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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار دیهکتابی که در دست دارید ه

ای رایگان است، بازپخش این اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

 .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استآن هیچ ایرادی ندارد و هرنوع استفاده

نید، یا به انتشار رید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کدر صورتی که تمایل دا

ر واریز حساب زیبه کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را 

این  ( اعالم نمایید که مایل هستیدsherwin_vakili@کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. تشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه ردهسرمایه صرف ان

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

ا و وین وکیلی و فایل صوتی و تصویری کالسههمچنین برای دریافت نوشتارهای دیگر دکتر شر

 ها دنبال کنید: انیشان را در این نشتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامهایشان میسخنرانی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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شد و با این ترتیب به دست مخاطب این کتاب به این شکل نوشته نمی

شد. یارانم رسید، اگر که نویسنده از لطف دوستان و یاری یاران برخوردار نمینمی

ی و کیوان وارث بخشمهندس علیرضا افشاری زحمت ویرایش متن، و مریم تاج

ام حسین راحی جلد و مدیریت هنری کتاب را بر دوش داشتند، و دوست گرامیط

ار کاظمیان با حمایت خود از این اثر انتشارش را ممکن ساخت. بسیار سپاسگز

شان هستم، چرا که اگر لذتی و قدرتی و معنایی از خواندن این متن برخیزد، همه

 شک سهمی از آن مدیون ایشان است.بی
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 ی این متندربارهگفتار نخست: 

ی پیش، زمانی که مفهوم ایرانی بودن یا نبودن، مسأله این است. بیست و پنج سده

بندی صااور  -« ملیت»شاااید به عنوان نخسااتین شااکل از مفهوم  -ایرانی بودن 

ست. با این تفاو  که آمی سأله همین ا سأله این بود، و امروز نیز م ن ایرانی شد، م

سده ست و پنج  شرو و مرکزی بود، و بودنِ بی ی پیش، امری خودمدار، نوآورانه، پی

 ای دارد. حاشیه این ایرانی بودنِ امروزین وضعیتی تدافعی و

 اش نوشااته شااود. به ویسه دسااتمتنی وجود ندارد که بریده از شاارایز زمانه

ش ای در قلمرو علوم انسااانی، آن هم زمانی که موضااوعیازیدن به نگارش رساااله

ذیرِش تاریخی باشد و زبانش انتقادی، باید پیشاپیش با پسرگذشتی ملی و  یهویت

 د.گردمراه ه - با تمام نقاط قو  و ضعفش -این تأثیرپذیری از شرایز زمانه 

اش را ندارد. از این رو، این متن به هیچ عنوان ادعای اسااتق ا از شاارایز زمانه

سرِ آن دارد که بر دغدغه شرایز خاص تاریخی و جغرافیایی ما برعکس،  ای که در 



 

شت گذارد و از دریچه ست انگ شکلی بنگرد که جا این یقابل طرح ا و اکنون به م

 ی ایرانی بودن.دغدغهیعنی دود صد میلیون ایرانی را با خود درگیر کرده است: ح

د. هدف توان مورد توجه قرار دارویکرد می یناین دغدغه را با چند نگاه و چند

سوباتی ای برای پیراستن این مفهوم از ریابی به شیوهمن از نوشتن این متن، دست

اند. مفهوم ملیت اش تلنبار شاادهرسااازندهی گفتمانِ باساات که به تدریج بر پیکره

اریخ با تدر جریان که ایرانی، مانند هر مفهوم مشابهی، گفتمانی است پویا و سیاا 

ستدی دایمی دارد و در تمنش ساختارهای گفتمانی دیگر داد و  عادا ها، معانی و 

ست که تعریف میبا آن شی میها  شود، معناییشود. قدرتی که از این گفتمان نا

ر بساتر آورند، بهای مسال  بدان پدید میکه در آن نهفته اسات و لذتی که جامعه

 ه است. سوار شد دیگریک ها بای گفتمانن تعادا شکنندهای

در حاا حاضااار، مفهوم ایرانی بودن و چارچوب معانی مرتبز با ملیت ایرانی 

ی دیگری هااند. بخش مهمی از این آسااایب به تأثیر گفتمانآسااایب دیده عمیقاً

ساختار درآمیخته مفهومشود که در جریان تحوالتی تاریخی با این مربوط می اند، 

اند. ش را مسااخ نمودهااند و محتوای معناییها و رمزگانش را دگرگون کردهنشااانه

که بخش مهمی از این آمیختگیچنین می ید  ما کاهش ن به  ید من  که از د ها، 

اند، خاساااتگاهی انجامیده «ایرانی بودن»ن قدر / معنا/ لذ ِ برخاساااته از گفتما

شته باشند. این خاستگاه مشترک   ؛است «ی یونانیی معجزهاسطوره»مشترک دا



 

باساااتانی در برابر  بیش از دوای که اساااطوره هزاره پیش به عنوان پادگفتمانی 

گیری و اسااتفاده گفتمان نوپای ایرانی بودن ظاهر شااد، در جریان تاریخ مورد وام

های مساالز بر پایه و بنیادین تعریف هویت در فرهنگ شاات، و امروزه بافتِواقع گ

 سازد. جهان را بر می

ردم ی آنچه بخش مهمی از منان که در این نوشتار نشان خواهم داد، شالودهچ

یا خویشاااتن را بر مبنای آن تعریف می هایی کنند بر پایهبافرهنگ و متمدن دن

ستواری یهایی که سستهموهوم و سست نهاده شده است. پای شان به شکلی و ناا

ترکیبی چون هم های اعتباربخشی بدانغریب آشکار است، و نقاط ارجاع و شاخص

 . نمایدمیهای عمدی آور از خطاهای روشن و اشتباهشگفت

های این اسااطوره، و خطاهای آمیخته بدان، مرا مرور منابع مربوط به خاسااتگاه

ه انگاشته شدن بخش مهمی از اسناد و مدارک بر جای متقاعد کرده است که نادید

ی یونانی در زمان حاضر، ناشی از ی معجزهمانده از دوران باستان، و تداوم اسطوره

ست، بلکه ت شی  سندگان نی شمندان و نوی سهوی اندی شتباه و خطاهای   شاید -ا

زدن به  برای حفظ خودانگاره و هویتی ساختگی، از راه چنگاست  - ناخودآگاهانه

شته می« به زور»گاهی که تکیه ستوار پندا تنها شود. از این رو مخاطب این متن ا

ی یادشده نویسانی نیستند که در نقش بازتولید کردنِ اسطورهگران و تاریخسوهشپ

شان برای شان و توجیهشان، افتخارا شان، سابقهکسانی که هویت ؛تخصص دارند



 

ساختگی، به اعنابرابری سطورههایی  شان به ا سته ی معجزهتقاد و باور ی یونانی واب

ست بی صویری که از خویش در ذهن دارند ا تردید تمام ت ش خود را برای حفظ ت

ی این هویتِ کنم محک زدن نقادانهبا وجود این، گمان میمتمرکز خواهند کرد. 

ازاندیشی تاریخی، بدان شکل که در این نوشتار پیش نهاده شده، برای بازسازی و ب

 ایشان نیز سودمند است.« کیستی»در 

تن را چالشای این ماحتماالً  شاناس، کهدر برابرِِِ متخصاصاان دانشاگاهی یونان

روشااانفکرانه و نقدی بیرونی بر گفتمان هویت تاریخی غرب خواهند انگاشااات، 

ین ی قرار دارند که مخاطبان اصاالی این کتاب هسااتند. روی سااخنم در اایرانیان

ان و ش از هر کس، با ایرانیان اساات به معنای عام کلمه، یعنی ساااکننوشااتار، پی

ی امکانِ حل فریفتهکه گر ا -زمین وابسااتگان به قلمرو فرهنگی و جغرافیایی ایران

ضر شند شدن در هویتی حا شده با سان ایرانیتاریخبه ویسه و  - و آماده ن اگر  - نوی

چنین تمام دیگرانی که شاید و هم - را داشته باشنداندیشیدنی خودمدارانه ادعای 

ست سایشِ باور به پیشد شتیابی به حقیقتی نامنتظره را بر آ ی  هایی امن ترجدا

 دهند.

 دارریشهو سرمشقی معنایی  که فرهنگ،نظام جهانی امروزه، گفتمان مسلز بر 

ی تمایز میان شرق و غرب تکیه دارد بر افسانه ،ی یونانی استی معجزهاسطورهدر 

. تمام کندشاااود و آن را بازتولید میتغذیه میاز باور به برتری باختر بر خاور و 



 

و پندارها  هااساااطورهای از این مجموعه از های دیگر، در زمینهها و هویتگفتمان

ضعیتی تدافعی و غوا این فراروایتِ شان در برابرِشوند و تقریباً تماممعنا می سا و آ

و دگراندیش در این زمینه، اگر بخواهند  مطیع ناشده هایای دارند. گفتمانحاشیه

سلز گفتمان غربی را  ست جایگاه م صیل و متفاو  بر زبان آورند، باید نخ حرفی ا

 اش باشند. بشناسند، آن را به درستی بفهمند و قادر به داوری درباره

ست. بینشهدف از نگارش این متن، دستیابی به چنین  ستگاهبینشی ا  ی که ای

 در مسیر بازسازی هویت ایرانی است. نخست 

سط  شتاز دمتمایزی های ملیت ایرانی را با رویکردهایی گوناگون، در  نمایی ر

چه من توان مورد بررساای قرار داد. آنهای زمانی و مکانی متفاوتی میو در مقیاس

فهوم کنم، نه به دساات دادن تصااویری عام و فراگیر از مدر این نوشااتار دنباا می

آن اساات.  درشااده های تنیدهفرضی بودن، که تنها واسااازی برخی از پیشایران

ای شاااخصااای اسااات که آن را با بسااایاری از تردید، دغدغهی این کار، بیانگیزه

 میهنانم شریک هستم.هم

چند به  بندی هویت ایرانی نیساات، هرپس آماج اصاالی این نوشااتار صااور 

هدف اصااالی، وارسااای و ارزیابی هایی در این زمینه نزدیک خواهد شاااد. مقدمه

سطورهنقادانه شی برای محک ی معجزهی ا ست. با هدفِ آن که رو زدن ی یونانی ا

مدار هموار این شاابکه از باورها فراهم آید، و راه برای واسااازی مبانی گفتمان غرب



 

و مسااتندا  علمی آشااکار شااواهد  کنم کهتأکید  بار دیگر باید بر این نکتهگردد. 

ی یادشده وجود دارند بیش از میزانی هستند برای نقد و ابطاا اسطورهکه  فراوانی

کنم بقای این که در یک وارسااای عق نی مورد نیاز اسااات. از این رو گمان نمی

اسااطوره به دالیل عق نی و شااناختی وابسااته باشااد، و دوام آن را بیشااتر به نیاز 

ندیشااامندان غربی برای روان این  ان آوردن بهایمشاااناختی و انگیزش عاطفی ا

ای که برتری غرب و پسااتی شاارق را ت بیت نیاز و انگیزه ؛دانماسااطوره مربوط می

 نباید در ایرانیان وجود داشته باشد.  کند و قاعدتاًمی

شت، می در  کلیدیتوان دریافت که مفهوم ملیت را به عنوان عاملی از آنچه گذ

م. اما به برداشتی رمانتیستی دانسازماندهی اجتماعی و تعریف هویت ارزشمند می

سی و بازتعریف کردن  شنا سازی، تبار ستالسیک از آن باور ندارم و معتقد به وا و نو

ستم.  شکلی کهن و دیرپا از اجزای معنایی مفهوم ملیت ه سوی دیگر به وجود  از 

سیونالیسم مدرن از زمین باور دارم که بندی ملیت در ایرانصور  و پیامدهای  -نا

ست. بازسازی و پیکربندی مجدد  - اشمدارانهگرایانه و سلطهسیاسی قوم متمایز ا

های این روایت از ملیت در این زمانه ضرورتی برای ماست، و بختی برای تمام نظام

یل در عین حاا، . اجتماعی جویای هویت یا مفهومی به دل یا به هیچ معنا  دیرپا 

ستم ستگاهش پایبند نی شکل، محتوا یا خا . یعنی به این باور دارم که کهن بودن، 

باید هنگام بازتعریف کردن مفهوم ملیت امکان طرد همه چیز را داشت و آن گاه با 



 

آید، به بازساااازی هویت خویش که از این امکان فرا دسااات می ،نوآوری و قدرتی

چیزی نامحتمل پرداخت. به عبار  دیگر، به بازساااازی ملیت باور دارم، نه احیای 

ست. از این رو، این متن را به عنوان پیش دراحتماالً  که شته بوده ا درآمدی بر گذ

نویسم که شاید بتوانند کار بازسازی چنین هویتی را به ای از نوشتارها میمجموعه

 انجام رسانند. در مورد این متن باید به چند نکته اشاره کنم:

ست سخ - نخ شتن این متن، پا ست هدف از نو سش مرکزی ا که گویی به یک پر

و  ،پاارو / غرب، آسیا / کشمکش شرق»اش کرد: بندیتوان به این شکل صور می

 یونان چگونه و چرا شاااروع شاااد و چه اثری بر پیکربندی هویت دو طرف ایران/

 «گذاشت؟

شرق  شهورِ  ضاد معنایی م سرِ آن دارم تا جفت مت به عبار  دیگر، در این متن 

های واسازی کنم و خاستگاهکلِ بیانش ترین شدر نخستین و کهندر برابر غرب را 

شان دهم. بنا سوم خویش، از چارچوب  آن را ن ستم یهنظری»بر روش مر  «هاسی

هایی از قدر ، و تار و پود جفت متضاد یادشده را بر مبنای شبکه کنممیاستفاده 

گیری اند، تحلیل خواهم کرد. چگونگی شکلکه در هم تنیده شده ،و معنا ، بقالذ 

سیاسی و بار شدن معانی  «دیگری»در برابر  «ما»م مفهو و چگونگی تمرکز قدر  

بخشِ فرهنگی بر این دو کلیدواژه را نیز در همین چارچوب تبارشاااناسااای هویت

 خواهم کرد.



 

شالوده - دوم سدهباور دارم که  سی در آغاز  سیا با به قدر   .م.،ی پنجم پی نظم 

کنم ی شااد، و گمان میولی جدّدر سااط  جهانی دچار تح ،رساایدن هخامنشاایان

ش شده با زمان زایش مفهوم ایرانی بودن تقارن دا شد. تاریخ تکوین مفاهیم یاد ته با

مرگ دوران هخامنشی تا غاز آ -از این رو، بررسی خود را بر مدتی به نسبت کوتاه 

های بازمانده حدود خواهم کرد و به طور خاص خواهم کوشید تا از متنم - اسکندر

 وران استفاده کنم. از آن د

صبانه ادعای یهایی هویتهمه - سوم سطورهدارند برتری که متع هایی تکیه ، بر ا

شااود. چنین شااان آشااکار میاند که با کنکاشاای نه چندان زیاد پوب بودنکرده

سدهمی سیاد  و برتری اروپاییان، که در  صور نماید که ادعای  بندی ی هجدهم 

ای اساطیری و تی به راستی مصداق داشت، بر زمینهشد و در قلمرو نظامی و صنع

شااود. این شااناخته می «ی یونانیمعجزه»دروغین متکی باشااد که با برچسااب 

سویی  سطوره از  ستگاه تمدن مدرن ا سوی فرهنگ را به خا ستان، و از  یونانیان با

 هایکند. یکی از هدفمنسااوب می قلمرو جغرافیایی یونانرا به  ی امروزدیگر اروپا

ست ا ایطلبانهی قدر این نوشتار، واسازی این اسطوره و برم  کردن رگ و ریشه

سانه شتن این کتاب، بیرون که در زیربنای اف ست. هدف از نو آمیز آن رخنه کرده ا

مدارانه از دیوار سستی است که کاخ برتری غرب ی یونانکشیدن آجرِ لقِ اسطوره

 اند!ی ما ساختهشدهاست در زمین غصبهبر فرازش بنا شده است. کاخی که قرن



 

  



 

 

 

 

 

 

 های نگارش نامدربارهگفتار دوم: 

نند شااود، گذشااته از نقاط نقدپذیری ماهایی که امروز در ایران منتشاار میتاریخ

سته از متن شم و گوش ب گریزی، یک لیفأمداری و تترجمه ،های اروپاییپیروی چ

 هاست. ی نامشان در زمینهویسگی مشترک دیگر هم دارند و آن آشفتگی

ها بسااایار تکرار شاااتن تاریخ یونان باساااتان، در کل چند رده از ناموهنگام ن

 شوند.می

های اروپایی با نگارشی در زبان معموالً های یونانی هستند کهنخستین رده، نام

ثر از أای جدید و متبندیشااوند، اما با واجشااان نوشااته میارز با ام ی یونانیهم

سویوانش خ تر شوند. برای آن که موضوع روشنخوانده می امروز انگلیسی یا فران

ست م الی بزنم. در متن ستان، یکی از نامشود، الزم ا سیار های یونانی با هایی که ب



 

شده،  ست. این نام را در برگردان (لودیا )تکرار  برگرداندنِ های اروپایی، با ا

 یدقیق و درسااتآوانگاری اند که تبدیل کرده Lydiaحرف به حرفِ این اساام، به 

شکل در این ست. اما م ست که ا شتر جا صدای  y/uامروز حرف  اروپاییانِبی را با 

رو، در  که در یونان باساااتان رایج بوده اسااات. از این «او»خوانند، نه می «ای»

شااده نقل که با نگارشاای درساات از یونانی  نامی انگلیساای و فرانسااویهای زبان

ید» نده می «یال مان ایرانی هم،خوا با همین  معموالً شاااود. مترج همین واژه را 

گاری در متنواج تر کردنش کنند و تنها کاری که برای ایرانیهای خود وارد مین

اسااات که در  «یه»های مکان به ی آخر اسااام«یا»دهند تبدیل کردن انجام می

شهزبان سی و یونانی ری شترک های فار ستای م ست. یعنی  دارد و در ی ا

کنند، و به صاااور  لیدیه یا لیدی یونانی را یک بار اروپایی کرده، و بعد ایرانی می

 آورند، که به این شکل هرگز رواج نداشته است. در می

نانی دارای حرف گان یو به واژ که  گامی  کل هن  و   ، ،هایاین مشااا

«  خ»ی یونانی، که ان م اا کند. چون به عنوتر پیدا میرساایم، وضااعی بغرنجمی

های فرانساااوی و انگلیسااای همتایی ندارد و بنابراین به شاااده، در زبانخوانده می

، که شود. به همین شکل، در بسیاری از موارد برگردانده می« ش»یا « ب»، «ک»

های اروپایی اش به زبانشاااده، از مجرای ام ی التینیخوانده می« ک»در یونانی 

اند گذاشته چون خز التین در ابتدا فاقد این حرف بوده، به جای آن  وارد شده، و



 

)در ایتالیایی( « ب»)در فرانسوی( و « س»تواند های اروپایی امروزین میکه در زبان

  «کومِه»در اصااال  که هم خوانده شاااود. به این ترتیب نامی یونانی مانند 

به  «سیمِه»دیل شده و در شکل تب Cymeهای اروپایی به شده در زبانخوانده می

ست. وقتی نوبت به حرف سیگما و ترجمه شدنش به  برسد،  «ز»فارسی برگشته ا

بینیم کااه و... را در نظر بگیریم، می «کز»، «کس»، «گز»بااه  xی یااا ترجمااه

 یونانی وضعیتی به راستی نامطلوب دارند.  هاینامهای ما از ترجمه

به خاطر رواج برخی ا یان،  پای بانز حرفارو نانی در ز شاااان، و ها و واژگان یو

شتقا  برخی از این واژگان، گریزی از این تک ّبرخورد روزمره خوانش و  رِشان با م

ها ندارند. اما این مشااکل در مورد زبان فارساای وجود ندارد. از نبودن نام 1اسااتانده

های وانش نامهایی از این دست، برای خاین رو در این متن، برای پرهیز از آشفتگی

ستانده را برگزیده شی ا شکلی که یونانیان ها و واژهام و نامیونانی رو ها را به همان 

 ام. اند نقل کردهخواندهباستان می

کننده ی ناراحتهای رایج در تاریخ یونان، فارساای اساات. نکتهناماز ی دوم رده

ست این  شفتگی یادشده ا واژگان ایرانی هم تعمیم ها و نام به واژگان یونانی ازکه آ

هبَغَه». چنین اساات که نام ندایافته بغ  یتکهی فارساای باسااتان، که از دو «بوخشااَ

                                                 
1 Standard 



 

دو هم در فارسی امروز کاربرد دارد، به  )خدا( و بوخشه )بخش( تشکیل شده و هر

روایت شااود در  (بخشبغ)امروزینش  شبا خواناش یا جای آن که به شااکل اصاالی

این نام را در زبان  شود!اش به فارسی وارد میی از ثبت یونانیقالب خوانشِ فرانسو

اش اند که در ثبت فرانسویکرده ( ثبتمگابوسوس )یونانی به صور  

خوانده شده و به همین ترتیب در فارسی رواج  «مگابیز»ه و شتبرگ Megabyseبه 

به کامبیز،  یافته اساات. هم چنین اساات در مورد نام کمبوجیه و تبدیل شاادنش

 اش به سیروس، و پریزاد و جعلش به پاریزاتیس.کوروش و دگردیسی

های فارساای را به زبان فارساای نقل خواهم بدیهی اساات که در این کتاب، نام

ها را مکان شااکل امروزین ناماکرد. اما برای پرهیز از پیچیده شاادن متن، در حد 

نام آن نخسااتین باری که به اش را تنها در کنم و شااکل فارساای باسااتانیذکر می

پاتَه زاتَه پریزاد و به جای بَغَهشود خواهم آورد. به این ترتیب به جای پریاشاره می

شدن متن، برخی از نامبغ های جا افتاده در باد خواهم آورد. برای پرهیز از نامفهوم 

تبدیل سااا آتوسااا را به آتَهم  ً  گیرم.فارساای را به همان شااکلِ رایج به کار می

و سااارد را به جای  1برمکنم، پلوتارک و هرودو  را به همین شااکل به کار مینمی

 گیرم. شکل کهنش )اسپَردَه( به کار می

                                                 

 . شکل درست این اسامی پلوتارخوس و هرودوتوس است.1



 

  



 

 

 

 

 

 نابعی مهدربارگفتار سوم: 

شود. تفسیرپذیری، صفتی است که با ماهیت متن متن، چیزی است که خوانده می

تواند به اشکاا گوناگون شود میمی «دهخوان»آنچه  هر ،درآمیخته است و از این رو

رو ههایی گوناگون را پدید آورد. آنچه در جریان تاریخ با آن روبتفسیر شود و روایت

های تاریخی اساات که همواره به هسااتیم، چیرگی و رواج خوانش خاصاای از متن

نشاااینی حاشااایه ها وهای ممکن از متنی روایتقیمت حذف دایمی بخش عمده

 شود. دیگر تمام میرقیب  هایخوانش

هایی های متک رشااان، همواره از تعارضهای تاریخی، با توجه به خاسااتگاهمتن

یت که چندگونگی روا ند  قاط اخت ف و درونی برخوردار ید کرده و ن ها را تشاااد

کند. هر متن، در شرایز زمانی و مکانی خاصی، و شان را تک یر میکشمکش میان

سنده آید و از این های منحصر به فرد پدید میا نیازها و نیتب ،ای خاصتوسز نوی



 

سادگی نمی سایگی متنرو به  سجم و های دیگر در پیکرهتوان آن را در هم ای من

بینیم در هر ساااازگار از فراروایتی ک ن گنجاند. به همین دلیل هم وقتی میمه

ها در این متنکه ادعای گنجاندن تمام  ،ی تاریخی فراروایتی چیره شده استدوره

های یادشده به رسیم که تمام فراروایتخود را دارد، خواه ناخواه به این حقیقت می

 دیگریک طرفانه باتر از ارتباط معنایی و روابز منطقی و بیکمک چسااابی محکم

 اند. چفت و بسز شده

در تمام  -های غالب، قدر  اسااات. قدر  م ط آجرهای لقِ متن در فراروایت

ی تفساایرهای ها و طردکنندهی خوانش خاصاای از متنکنندهتحمیل - اشااکالش

سی، با تک یر از آنهای رقیب و روایتمعارض  سیا ست. قدر ، و به ویسه قدر   ها

کند و به مشااروعیت و بقای خود را تضاامین می «خوب»هایی مناسااب و فراروایت

کند که بسااایج می های مردمان را به شاااکلیها و نیازها و انگیزهی خود میلنوبه

که  ،هاساااازد. به این ترتیب متنهایی جدید را ممکن و ضاااروری میزایش متن

ی که خود نظام -ند، زیر تأثیر بافتار قدر  اضای از محتواهای متک ر و متعاشبکه

شاااوند و در جریان نوعی انتخاب طبیعی تولید می - ناهمگن و چندپاره اسااات

ساماندهی به  سازند که هرا ممکن میهایی ردار، ظهور فراروایتجهت یک مدعی 

در و پیکر از مفاهیم، و ساااده و معنادار کردن جهان پیرامون  های بیاین مجموعه

ها بر ی پایدار، یکی از این فراروایتما هسااتند. در هر برش تاریخی و در هر جامعه



 

شتن  شود و به این ترتیب در هر جامعه و هر دوران، مردمانبقیه چیره می از خوی

این همان  .کنندپیدا می تر و تمیزو  ،منسجم ،شان تصاویری مشابهو جهان اطراف

ست که نظم اجتماعی را تداوم می شد و ا شبخ سازی وهای قدر  بکهبازتولید   باز

 د.سازمی ممکنهایی مشابه را متن

ضوعه صوا مو ست که بر ا شنی امروزه، فراروایتی بر گیتی حاکم ا ساده و رو ی 

صر این فراروایت،  ستین عن ست. نخ ستوار ا ست که  آنا جهان به دو  جغرافیایا

سیم می شرقی و غربی تق سیا و تاریخ شود، که بخشِ  شینهیکی در آ دیگری ی پی

ست که تمدن اروپایی و غربی زادگاه مفاهیم  صر دیگر، آن ا شه دارد. عن در اروپا ری

ست که امروزه جهان ما را بر می صری ا د. به این ترتیب تاریخ جهان در سازنو عنا

سته و نظام سیری پیو شه، هنر، اخ ق و قالب  شد و تکامل تدریجی اندی مند از ر

گاهش غرب/دین جلوه می خاسااات که  ند  گام ک پا بوده، و در  هایی متوالی بر ارو

سیا/ ،گریوحشی ست. نقطه بربریت و بندگی نهفته در آ شده ا ی آغاز شرق چیره 

ی پنجم ن فراروایت، یونان باستان است و زمان آن به حدود سدهتمدن غربی، در ای

 گردد. و ششم پ.م. باز می

فراروایت یادشااده آشااکارا برای غربیان و اروپاییان ارزشاامند و خوب و مفید، و 

ی ی سرافکندگی است. در سه سدهبار و ننگین و مایهی مردم دنیا خفتبرای بقیه

با تولید شاادنش در غرب، از مجرای اسااتعمار به  زمانهم ،گذشااته، این فراروایت



 

ستها سرزمین ها وسایر قاره شده ا جذب این فراروایت در نهادهای  .نیز منتقل 

ضااارب و زور  ابتحقیرشاااده، «ِ بومی»های سااارزمین های معناییفرهنگی و نظام

. امروز ی معنا ممکن شااده اسااتدر حوزه ایهای تشااویقی ناچیز و مسااخرهجایزه

سندند که اروپاییان حق اختراع کاغذ و بارو  را برایچینیا سمیت ن خر شان به ر

که تمدن و ببینند های غربی نگاه کنند ی تاریخاند، بی آن که به ادامهشاااناخته

کشاای به رخو  و سااسااتی و چین را به دلیل اسااتفاده نکردن از بارو  برای آدم

یان، سااارنکنساااکون متهم می یان نیز در این م که هایافراز از تعریفد. ایران ی 

بر زبان و آریایی بودن تبارشاااان جمشاااید های تختدانشااامندان غربی از خرابه

ند، فراموش میمی ئهآور یت برای تبر که این فراروا ند  ندهی آتشکن ی این زن

شتارکنندهساختمان  ست. به این ترتیب فراروایت شان ی نیاکانو ک شده ا تولید 

های ی ملل و قومبر گیتی چیره گشااته اساات و همه مرکزی«یونان اروپا/ غرب/»

 بینند.آن می و مدیونِ ،ی آندیگر خویش را در ارتباط با آن، در حاشیه

جا که من در این متن بارها به طعنه در مورد این فراروایت سااخن خواهم از آن

آن  .ای را گوشزد کنمجا نکته اش خواهم کوشید باید در همینگفت و در واسازی

گویند ی کسانی که امروز در مورد این فراروایت سخن میهمهچون هم م این کهه

اند. اندیشاامندانی هسااتم که در قالب آن نوشااته دار و مدیون این چارچوب ووام

ما از دا همین  هایهای اعتباربخش به گزارهچارچوب علم امروزین ما و شااااخص



 

شده ساند. بنابراین بیفراروایت زاده  صافی ا سخنی ان ت که در درون این چارچوب 

 ین خویش به آن اشاره نکنیم. بگوییم و به دِ

قاً چارچوب علمِ امروزین، روش من عمی ها و به  تاورد ها، دسااا ها و راهبرد

کنم. اما از پیامدهای این فراروایت در قلمرو هایش مدیونم، و این را انکار نمیداده

با همی ناخوشااانودم و از این رو  ن ابزار و از درون همین چارچوب، معنا و قدر  

های را نباید با بیانیهکنونی . بنابراین متن گشااوددساات به ویران کردنش خواهم 

ی برتری ما بر غرب و فساااد و انحطاط ای که دربارهیا خودسااتایانه خشاامگینانه

شتباه گرفت. صادر می فرنگی تمدن ساتی، آن متن برعکسِشود ا سا این های اح

اساات جدی برای ویران کردن فراروایتی بساایار پیچیده، بساایار ت شاای نوشااتار 

کارآمد، بسیار نیرومند، و به همین دلیل بسیار محترم، با روشی که امیدوارم دقیق، 

 ثر باشد.ؤمستدا و م

ای متن تاریخی تشاااکیل شاااده که بندی این فراروایت از مجموعهاساااتخوان

شده سیر  صد درک حقیقتنه به طور ن ؛اندخوانده، فهمیده و تف  - قادانه و نه به ق

از گذشته که برتری اروپاییان و دیرینگی  سرراست و دلخواهکه برای ایجاد روایتی 

که برای مصااارف نماید میتمدن غربیان را اثبا  کند. تاریخ، در این معنا، کاالیی 

تولید شااده اساات. فرضاای که خود را به دلیل  شاادهلوح فرضانبوه مردمانی ساااده

 کند. اثبا  می ،کنندها را باور میکه این روایت ،خوردنِ مردمیفریب 



 

ن برآمده از ای ِِممکنِ هایی تفساایردر این میان، بدیهی اساات که بخش عمده

شته میمتن ستفادهشوند. در واقع اگر منابها نادیده انگا سانِ ی تاریخع مورد ا نوی

از بعیاادترین و  بینیم کااه تفسااایر موجود یکیرسااامی را بااازبینی کنیم، می

 ها داشت. توان از این متنهایی است که میرداشتبترین غیرمنتظره

آید، های یادشده برمیخوانی که از متنو هم منسجمهای بسیار یکی از برداشت

را در کنار  1های هرودو پرساااتانه اسااات. اگر متنبت و برداشاااتی اسااااطیری

های سااوفوکلس و تراژدییم و یود بگذارساانوشااتارهای شاااعرانی مانند همر و ه

سخولوس ستنو خطابه آی و پریکلس را در ارتباط با آنها بخوانیم، اولین  سهای دمو

کنیم آن اساات که یونانیان باسااتان مردمی ترین برداشااتی که پیدا میو طبیعی

یانی شااابیه به خود زندگی میبوده ند که در ارتباط نزدیک با خدا ند و با کردها ا

اند. این بدان شااادهرو میشاااان روبهوم ایشاااان در زندگی روزمرههای مدادخالت

ست سررا ست که  سیر از متنمعنا ست که وجود ترین تف شده، آن ا های یونانی یاد

بپذیریم و قبوا کنیم که یونانیان باستان در همسایگی و  «واقعاً»خدایان یونانی را 

شخص وه اُشان هم بر کهایی خانهکه حت -سخنی با این خدایان هم لمپ جای م

برای ما ناپذیرفتنی اساات، امروز اند. البته چنین تفساایری کردهزندگی می - دارد
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ی مهمی باور داریم و آن هم موهوم بودن خدایان یونانی چون به اصاال موضااوعه

 است. 

که می یب، یکی از تفسااایرهای دیگری  مام این به همین ترت توان در مورد ت

مدارانه است. تفسیری که ایران را به عنوان مرکز ایران ماجراها به دست داد تفسیر

ای گیرد و یونان را حاشاایهدر نظر می ،جهان، خاسااتگاه علم و هنر و دین و ثرو 

نمایاند. بساایار جالب توجه اساات که رجوع به اش باز میبربر و وحشاای در کناره

باالیی در گرایی های یونانی ک سااایک چنین تصاااویری را با هماهنگی و هممتن

بادر می عارضذهن مت یتِ های درونی میان متنکند. ت ها در چنین روایتی، از روا

های تردید از تاریخبی آن ی اولیه بیشتر است. اما مقدارهپرستانه و چندخداباورانبت

خوانیم بینیم و میمی هاهها و مدرسکه امروزه در دانشگاهای، مدارانهغربک سیک 

پرسااتانه، م، بساایار کمتر اساات. به بیان دیگر، اگر سااه تفساایرِ بتکنیو باور می

ی غالب( را با هم مقایسااه کنیم، ی یونانی )نسااخهمدارانه، و وفادار به معجزهایران

ها، و پرساااتانه کمترین تعارض درونی و ناهمخوانی با متنبینیم که روایت بتمی

. اما، پس چه شده که تفسیر تسها را دارای یونانی بیشترین تعارضروایت معجزه

 ها چنین ناشناخته و منزوی مانده است؟مدارانه از این متنایران

تواند با طور که امروز علم غربی نمی به گمان من دلیل روشااانی دارد. همان

ها را بپذیرد پرستانه از این متناعتقاد به خدایانی رنگارنگ تفسیری سرراست و بت



 

یان نیز از پذیرش رویکرد ایرانخودبینی و خودمحوری فرهن نه عاجز گی غرب مدارا

ست. غربیان نمی سیر نخست را بپذیرند. چون وجود خدایان و برتری ا توانند دو تف

 شوند. غلز تلقی می «شانبنا بر اصوا موضوعه»ایرانیان 

یست. نشتن این کتاب، تنها نشان دادنِ نادرستی فراروایت غالب وهدف من از ن

ی بیسااتم از سااوی بساایاری از ی موجود، در ربع آخر ساادهمدارانهتفساایر یونان

هایش بارها و بارها نادرستیبرخی از ه و نویسان جسور به چالش کشیده شدتاریخ

ست. با وجود تأکید قرار گرفته مورد  سطورهمی این،ا ی یونانی ی معجزهبینیم که ا

دهد. امه میا  خود ادچنان به حیهم اااا اشیهی نمودنِ نادرستیاااا با وجود بد

شده اموری فرعی و آکادمیک تلقی میبحث ت شوند و مردمی که باید هویهای یاد

در  حتی دانشااجویان و دانشاامندانی کهخویش را بر مبنای این تفساایرها بفهمند، 

 اند. قدیمی چسبیده به همان تصویرچنان کنند، همی تاریخ کار میزمینه

سیاری از شمندانِ ب سامدر اند صر فراروایت ن به این امرپ ها اعتقاد دارند که ع

جهان نباید به دنباا تفسایری عام و ک ن در مورد همه  گذشاته اسات و دیگر در

ها در مورد غیرقطعی بودنِ نهایی تمام . به گمان من، دیدگاه پسامدرن1چیز گشت
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ها و یانگارشااان با نادیدهشااان، و آلودگی همیشااگیمدار بودنها، ساالطهفراروایت

 درست است اما کارآمد نیست.  ،طردهای مفهومی

ی یونانی آن نیسااات که این فراروایت به قدر کافی معجزه دلیل بقای فراروایتِ

ست که فراروایتی رقیب، با  صلی آن ا ست. دلیل ا شده ا سازی، تجزیه و ویران ن وا

شیوه ساهدف تولید قدرتی معارض، این کار را به  ست. ای هدفمند به انجام نر نده ا

ضش کفایت نمیدر جهان منش ضعف یک نظریه برای انقرا شاره به  کند. ها، تنها ا

 تر به میدان وارد شود تا جایگزینی صور  گیرد. باید رقیبی نیرومندتر و سالم

در این نوشاااتار، سااار آن دارم که چنین کنم. یعنی با قصااادِ تولید فراروایتی 

قدهایی نظامایران نه، ن بمند را مدارا این نیت که  ابر نگرش یادشاااده وارد آورم، 

 نشانم.بجایش  فراروایت یادشده را ویران سازم و فراروایت مورد نظر خود را بر

اموری موهومی و فریبکارانه و  ها لزوماًها معتقدند فراروایتبرخی از پساااامدرن

سفیدروغ صی فل شی، اگر از حد خا ستند. چنین نگر در تر به امور بنگریم، آمیز ه

نوعی اتفاقاً  ها کهیدگاه خودِ پساااامدرناز جمله د -های زبانی مورد تمام فرآورده

ست ست و دروغ  معموالً ما این،کند. با وجود صدق می - فراروایت هم ه مفهوم را

شود و به این دلیل ی زبان تعریف میفهمیم. حقیقت، در دامنهرا به این شکل نمی

یت کل نمیهم فراروا کل تها را در  که چنین تعریفی  ند چرا  نادرسااات خوا وان 

معناساات. بیناکارآمد و  کند و به این دلیل هم عم ًهای نظری را طرد میفرآورده



 

یت ید من فراروا جهها میاز این رو، از د ند در جام و توان فاوتی از انسااا های مت

از جا که حقیقت یکی های متفاوتی از حقیقت را در خود نمایش دهند. از آنسط 

شنهادی خویش های مؤثر گفتمانحربه ست، در فراروایت پی ها برای تولید قدر  ا

نه به این دلیل که  ؛خواهم کوشاااید تا بیشاااترین مقدار از حقیقت را تولید کنم

قت را امری انتزاعی، قطعی و بیرونی می که ارادتی حقی یل  به این دل نه  بینم، و 

دلیل که اعتقاد دارم فراروایتی پیروز تنها به این  ،اسااتع یی به آن داشااته باشاام

شترین توانایی برای نمایش می سازگاری درونی و بی سجام و  شترین ان شود که بی

حقیقت را از خود بروز دهد. و این چیزی اسااات که فراروایت مورد نیاز ایرانیان، و 

 شان، سخت بدان نیاز دارند.ی ضروری برای بازسازی هویتمایهدست

شواه شبختانه  سیاری خو شتن د ب ستوار دا جای مانده  این فراروایت بربرای ا

یانی که ناچار بودند هویت خویش را بر مبنای دروغ اسااات. بر هایی خ ف یونان

تر ، فراروایت ما این امکان را دارد که از رخدادهایی واقعیسااار هم کنندتاریخی 

ی ایرانی نیاز اریشااه بگیرد. ایرانی امروز برای بازسااازی هویت خویش به اسااطوره

سطوره شود اگر های کهن، میبا مرور متن ،ای کهدارد. ا سیار نیرومند بنیاد  تواند ب

 که حقیقت داشته باشد. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 عجاری مدربارهگفتار چهارم: 

 شاارقی و غربی و تمایزشااان در هایماهیت تمدن این متن،ی مورد نظر مسااأله

ی یونان باستان عرصه. است یونانی، با تأکید بر فرهنگ .م.،پ 600-330های ساا

مفهوم بندی های صااور از این رو برگزیده شااده اساات که زادگاه نخسااتین نمونه

به اندرکنش میان یونان و ایران در  ی کهمنابعدهد. از این رو را به دساات میغرب 

ندپرداخته دوراناین  . در کل، شاااش رده از منابع برای ، به کار ما خواهند آمدا

 عبارتند از:که باستان وجود دارند یونان تاریخ  وارسی

ها، نوشتارهایی هستند که مدعی بازنمایی تصویری راستین این متن ها:الف( تاریخ

مکانی مورد نظر ما هساااتند.  ی زمانی/و حقیقی از رخدادهای تاریخی در محدوده



 

اند. چنان شدهنوشته  - ندر  به التین و به -های یادشده به زبان یونانی تمام متن

شااان ها و منافع فردی نویسااندگانها با پنداشااتهی این متنکه خواهیم دید همه

شته سیار نزدیک دا اند. شمار کلی نویسندگانی که در جهان باستان و در پیوندی ب

شااده زدند به چند صااد نفر بالغ میی تاریخی مورد نظرمان در یونان قلم میدوره

شماری از آثارشان به دست ما رسیده تنها تعداد انگشت امروزه ،است. با وجود این

 است. 

ها ترین آثار از میان انبوه این تاریخترین یا کاملدقیق مانده، لزوماًزهای بامتن

شدن تقریباً همهنبوده شته ی متناند. نابودی و فراموش  هایی که در این زمینه نو

ها را حفظ ردمی که این متنهای ساایاساای دولتمردان و مشااده، گذشااته از ع قه

ست. به عنوان م الی در ابردهکرده یا از یاد میمی سته بوده ا صادف هم واب ند، به ت

هانی اِفوروس )این مورد، می تاریخ ج به  که  پ.م.( 405-330توان  اشااااره کرد 

 ید یونانیانالبته از د -پ.م.  340رخدادهای جهان را از زمان پیدایش آن تا ساااا 

نویسان جهان باستان از محتوای این تاریخ گرفته است. بسیاری از تاریخمیدر بر  -

ستفاده کرده شهورترینا شقی، و پلوتارک م سترابو، نیکوالی دم شان هایاند که ا

نویسااان دیگری که به همین شااکل در آثار به جا هایی از آثار تاریخهسااتند. قطعه

ل اسااتخراج اساات و به این ترتیب قاب اند تا حدودیمانده تا دوران ما نقل شااده

ی جهان کهن به شاادهنویسااان فراموشتوان تصااویری در مورد برخی از تاریخمی



 

فلیکس ها در کتابی که ترین مجموعه از این قطعهدست آورد. در حاا حاضر کامل

ی یونانی نویسنده 856او در این کتاب آثار شود. جاکوبی گرد آورده است دیده می

ناگون گرد آورده اساااترا از منبع تاریخی گو که متن1های  کاری  های ایرانی . 

 چنان چشم به راهِ انجام شدنش هستند. هم

ها این اند.شاااهر  یافته 2هانگاریها، زیر عنوان آتنی خاص از تاریخیک رده

ستند که بر متن شهر آتن در هایی ه سی و دینی  سیا ضاع اجتماعی،  صیف او تو

):  های موضعی آتنی در اصل اند. این تاریخمرکز یافتهی مورد نظر ما تدوره

اند و نام آتیدوگرافی هم شده( نامیده میآتیس/ به صور  جمع: آتیدِس 

سیاز آن سبو ست. گویا نخستین آتید را ه نیکوسِ ل 395-) 3ها به یادگار مانده ا

340-) 4ندروتیوننوشااته باشااد. متن مشااهور دیگر در این مورد به آ پ.م.( 480

زیادی به  هایمنسوب به ارسطو ارجاع سیاست آتنیتعلق دارد که در  م.(پ. 410

 پ.م.( 260-340) 5ها وجود داشااته و فیلوخوروساو وجود دارد. این متن تا مد 

ست. فیلوخوروس آخرین فرد  شده ا ست اما بعدها مفقود  ستفاده کرده ا هم از آن ا
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پلوتارک  حیا  مردان نامیها به ویسه در کتاب رینگانگارهاساات. آتنآتن از نساال

 اند.بسیار مورد استفاده واقع شده

یا اپیب( متن یانی ای دیگر از متنرده 1:هاگرافهای عمومی  که ب ند  ها هسااات

شوند. حکومتی مربوط میهای و دستور هانوها و قانغیرشخصی دارند و به یادمان

هایی بزرگ کتیبهچون هم حک کرده و هاها را بر سااانگبسااایاری از این متن

 اند. افراشتهبرمی

 ها در ایران یافت شده است و عم ًی جالب آن که شمار زیادی از این متننکته

 تمام آثار مکتوبی که از این دوره در دسااات داریم و نگاه طرف ایرانی ماجرا را باز

ی لیل این امر، البته ع قهاند. دهای سنگی نوشته شدهتاباند در قالب دیوارنگارهمی

ها در قلمرو ی متنذاتی ایرانیان به دیوارنگاری نیسااات. با توجه به ویرانی پردامنه

شااته ون ساارزمینکه در این  یادبودهاییو از دساات رفتن تقریباً تمام  زمینایران

سنگی تنها چیشده، این متن سیب مهاجمان رنگارنگ زهای  ستند که از آ هایی ه

شاااده ی شاااناختهدیوارنگارهترین مهم اند.ده و تا به امروز دوام آوردهمان در امان

 ی مورد نظر ماسااات وترین متن در محدودهی بیساااتون اسااات که قدیمیکتیبه

شود. این کتیبه با شرح مفصل ی جهان هم محسوب میدیوارنگارهمتن ترین بزرگ

                                                 
1 Epigraphy 



 

ر واقع نوعی تاریخ و جزئیا  تاریخی چشمگیری که دارد، و بیان اوا شخصِ آن، د

ریزی شاااده باشاااد. ای عظیم قالبهنبشاااتاسااات که در قالب حکمی حکومتی و 

ستی،به ستون را میکتیبه را شرده در نظر گرفت ی بی توان به عنوان نوعی تاریخِ ف

خواهد رفت در  مرز و بومبینی ب یی که بر سااار نوشاااتارهای این که گویا با پیش

 . استشده حک ان دسترس برای آیندگدور از جایی 

سده ازسه یبه و -ها گرافهای زیادی از این اپیدر جهان یونانی، نمونه های آتن 

ی اند، اما دربارهصهها همواره بسیار خ انده است. این متنباقی م - چهارم و پنجم

 دریایی اط عا  ارزشااامندی به ما دولتی یک ی آتن تا پایهی توساااعهدوره

 دهند. می

هایی مربوط ها و نمایهنامه، به واژههای دیگر از متنارده :هاها و نمایهنامهواژهپ( 

شدند و در آن از متن قرونشود که در می شته  سطا با مرکزیت بیزانس نو های و

، 1هااند. مشاااهورترین این قاموسای بهره گرفتند که امروزه مفقود شااادهیونانی

)قرن دوازدهم م.(  mologicum MagnumEty دهم م.(، وی سده ) 2فهرست سودا

ست. چنان که از این متن سندگانها بر میا ای های یونانیشان به فرهنگآید، نوی

شدند  شته  صر هلنی نو ستمانند  -که در ع سی  - 3اثر پولوکس یکوناونوما ستر د

                                                 
1 Lexicography 
2 Suda 
3 Onomasticon- Pollux 



 

گیرد که توضااایحاتی را در بر می معموالً هانامهواژه های ایناند. مدخلداشاااته

شااده به دساات های باسااتانی گمهای جالبی را در مورد نویسااندگان و متنداده

 د. ندهمی

در اقلیم خشاک و مسااعد  ها، که منحصاراًاز متن ی دیگرردهیک  :هاپاپیروست( 

صر باقی مانده ستند. پاپیروساند، پاپیروسم سز مهاجرانی که ها ه های یونانی تو

سکندریه، کورنه و برکه می شهرهای ا شت زدر  ست و رونو شده ا شته  ستند نو ی

از ارسطو در اصل از  است آتنییسگیرد. متن کامل بسیاری از آثار مهم را در بر می

 هایی شعرچنین است مجموعههم .ای پاپیروسی به ما رسیده استطریق نسخه

 چنان ادامه دارد. چنان که اثریونانی هم های مصری/سافو. کشف و انتشار پاپیروس

 م. منتشر شد.  1992تازه در  1اوکسیرینخوس سیمونیدسی ایحاشیه

سیاری از دولت ها:متن سخنرانی ث( مردان جهان باستان نیز برای متن سخنرانی ب

ست. بخش عمده  درشود که هایی مربوط میها به بحثی این متنما باقی مانده ا

نخستین متن . نقل محفل بوده استی چهارم سده مجالس عمومی آتنِو ها دادگاه

به آنتیفون یب مربوط می پ.م.( 114-804) 2از این رده  یا این خط شاااود. گو

سخنرانی شد که  شته، و بنابراین هایش را قبل از ارائه مینخستین کسی بوده با نو

                                                 
1 Oxyrinchus of Simonides 
2 Antiphon 



 

سخنرانی ست. این آنتیفون، ها و در نتیجه باقی ماندنسنتِ ثبت  شان مدیون او

ست که در  سی ا شرافی اعدام  پ.م. به جرم 411همان ک رهبری معنوی انق بی ا

 شد!

سخنوران  پ.م.( 440-390و آندوکیدِس ) پ.م.( 9/458-380لوسیاسِ بیگانه )

ی هایی دسات اوا دربارهدیگری هساتند که این سانت را تداوم بخشایدند و داده

 روزگار خویش بر جای نهادند. در حیا  اجتماعی مردم آتن 

دهند که ارزش تاریخی ها را تشکیل مییگری از متنی درده :هاو تراژدی هاج( شعر

در کام ً  ی پنجم پ.م.نویس اصلی یونانی در سدهجالب توجهی دارند. سه تراژدی

 وخود در نبرد ماراتون  پ.م.( 4/525-5/456ند. آیسخولوس )اهسیاست درگیر بود

عاصر ، که مپ.م.( 5/496-406. سوفوکلس )ه استشرکت داشتساالمیس احتماالً 

در ساااا احتماالً  دار شااهر آتن بود وپ.م. خزانه 2/443تر وی بود، در ساااا جوان

فرمان پریکلس برای سرکوب شورش ساموس  زیرپ.م. به عنوان سرداری  2/441

سان بود، نترینِ تراژدیشناسکه روان ،پ.م.( 80/490-406جنگید. اوریپیدس ) وی

و به ویسه به عنوان یکی از مخالفان ا .ی خویش داشااتکننده بر جامعهاثری تعیین

ی آریسااتوفانس نیز به همین هاقورباغهحقوق زنان شااهر  داشاات و در کمدی 

خاطر مورد تمسخر واقع شده است. شاعران دیگری مانند سولون آتنی، تئوگنیس 



 

نه کائوس موتیلِ گارایی و آل به ای هم بودهم که از هنرشااااان برای پرداختن  ند  ا

 اند. کردهشان استفاده میمدارانهوز و پیشبرد اهداف دولتموضوعا  سیاسی ر

ی بسااایار های یادشاااده، به همراه مجموعهی متنخوشااابختانه امروزه همه

پسوهشااگران در دسااترس  کارآهای یونانی باسااتان، در دو شااکلِ تری از متنغنی

 هایو مرکزها ی دانشگاههایی است که در کتابخانهقرار دارند. نخست، کتاب ایرانی

شی و تحقیقاتی تهران یافت می شگاه علوم هاشوند. در میان این مرکزپسوه ، پسوه

سانی و شگاه تهران و کتابخانهمطالعا  فرهنگی و کتابخانه ان  ی ملیی مرکزی دان

ای که های تحلیلیترین منابع جدید و کتابمنابع را در بر دارند. اما غنیترین مهم

شده را میها نودر مورد این متن شین ی توان در کتابخانهشته  المللی مرکز بینپی

مدن تان هنر( ها گفتگوی ت یدا کرد. دومین شااایوه)حاال واقع در فرهنگسااا ی پ

سی به این متن ستر ست. طرحد ی گوتنبرگ های بزرگی مانند پروژهها، اینترنت ا

ضر سیده در حاا حا سیک یونانی را اند و تمام متنبه پایان ر شکل های ک  به دو 

بر  ، فرانسوی و آلمانی(به زبان انگلیسی)اصلی )متن یونانی باستان( و ترجمه شده 

که نت در دساااترس ع قهشاااب تهی اینتر گذاشااا ندان  کاوش هرم ند.  یک از  ا

های به کار گرفته شده در این متن، و یا جستجوی نام نویسندگان یونانی کلیدواژه

سی به مجموعه ستر سادگی د کند که ها را ممکن میغنی از این متن ایکهن، به 

 کنم. مندی پیشنهاد میی ع قهمراجعه به آن را به هر خواننده



 

سترس بودنِ بخش عمده شیوهی این متنبا توجه به در د ی الکترونیکی، ها به 

ای ک سیک به نام نویسندگان، نام اثرشان در این نوشتار در حالت عادی به شیوه

متن و جای دقیق پاره - یش از یک کتاب داشاااته باشااانددر صاااورتی که ب -

ام که به هایی را آوردهنامه، تنها عنوان کتابشده ارجاع خواهم داد. در کتابروایت

ای هایی که به شااایوهاند. در مورد متنقرار گرفته کاغذی مورد اساااتفادهشاااکل 

وجود ندارد و خواننده  نامهای در کتاباند اشارهالکترونیکی مورد استفاده واقع شده

تواند با کاوش نام نویساانده و بندهای مورد ارجاع در اینترنت، به سااادگی متن می

 مورد نظر را پیدا کند. 

  



 

 

 

 

 

 

 ی یونانیی معجزهگفتار پنجم: درباره

صر نوزایی تفاوتی با ع قهع قه سایر نقاط جهان ی غربیان به یونان، تا ع شان به 

شم ارو شت. در چ ست، که به ندا سرزمینی بود دورد سطایی، یونان  پاییان قرون و

اش شااهر  داشاات. پرسااتانهاش، و برخی از اساااطیر بتخاطر ادبیا  کهن همری

اش، مصاار و پسواک ی ساایاساایترِ ساالطهی نزدیکدرساات مانند روم و خاطره

اش به عنوان قدرتی ی نازدودنیاش، ایران و ساااابقهمحوناشااادنی حکمت رازگونه

س شرق را بر اروپاییان تشک سوریه و میناپذیر که مرزهای  ستان و  ست، و عرب ب

ساارزمین جادوگران و چون هم شااب های هزار و یکیمن، که از مجرای داسااتان

 کرد.ای جلوه میهای افسانهغوا



 

دهد که در آن دوران یونانیان هم نشاااان می ییهای قرون وساااطامرور متن

 ها، در مرز افقِاد و دو ملتِ کهنی که در دوردسااتمردمانی بودند مانند سااایر هفت

شاهده صریان، رومیان و ی اروپاییان میم ست مانند ترکان، مغوالن، م ستند. در زی

سااو متافیزیک  چینیان. عنصاار شاااخص یونانی در جهان قرون وسااطایی، از یک

گوستینی آ یزدشناسیاش، که به ااش بود، و از سوی دیگر علم ارسطوییاف طونی

ی تاریخی سنجیده ی تومائی انجامید. دستاوردهایی که اگر با محکِ تجربهو فلسفه

شگفتشوند، چندان بارآور و کارآمد نمی سیر نمایند و با وجود پیچیدگی  شان م

یان را برای حدود هزار سااااا مسااادود کردند به پیدایش یکی از  تفکر اروپای و 

 . ریخ گیتی انجامیدندهای معنایی در تامنجمدترین و راکدترین نظام

و شااکوه  اما، اوضاااع دگرگون شااد. ع قه به فرّ ،با فرا رساایدن عصاار نوزایی

ی بود که ای حکومت بر جهان، انگیزهامپراتوری روم و ت ش برای باززایی خاطره

این نوزایی ها مفتون خویش ساااخته بود و در عصاار کل قلمرو میانی را برای سااده

عصر های آرمانشد. بنابراین، ی چنین امکانی محسوب میروم بود که گرانیگاه تجل

گرایان ایتالیایی احیا شااد و به زودی شااتابی روزافزون با جنبش انسااان ک ساایک

، جهان قرون وساااطایی را به دنیای زودگذری یافت، چنان که پس از پنج ساااده

 ور در صنعتِ امروزین تبدیل کرد.غوطه



 

روم، یکی از امپراتوری ن، و بازگشت به تاریخ ارجاع پیاپی به نظام حقوقی رومیا

شمندان رومی،  شد. چرا که نگاه اندی عواملی بود که اهمیت یافتن یونان را موجب 

سطهبه معلمان یونانی شان بودند که وا شده بود، و ای صر شان دوخته  ی انتقاا عنا

با یونانیان به راسااتی در مقایسااه  شاادند.فرهنگی شاارقی به ایتالیا محسااوب می

شان بودنرومیان متمدن محسوب می د. البته شدند و آموزگاران فرهنگ و هنر بدی

ها تنها در قیاس با ایشااان مصااداق داشاات و بر چنان که خواهیم دید، این صاافت

 تر نبود. مدارِِِ رومی قابل تعمیم در سطحی گستردهنویسان یونانخ ف نظر تاریخ

سده سم در همهبا زمان هم ی هجدهم،پس از آن، در  شدنِ جنبش رمانتی گیر 

گرایانه به تاریخ رواج یافت که یونان و تاریخ اروپا، نگاهی نوساااتالسیک و گذشاااته

به م ابه را ها، یونان . رمانتیسااتدادمیقرار خویش در کانون توجه را اش باسااتانی

ستین جوانه شدن»ی نخ ستند و آن را پرچم «اروپایی  شکوهی نگری دار عظمت و 

روم امپراتوری ی د که در قالب اسااکندر شااعله برکشااید و بعدها در پیکرهدانسااتن

ای که شناسانههای باستانتبلور یافت. ترجمه و چاپ آثار ک سیک یونانی، و کاوش

قاطی به ظاهر بی قایای تمدن یونانی را در ن ند شاااماا لیبی( ردیابی ب ربز )مان

هنمون شد که یونان عصری ط یی کرد، اندیشمندان اروپایی را به این نتیجه رمی

ست و شته ا سر گذا سیاسی و فرهنگی را پشت  همه با دو حقیقتِ ها این از اقتدار 

 خورد: رمانتیکِ روز گره می



 

، و دوم این ندبودمانده چنان مساایحی و ارتدوکس هم یاننخساات این که یونان

. این ندبردبه ساار می - یعنی بخشاای از شاارق -ع مانی  دولتی که زیر ساایطره

گری بود. ساااتایشااای ی ساااتایش افراطی از یونان و یونانیمایهحقایق، دسااات

که از یک  تالس یام نوسااا یان از ق پای به هواداری ارو هان واقع  های ساااویی در ج

در  - یرونلرد با -ها ی یونانیان، و کشااته شاادن قهرمان رمانتیکطلبانهاسااتق ا

به در جهان خیاا وی دیگر ها، منتهی شاااد و از ساااجریان یکی از همین قیام

ستان انجامید. به  سناد کهن به جا مانده از یونان با ساس ا بازنویسی تاریخ اروپا بر ا

نویسان اروپایی حجت گشت های هرودو  و پلوتارک برای تاریخاین ترتیب نوشته

 بگویم، تردقیق - «مرکزییونان»های و شرق از چشمی نگریسته شد که زیر پلک

 پنهان بود.  - «مرکزیآتن»

شونت،بی شکل  معموالً رحمی و خ صادی  صی اقت بر مبنای دالیلی مادی و حر

شااود. تا همیشااه با زیور مفاهیم و معانی خودبرتربینانه آراسااته میاما گیرد، می

شت و کشتیسده سا جبروتی دا سپانیایی ی هفدهم، که هنوز کلی های پرتغالی و ا

شوتقدیس سز پاپ اعظم برای ک شایی و شده تو شتاررگ سپار دریاها  ک بومیان ره

 گناهانی برتری مسااایحیت بود که اروپاییان را به حقانیت شااادند، اساااطورهمی

پوسااتان پوسااتان آمریکایی و ساایاهساااخت. در آن هنگام، ساارخخویش مؤمن می

نده بودند و  ما که از نعمت درک کتاب مقدس محروم  قایی بربرهایی بودند  آفری



 

ارو  و بردگی از این نعمت برخوردار شااوند. به این ترتیب بود بایساات به زور بمی

ناشاااناخته، به عنوان برگزیدگانی که های سااارزمین که اروپاییان هنگام ورود به

رو هصااااحب کتاب مقدس هساااتند با مردمی که مالک سااارزمین خود بودند روب

شان به انجام میکار کوبکه وقتی ، تا شدندمی شینان و کشی سید ن آن گاه،  و درر

زمینی که دیگر  برشان، ی در دستانماندند با کتاب مقدسبومیانی برده بر جای می

 ماا اروپاییان شده بود.

های با فرهنگبرخورد ی برتری مساایحیت، بتی بود که خیلی زود در اسااطوره

های فرانسوی باستانی و تنومند خاوری فرو ریخت. اروپاییان وقتی نخستین ترجمه

بودا و زرتشااات و را دیدند متوجه شااادند که ادبیا  هندی و چینی  واز اوساااتا 

خواه ناخواه تا حدودی به  . پساندزیسااتهاز مساای  می پیشها کنفوساایوس سااده

چینگ، هایی از ئیهای گوناگون پی بردند. انتشار ترجمهنسبیت تقدس در فرهنگ

ی، نشااان داد که های مصاارو هیروگلیف های اوسااتاییمتناوپانیشااادها، رامایانا، 

سویی منحصر به فرد نیست، و از سوی دیگر مسیحی/ یهودی  میراث اروپاییان از 

. اروپاییان در ای در تاریخ گیتی نداردجایگاه برجساااتهبه لحاظ حجم و قدمت نیز 

سطورهدهنده، آنهای تکانبرخورد با این داده شمند بودند که به همراه ا ی قدر هو

ای تازه را برای توجیه سیاد  ن منقرض نشوند و اسطورهشابخش دیرینهمشروعیت

 خویش بر گیتی ابداع کنند. 



 

های یونانی به زمانی ی تازه بود. متنی این اساااطورهمایهمداری، دساااتیونان

. دورانی که شاهنشاهی ایران تازه شکل شدندمربوط می تر از مسی یبسیار قدیم

سیاری از کتاب صیگرفته بود و ب شخ سانههای تها و  ها زنده هنوز در خاطرهای اف

ساله و رودان میان ی تمدنبودند. در آن هنگام هنوز اروپاییان به قدمت چند هزار 

کرد. در تر میی سااند پی نبرده بودند و همین هم کارشااان را سااادهای م و دره

های یگیری و ویرانگرکشی، بردهی نوزدهم اروپاییانی که برای نسلنتیجه، در سده

ست به دامان کوبهای سرزمین فرهنگی خویش در شین، محتاج توجیه بودند د ن

 ی یونانی شدند.ی معجزهاسطوره

ی یونانی، از عناصری آشکار و روشن تشکیل یافته بود. عناصری که بنا معجزه

ای از بندی شااده بود و با مجموعهی اروپایی به خوبی صااور گرایانهبر ساانت عقل

. ام یافته بودقو ،طی جریانی مسااتمر ،ی تاریخیشاادههای گلچیندهشااواهد و دا

 توان به این ترتیب فهرست کرد:ی یونانی را میی معجزهعناصر اصلی اسطوره

بخشی از اروپا بوده است. این از ابتدا هم یونان بخشی از اروپاست و  ،نخست این که

حاظ قومی و نسادی بیشااتر به امر بدان معنا بود که یونانیان از سااویی خود را به ل

ی هابخش کردند تا( منسوب میهقلمروهای غربی خویش )ایتالیا و اسپانیا و فرانس

سوریه و مصر(، و از سوی دیگر خود را از تبار و ریشه ای متمایز شرقی )آناتولی و 

سیایی پیرامونهای سرزمین از شتشان میآ شتیبانِاهپندا صلی پ شواهد ا تعلق  ند. 



 

در عصر های ایشان ی مهاجرنشینیونانیان به غرب، آن بود که بخش عمدهخاطر ی

سده سترش میهای چهارم و پنجم پ.م. ط یی  سمت غرب گ ترین مهم یافت.در 

شان از آسیاییان هم آن بود که ایشان را با نام آسیایی مورد دلیل بر هویت مستقل

 دانستند.سته میدادند و لقب بربر را برای ایشان شایاشاره قرار می

شان یونانیان  ،که این دوم شخص فرهنگ -فرهنگ درخ سده به طور م ی آتن در 

ساس نبوغی خیره -. پنجم پ.م سابقه بوده و به طور ناگهانی و بر ا کننده بر بدون 

شده و امری معجزه سا و بیسط  زمین پدیدار  ست. پیامد این باور آ مقدمه بوده ا

 وم و هنرها را یونان باستان بدانیم.آن است که خاستگاه تمام عل

شان، شان، یا دینشان، یا نساد و زبانیونانیان به دلیل ساختار سیاسی ،این که سوم

چهیکهویتی  تهپار یده داشااا قل و در هم تن یت قوم، مسااات که از هو ند  های ا

شااان متمایز بوده اساات و دلیلی برای وحد  ساایاساای و فرهنگی ایشااان رامونیپ

 ده است. شمحسوب می

ی آسیاییان در جنگ و یونانیان از دیرباز با ایرانیان به عنوان نماینده این که، چهارم

درازی شرق بر این اند و در مقام نگهبانان میراث فرهنگی غرب، از دستجداا بوده

های اند. دلیل اصااالی در تأیید این عقیده، تاریخجلوگیری کردهبها ی گرانخزانه

بار ایرانیان از های خفتنویسااان یونانی در شاارح شااکسااتریخمفصاالی بود که تا

 اند. یونانیان نوشته



 

شروعیت صر، چارچوب نظری محکمی را برای م شی به ترکیب این چهار عن بخ

آورد. نتایج اصاالی اسااتدالا در درون فراهم می اروپاییانی طلبانهادعاهای برتری

 این چارچوب چنین است:

شااود و ی مسااتقیم تمدن یونانی محسااوب مییان دنبالهفرهنگ و تمدن اروپای .1

نابراین  هایای تاریک که زیر تأثیر دینپردهقرون وساااطا جز میان ساااامی )و ب

سیایی( بر ست. به عبار  دیگر، اروپاییان تاریخ خود را از  آ صحنه رفته، چیزی نی

وحا  که به فت ،کنند و شااکوه و عظمت آن عصاار ط یی رایونان باسااتان آغاز می

گاه برای مد  هزار ساااا سااتایند. آنمی ،اسااکندر و امپراتوری روم منتهی شااده

کنند. های آسیا منسوب میبینند که آن را به تأثیر شرق و دینویرانی و تباهی می

نوزایی از دید ایشااان بازتولید آتش زیر خاکسااترِ تمدن اصاایل یونانی اساات که به 

 - یعنی کلیسای کاتولیک -نهادهای آسیایی  توسز هماناتفاقاً  آمیزتعارضشکلی 

  حفظ شده و به دست آیندگان رسیده است.

ی درخشاااان به عنوان موجوداتی با خمیره و اروپاییان با توجه به این پیشاااینه .2

شت متفاو  از   یابند و درخشش فرهنگ و هنر درمردم جهان اعتبار می دیگرسر

صه سوعر شان مح ستاوردهای ای سیاد  ب میی جهانی از د شود. به این ترتیب 

شااود، بلکه باید آن را ساایاساای ایشااان بر گیتی امری اتفاقی و زودگذر تلقی نمی

 خیر بروز کرده است.أامری طبیعی و بدیهی دانست که با کمی ت



 

شینه .3 شرق و غرب، پی شمکش میان  سیار طوالنی پیدا میتعارض و ک کند. ای ب

سیحیت  س م و م شکل نبرد ا صلیبی در چارچوبی تاریخی و و جنگبه این  های 

قالب جنگ میان تمدن و بربریت جلوه  شود و در روزگار نو درمعنادار گنجانده می

های مدرن یابد. ناگفته پیداسااات که چنین نگرشااای تا چه اندازه به ایدئولوژیمی

آید، که طلب میجو و توسااعهساالطههای دولت نزدیک اساات و تا چه حد به کار

 یم آمده است.بینمی

  



 

 

 

 

 

 ی یونانیبندی معجزهی صورتگفتار ششم: درباره

 بندی کرد:توان به این شکل صور ی یونانی را میبه طور خ صه، معجزه

 یونان: یونان، آغازگاه اروپاست.کشور ی ( اسطوره1

 .است جغرافیایی ی سرزمین یونانی: یونان سرزمینی متمایز از نظرقصه( 1.1

ی نساد یونانی: مردم سااااکن این سااارزمین متعلق به قومیت و نسادی قصاااه( 1.2

 دست هستند.یک

 اند.ای داشتهپارچهیکی هویت یونانی: مردم یونان هویت مشترک و قصه( 1.3

شینی یونانی: مردم یونان از یونان به ی کوبقصه( 1.4 سیااز  -نقاط  دیگرن  جمله آ

 بود. ی مدنیت از توسعهفرد و نوظهور  مهاجر  کردند و این روندی منحصر به -

 ی یونان اروپایی: یونان در اروپا قرار دارد. قصه( 1.5

 ی قدر  یونان: یونان کشوری قدرتمند بوده است.( اسطوره2



 

 ی نظامی: یونان قدرتی نظامی بوده است.ی معجزه( قصه2.1

 ه است.: یونان ارتشی همتای ارتش ایران داشتهلنی ( داستان ارتش2.1.1

 اند.اشتهدو شجاع  نضبزمارتش یونانی: یونانیان ارتشی مجهز،  ماجرای( 2.1.1.1

گون و نامنضبز نظمی ایرانی: ایرانیان ارتشی با واحدهای گونهبی ماجرای( 2.1.1.2

 اند. داشته

 اند.ی اخ ق جنگی: یونانیان دارای نوعی اخ ق جنگی بودهماجرا( 2.1.1.3

 : یونانیان ایرانیان را شکست دادند.های مادی( داستان جنگ2.1.2

هایش در سااتماجرای کمبوجیه: کمبوجیه شاااهی دیوانه بود که ساایا( 2.1.2.1

 یونان شکست خورد.

 .یونان در برابر داریوش ایستادگی کرد( ماجرای داریوش: 2.1.2.2

 یونان خشایارشا را شکست داد.ماجرای خشایارشا: ( 2.1.2.3

 ی یونان ایران را فت  کرد.اسکندر به عنوان نمایندهی اسکندر: ماجرا( 2.1.2.4

 : یونان قدرتی سیاسی بوده است.ی سیاسیمعجزهی ( قصه2.2

 : یونان یک واحد سیاسی منسجم بوده است.ی همبستگی یونانی( ماجرا2.2.1

 : سرزمین یونان از نظر سیاسی مستقل بوده است. ی استق ا یونانی( ماجرا2.2.2

سی یونانی ( ماجرای2.2.3 سی دموکرا سیا سی و آزادی  ستگاه دموکرا : یونان خا

 است. 



 

ماجرای2.2.4 آورد : آتن مرکز یک امپراتوری دریایی بوده که همآتنامپراتوری  ( 

 شده است. ایران محسوب می

 یونان: یونان کشوری ثروتمند بوده است.  ی اقتصاداسطوره( 3

صه( 3.1 شمگیر : یونانی ثرو  یونانیق صادی چ یان مردمی با اندوخته و ذخایر اقت

 اند.بوده

: یونانیان صاانعتگرانی ماهر و تولیدکنندگانی کارآمد ی تخصااص یونانیقصااه( 3.2

 اند. بوده

ی ترین عصاار توسااعهونان: یونان باسااتان نشااانگر ط ییی ی فرهنگاسااطوره( 4

 فرهنگ در تاریخ بشر است. 

ونانیان مردمی مسااتقل، آزاده و از نظر شااخصاایتی : یی آزادگی یونانیقصااه( 4.1

 اند. برجسته بوده

منش : یونانیان مردمی پرهیزگار، محترم، پارسا و فیلسوفی اخ ق یونانیقصه( 4.2

 اند. بوده

: ادبیا  یونانی نشااانگر اوج خ قیت ادبی و معنایی در ی ادبیا  یونانیقصااه( 4.3

 تاریخ جهان باستان است. 

 : یونان خاستگاه تفکر فلسفی در جهان است.ی یونانیی فلسفهقصه( 4.4

 نویسی در جهان است. ی تاریخ یونانی: یونان خاستگاه تاریخ( قصه4.5



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 ی پیکربندی تاریخ تمدندربارهگفتار هفتم: 

سابقه شتهتاریخ، به معنای  ساله دارد. از سابقه های تمدنشدهی نو ای پنج هزار 

ستین روز سومر و ای م هایی که در هزارهنخ ستاییانی در  سوم پ.م. رو صر ی  و م

له با قبی ناگون،  مانی گو به امروز، مرد تا  ند  بداع کرد فاو ، نوشاااتن را ا هایی مت

شاااده،  ی زمین پدیدارهایی متفاو  بر پهنهها و خزنسادهایی گوناگون و زبان

بینیم، گوناگون می هایگاند، و آنچه ما امروز در قالب فرهنزیسااته و نابود شااده

 درازپاست.  روندتنها برشی از این 



 

های گوناگونی را که در این میان بر سط  زمین توان فرهنگمیاز دید نگارنده 

اند، بسااته به نساد، زبان، زیسااتگاه جغرافیایی و الگوهای زیسااتنی که پدیدار شااده

 اند به چهار قلمرو اصلی تقسیم کرد:ابداع کرده

هیمالیا تا مرزهای  هایکوهاز رشاااته -ای پهناور ی، که منطقهیانمرو مقل نخستتت:

گیرد. این ر بر میی شاامالی آفریقا دو حاشاایهی مصاار را، به ع وه - غربی اروپا

منطقه ساااه مرکز جمعیتی اصااالی )در هند، خاور نزدیک و مصااار( و چند مرکز 

ایبریا( را  -آلمان -ساااهی فرانایتالیا و مجموعه -ی یونانجمعیتی فرعی )مجموعه

 شده است. شامل می

به آن )کره، هندوچین، ژاپن و های سااارزمین چین و ؛دوم  هایجزیرهمتصااال 

 اقیانوسترین بزرگ م نزی(، که برای خود جهانی متمایز و مستقل است و توسز

ز بخش نخسااات جهان اهای بیاباندنیا، بلندترین کوه زمین و یکی از پهناورترین 

 .است هجدا شد

سایردلیل مرز آبیی آمریکا که به قاره ؛سوم شده، هابخش اش با  سدهی یاد ی تا 

 جهانی متمایز و مستقل بوده است. ،پانزدهم

اش، ی آفریقای زیر صحرا که به خاطر بافت فرهنگی به نسبت سادهمنطقه ؛چهارم

تلقی  ایمانده و حاشیهعقب پیشین، عموماً هایو جمعیت کمترش نسبت به مرکز

 ی خویش را داراست. شده است، اما الگوهای فرهنگی اصیل و ویسه



 

شده در بخش عمده ستقل و جدا بوده دیگریک ی تاریخ ازچهار قلمرو یاد اند، م

 یکه در پی متحد کردن همه ،هایی بومیها توساااز قدر یک از آن و تاریخ هر

 . اند، رقم خورده استهمسایه بودههای دولت وها سرزمین

سرزمین شترین پیچیدگی و تنوع نسادی و زبانی را در قلمرو از میان این  ها، بی

ها و ها، آریایییقفقاز -سفید  دهای اصلی نسابینیم. در این منطقه شاخهمی یانیم

ی جنوبی این منطقه هابخش پوستی که بومیجمعیت سیاه به تدریج بر - هاسامی

شمکش با شدند و در ک سریع از تحوال  دیگر یک بودند چیره  سیار  ضرباهنگی ب

اجتماعی را به نمایش گذاشااتند. همین ناهمگونی فرهنگی، باعث شااد که قلمرو 

شد. یانم شینی، ذوب فلزا ، خز و چرخ با شهرن شاورزی،  ستگاه ک ستین خا ی نخ

ی این عناصاار را کمی دیرتر، به طور مسااتقل ابداع سااه قلمرو دیگر، بخش عمده

شااان وجود داشااته اساات. در این میان هایی هم در میانگیریچند وام کردند. هر

های شیوهترین قلمرو سرزمین آمریکا بود که کشاورزی، خز، شهرنشینی و منزوی

کشاااف را و فلز چرخ کاربرد صااانعتی خاص خود را پدید آورد، اما گویا  ذوب فلز

 .نکرد

ست هایت ش برای متحد کردن تمام قوم ین بار در ساکن یک قلمرو، برای نخ

 .م.ی پنجم پی ششم و اوایل سدهی به بار نشست. در اواخر سدهیانهمین قلمرو م

ی را در یک یانقلمرو م های نویساااایتمدنکوروش بزرگ و جانشاااینانش تمام 



 

سی پایدار سیا شوکتی  فراگیرادغام کردند و نظمی  ظهورو نو ، متمرکزساختار  و 

ی احیای آن انگیزه - همین امروزتا  -شان کننده را پدید آوردند که پس از ایخیره

مداران بوده اسااات. رویایی که نخساااتین روایت یای قدر وگشاااایان و رجهان

گشایان شد، سرمشق بسیاری از جهان - ی مقدونی اسکندرنسخه -اش غیرایرانی

 و ناپایدار از آب درآمد.  بارفاجعه - ی اسکندرنمونهچون هم -و همواره 

، قلمرو چین بود که به چنین تمرکزی روی آورد. این روند در عصر پس از ایران

صر دودمان هان که  «چین»دودمان  شد و خیلی زود متوقف ماند، تا در ع شروع 

 تکمیل شد. 

که در دو قلمرو پیشااین دیده شااد، دساات  ،قلمرو آمریکایی، هرگز به تمرکزی

شترین تمرکز، به آخرین ستی مربوط سرخ هاینتمدعمر های ساا نیافت. بی پو

شاااکلی از   آمریکای جنوبیها در شااامااِشاااود که اینکاها در جنوب و آزتکمی

 بندی سیاسی را پدید آورده بودند. قطب

و گذشت ی عمر این چهار قلمرو فرهنگی در انزوا چنان که گفتیم، بخش عمده

شد. نخستین در هم آمیختگی فرهنگی از  سپری  شک   درونی خویش  به حل م

شد و نتیجهزما شی آغاز  شاهی هخامن شاهن سی بین  سیا رقیبی بود که ی تمرکز 

شت. با وجود  دیگرهنوز در  سابقه ندا ها محدود بود گیریی وامدامنه این،قلمروها 

ی به قلمرو خاوری مربوط یانی اط عا  از قلمرو مساااویهو بیشاااتر به جریان یک



 

س م آمیختگی فرهنمی اش گی دیگری رخ داد که دامنهشد. پس از آن، با ظهور ا

قلمرو  ی شاارقی و جنوبینیمه، یتر و تأثیرش دیرپاتر بود. جنبش اساا مگسااترده

سده یانیم سی متمرکز کرد و بازتاب فرهنگی آن تا چندین  سیا سیر  را به لحاظ 

نخستین آمیختگی از  این،خود را در قلمرو خاوری و آفریقایی دنباا کرد. با وجود 

زمان هم های بیابانگرد مغوا به طوری نظامی، زمانی رخ داد که قومجنس رویاروی

مه بار دیگر یانی شااارقی قلمرو مقلمرو چینی و نی ند. پس از آن،  ی را فت  کرد

که غرش توپدروازه مانی  تا ز ته شاااد  یان و کشاااتیها بسااا پای های های ارو

تصااادی و ی هفدهم و هجدهم ابتدا به آمیختگی اقشااان در ساادهپیمایاقیانوس

فرهنگی هر چهار قلمرو، و پس از آن به تمرکز سیاسی و نظامی همه در قالب یک 

 نظام جهانی منتهی شد.

شاااود، و دورانی که ی مربوط مییاناز نظر جغرافیایی بحث ما تنها به قلمرو م

شااود که اتحاد ساایاساای تمام ای از تاریخ مربوط میمورد نظر ماساات به لحظه

از منطقه زیر لوای شاهنشاهی هخامنشی تحقق یافته بود.  های نویسای اینتمدن

های گوناگونی ها و ملیتزیسااتند قوممردمی که در آن زمان در این قلمرو میدید 

مگی به شکلی با دستگاه عظیم شاهنشاهی ایران مربوط زیستند که هبر زمین می

 بود. «پیرامون - مرکز»ی جفت متضاد معنایی و این نخستین جوانه ،بودند

 



 

 

 يوانن ی جغرافیایی ی معجزهبخش دوم: اسطوره

  



 

 

 

 

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

οἰκεῖν [109 b] τοὺς μέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος 

ἐν σμικρῷ τινι μορίῳ, ὥσπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ 

βατράχους περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῦντας, 

ست و ما که در کناره معتقدم [ط:سقرا]  سیار پهناور ا ی که زمین ب

اقامت  ،های هراکلسی میان رود فاساایس و سااتوندریا، در منطقه

 .1مانیمهای اطراف یک برکه میداریم درست به مورچگان و قورباغه

 

چیز بر مفهوم سااارزمینی به نام یونان و  ی یونانی، پیش از هری اساااطورهمعجزه

سطورهمردمی به نا ست. آنچه در ا شده ا سوار  ستم یونانی   معموالً هایی از این د

سی مفهوم مورد غفلت واقع می ست ا ایو جمعیتی جغرافیاییشود، ارزیابی و وار
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سطوره را فراهم می ستر تحقق ا سطورهکه ب صر ی معجزهسازد. ا ی یونانی، یک عن

 شود:دی میبنجغرافیایی نیرومند دارد که در این اصوا موضوعه صور 

ی یونان یک واحد جزیرهشااابه این فرض که ؛ی ستتریمین یونانقصتته - نخستتت

ستقل و قابل تفکیک از ست، که زادگاه، های سرزمین جغرافیایی م سایه اش ا هم

 شود.مرکز شکوفایی و دژ اصلی تمدن یونانی محسوب می

به ؛ی نژاد یونانیقصتته - دوم که مردم مقیم شااا نان ی جزیرهیعنی این فرض  یو

اند، و دادهزبانان را تشااکیل مینسادان و یونانیجمعیتی همگن و یکدساات از یونانی

همسایه های سرزمین مرکز صدور جمعیت یونانی بهترین مهم ی یونانیجزیرهشبه

 بوده است. 

ی یونان، همان جزیرهیعنی این فرض که ساکنان شبه ؛ی هویت یونانیقصه - سوم

اند و خود را در کل با نام یونانی نگ یونانی را پدید آوردهکسااانی هسااتند که فره

 . انددانستهمتمایز میاند و خویشتن را از همسایگان بربرشان خواندهمی

صه - چهارم شینی یونانی؛ی کوچق ای که یونانیان را در نشااینییعنی جنبش کوب ن

ه پای ایشااان را کل جهان کهن پراکنده کرد، جریانی ویسه و منحصاار به فرد بود ک

 . ی ایشان را در جهان پراکنده ساختو الگوی مدنیت پیشرفته به آسیا کشاند

صه - پنجم سیا، که در  ی یونان اروپایی؛ق ستقل و متمایز از آ ست م سرزمینی ا یونان 

 اروپا قرار دارد! 



 

  



 

 

 

 

 سریمین یونان گفتار نخست: داستان

ی غربی دریای اژه، با نی در کنارهیونان امروزین، سرزمینی است کوچک و کوهستا

سعت کمی بیش از  شمالی  130و سوم  ستان، یک  هزار کیلومتر مربع. در دوران با

دریای اژه هم در قالب  هایجزیرهی ایران بوده و بیشاااتر این منطقه زیر سااالطه

ند. در عصاار اشاادههای ایونی تابع دولت ایران محسااوب میشااهردولت یمجموعه

خالکیدیه، تراکیه، و های ساارزمین که موضااوع پسوهش ماساات، ،ک ساایک یونانی

یی از شاهنشاهی هابخش اند،یی از آن به یونان پیوستههابخش که امروزه ،مقدونیه

اند. بنابراین در جهان باستان، یونان سرزمینی بوده که کمتر از نود هخامنشی بوده

ابر است با مساحت استان این تقریباً بر ، وهزار کیلومتر مربع مساحت داشته است

معتدا، که در تابستان به  سمنان. یونان سرزمینی کوهستانی است با هوای گرم و



 

ریزد، برف، تنها در های شدیدی بر آن فرو میگراید و در زمستان بارانخشکی می

متر  2917ی المپ )اولومپوس( اسااات و بارد که بلندترینش قلهارتفاعا  آن می

شبهارتفاع دارد. فقز  صلهجزیرهیک پنجم  ست. در فا شاورزی ا ی ی یونان قابل ک

ی کوچک و هی یونان و سواحل آسیای صغیر، حدود دو هزار جزیرجزیرهمیان شبه

 شان کر  است. بزرگ وجود دارد که بزرگترین

سرزمین بر سز مرزهایی طبیعی از خ ف  صر که تو هایی مانند چین، هند، و م

ای در خشکی سرزمین یونان را از اند، هیچ مرز طبیعیشان جدا شدهجهان اطراف

 کند.همسایگانش جدا نمی

 توان حضور یکی ازراز وحد  فرهنگی و استق ا چین از جهان خارجش را می

ستان و گوبیصحرا -صحراهای جهان ترین بزرگ شته -ی مغول کوه و بلندترین ر

. مصر نیز به همین ترتیب اش دانستدر مرزهای شمالی و غربی - هیمالیا - جهان

ستانی اتیوپی در با بیابان صحرای بزرگ آفریقا در غرب و مناطق کوه های لیبی و 

سایر شبهی آفریقا جدا میهابخش جنوب از  ی هند نیز قارهشود. به همین ترتیب 

 های هندوکوش در شماا از سایرکوههای انبوه هندوچین در شرق و رشتهبا جنگل

. اما یونان هیچ مرز طبیعی مشااخصاای با ه اسااتایه جدا شاادهمسااهای ساارزمین

ی اش ندارد. عوارض طبیعی مقدونیه، بلغارسااتان، آلبانی، و ترکیهمناطق همسااایه

یابند چنان تا داخل این سرزمین ادامه میامروزین که همسایگان یونان هستند، هم



 

های همسااایه ی قومو به همین دلیل هم یونان در طوا تاریخش مدام مورد حمله

 است.بهره بوده و تا عصر جدید از وحد  سیاسی بیگرفته قرار می

ی ساارزمین یونان را در نظر در کل، اگر بخواهیم کلیت تاریخ سااه هزار ساااله

ی نوزدهم که یونان از ع مانی تا سااده ،بگیریم، چیزی به نام دولت و کشااور یونان

ساارزمینی کوچک بوده که به  ،مسااتقل شااد، وجود نداشااته اساات. یونان، همواره

شی از سی،  -امویایران، روم، های دولت صور  بخ بیزانس، و ع مانی تعریف عبا

ست. در وقفهمی سرزمین به وجود میشده ا آمده که هایی هم خ  قدرتی در این 

انجامیده و به پیدایش های مقیم این سرزمین میبه کشمکش میان شهرها و قبیله

انجامیده است. در واقع، مفهوم دولت یونان متمرکزی نمی ساختار سیاسی متحد و

 و ملت یونان، به لحاظ جغرافیایی و سیاسی، مفهومی مدرن است.

بنابراین یونان در طوا تاریخ هرگز قلمرو جغرافیایی تفکیک شاااده و متمایزی 

ستر چون هم نبوده که ساکنای برای هویتپارچهیکب ش عمل کند. یونان انسازی 

جمعیت دریانورد  است.هایی بزرگ بوده ی قدر سرزمینی کوچک در میانه همواره

ای بزرگ از آناتولی تا که در گسااتره ،شااانزبانهای همنشاایندر پیوند با کوبآن 

اند. به زودی خواهیم دید که این منطقه شدهاسپانیا پراکنده شده بودند، تعریف می

ی زیت نداشااته اساات و قلب تپندههم مرک «قلمرو شااهرهای یونانی»حتی در این 

 ی یونان. جزیرهمدنیت این مردم در ایونیه و آسیای صغیر قرار داشته است، نه شبه



 

  



 

 

 

 

 

 

 نژاد یونانی گفتار دوم: داستان

و آن  ی مهمی شااکل گرفته اسااتبر محور کلیدواژه ی یونانیمعجزه یاسااطوره

هایی در مورد فرضپیشچنین  اساات. در چارچوب این اسااطوره «یونانی»مفهوم 

 یونانیان وجود دارد:

یان، الف( نان هاجران یو که از  «غربی»ی م ند  خت بود یب جمعیتی یکنوا با ترک

 زیستند. تر از آن مییی غربیهابخش های بسیار دور در یونان یازمان

ی یونان مهاجر  کردند. بنابراین جزیرهی شاامالی به شاابههابخش یونانیان، از ب(

ی یونان بود. جزیرهسااکونت در شاابه زبانهای مهاجرِ یونانیقصااد قومنخسااتین م

صغیر فرآیندی متأخرتر  سیای  شدن آ ست با د و شومحسوب مییونانی  مترادف ا



 

سعه شرفتهجریان تو سیایی ماندهی یونانی در مناطق عقبی فرهنگ غنی و پی ی آ

 و شرقی. 

هایی بودند که ها و آتیکاییدوری های مهاجر یونانیبخش از قبیلهترین مهم پ(

سیاها و آئولییونان ماندگار شدند، نه ایونی یجزیرهدر شبه ی صغیر هایی که در آ

 هم پراکنده بودند. 

 مهاجران یونانی مردمی با فرهنگ و متمدن بودند.  ت(

ی یونان را در جزیرهها باید ترکیب جمعیتی شبهبرای داوری در مورد این گزاره

ریخی سایر م تا چهارم پ.م. مورد وارسای قرار دهیم و در چارچوبی تای هفتساده

 دگرگونی جمعیتی این منطقه را تا زمان یادشده تحلیل کنیم.

آید، نخسااتین ساااکنان یونان مردمی از نساد چنان که از شااواهد تاریخی بر می

ای طقهشااان در ای م و سااومر، مننسادانمانند هم ،ای یا قفقازی بودند کهمدیترانه

. همین 1ی مدیترانه را در اشغاا خود داشتندوسیع از جنوب ف   ایران تا حاشیه

 ی کر  بنیان نهادند. مردم بودند که نخستین تمدن مرتبز با یونان را در جزیره

ی ی بالکان به هزارهها از مراکز اسااتقرار کشاااورزی در منطقهنخسااتین نشااانه

ها به بالکان تر و در مقیاس تاریخ تمدنیدی ک نگردد. اگر از دپنجم پ.م. باز می
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شیوهبنگریم، آن را حلقه سطی خواهیم یافت که  شاورزانه را از ی وا های زندگی ک

شااامارِ اروپایی های هنوز نانویساااا و کمخاور نزدیک فرا گرفت و آن را به جمعیت

ه بیسااات و ی بالکان بجمعیت کل ناحیه .م.ی پنجم پمنتقل کرد. در اوایل هزاره

شااد. شاامار این مردمان در اثر ساابک زندگی کشاااورزانه به پنج هزار نفر بالغ می

. از این دوره، شواهد 1درسیهزار نفر  250سرعت رشد کرد و در پایان این هزاره به 

ستان ست و تمام آنچه میبا ست که شناختی اندکی بر جای مانده ا توان گفت آن ا

 ی سااوریه ومنطقه مراکز یکجانشااینیین ی ابتدایی به ساابک نخسااتیروسااتاها

در این بخش از دنیا پدید آمدند. جمعیت سااااکن این منطقه در تاریخ رودان میان

شده سته بودهاحتماالً  یاد های مهاجر اند، چرا که هنوز پای قبیلهبه نساد قفقازی واب

 آریایی به این منطقه باز نشده بود. 

شینی در بالکان، به شهرن ستین آثار  سوم پ.م. باز میهزاره نخ گردد و این ی 

ی جالب است. نکتهو مصر حدود دو هزار ساا دیرتر از آثار مشابه در ای م و سومر 

ی کر  تعلق شاااوند، بلکه به جزیرهآن که این آثار به خودِ یونان هم مربوط نمی

شتر با شرق های سرزمین دارند. کر  در آن دوران از نظر جغرافیایی بی جنوب و 

 شااده از این دورانخاکبرداریی آورانهخود ارتباط داشااته و عناصاار فرهنگی و فن
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صغیر دارد. این دوره از فرهنگ کرتی شباهت زیادی به تمدن سیای  صر و آ های م

نامند، نامی که ی مینوآ میرا به پیروی از اِوانز که نخسااتین آثار آن را یافت، دوره

گرفته  ،ی کر اه مقتدر و اساااطیری جزیرهاز اساااطیر یونانی در مورد مینوس، شاا

 . 1شده است

گاه فرهنگی در این دورهجزیره ید چه از د یایی و  چه از نظر جغراف  ی کر  

شااد. چنان که از بقایای های آساایایی محسااوب میی تمدنبخشاای از منظومه

ی آید، کر  در این دوره عضاااوی از شااابکهمعماری و معابد عصااار مینوآ بر می

ست و ارتباطا  تجاری، فرای )و نه اژهنوب مدیترانههای جتمدن  ،هنگیای( بوده ا

شتر با سی آن بی سیا صغیر، لِهای سرزمین و  سیای  صر( شرقی )آ رقرار بوانت و م

شبه ست، تا یونان.  شرجزیرهبوده ا شینی پی شهرن فته و ی یونان در این دوره فاقد 

ست. سا بوده ا شود و به ای خوانده میمدن اژهبنابراین آنچه گاه با نام ت تمدن نوی

شود، نادرست است. چون تمدن یادشده به قلمرو ی تاریخی منسوب میاین دوره

های ی غربی شااابکه تمدنجغرافیایی دریای اژه ارتباط چندانی نداشاااته و دنباله

 بوده است. رودان میان -آناتولی -مصر

                                                 
1 MacGillivray, 2000. 



 

پ.م.  2200ود های شااکوفای عصاار مفرغ اساات. در حدتمدن مینوآ، از تمدن

نمودهای آن در ساااواحل شااارقی کر  نمودار شاااد. در این دوره نوعی انق ب 

هایی بزرگ و مجلل خانهمردم این ناحیه شاااهرنشاااینی در این منطقه رخ داد و 

در میان هایی هموار پ.م. جاده 1550-1950های ساااا ید. در فاصاالهساااختن

شبیه به شهرها  ستین بار خطی  شد و برای نخ شیده  تردید که بی ،هیروگلیفک

نامیده  «تصااویری آ»منشااأ شاارقی داشااته اساات، در این منطقه رواج یافت که 

شبیه می سیار به خز میخی و هیروگلیف  ساختار داخلی ب شود. این خز از نظر 

ساا پیش از آن در منطقه صد  ست. یعنی خطوطی که از حدود هزار و پان  یبوده ا

شت. خز رودان میان صر رواج دا صویری آ در دورهو م -1900ی مینوآی میانه )ت

هایی تکامل یافت که بیشاااتر در قالب متن «تصاااویری ب»به خز  پ.م.( 1700

 . 1شده استهای گلی نوشته میکوتاه بر مهرها و لوحه
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 ی کرتشهرهای جزیره

سیدند. نخستین موج از مهاجر گاه، آریاییآن سر ر ییان، در اواخر های آریاها 

ی واردار به حرکت در هایی را از اطراف درهی ساااوم پ.م. آغاز شاااد و قبیلههزاره

ف   آناتولی به  یها به ساااوی جنوب حرکت کردند، در حاشااایهآورد. این قبیله

شرق چرخیدند، از تنگه شدند. سمت  صغیر وارد  سیای  ی داردانل گذشتند و به آ

ی جزیرهپ.م. به شبه 1800سوی جنوب، در حدود  ی مسیرشان بهآن گاه در ادامه

ای که خود را پ ساااگیایی یا یونان وارد شااادند و با بومیان قفقازی یا مدیترانه

سسی شان، زیر تأثیر کر  و فرهنگ مینوآ،  2خواندندمی 1پ  درآمیختند. ترکیب ای

                                                 
1 Pelasgian 
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 کودونیا       

 آکسوس     

  کنوسوس دارئوس     

 گورتون  پرایسوس 

 

 



 

 پدید ی آرگولیس( را در ناحیهموکنای )پ.م. فرهنگ  1600در حدود 

ی یونان بود. این مردم جزیرههای مقیم شااابهآورد که نخساااتین نمونه از فرهنگ

کار می به  تان را  باسااا یان  نان بان یو به ز بانی نزدیک  به را ز بردند و اساااب و ارا

های فاقد خز جامعه وابتدایی بود و جز شاااانشاااناختند، اما فرهنگ و هنرمی

ی سیاسی ها زیر سلطهه موکناینماید که در این دورشدند. چنین میبندی میرده

اساطیری مانند داستان مینوس و البیرنت و احتماالً  تمدن مینوآ قرار گرفته باشند.

 خاطرهزیر تأثیر این که به برتری شاااهان کر  داللت دارند،  ،ساائوستی افسااانه

 .1پرداخته شده باشند

در شااواهد فراوانی در دساات اساات که بر نفوذ ساایاساای و فرهنگی مینوآها 

 2500کند. مینوآها از جنوب دریای اژه داللت می هایجزیرهی یونان و جزیرهشبه

دژ بزرگی در  .م.پ 1800اند، و در حدود هایی در رودس داشااتهنشااینپ.م. کوب

مراکز بازرگانی وابسته به این تمدن در میلتوس و  .م.پ 1600در  کئوس ساختند.

را در این مناطق پدید آوردند که  شاادند، و انباشااتی از ثرو تأساایس  ناکسااوس

 . 2ها تصاحب شدبعدها توسز ایونی

                                                 
1 Wardle, 1997. 
2 Times Atlas of World History, 1999. 



 

سر می .م.پ 1450در  شکوه و عظمت خود به  برد. از این تمدن مینوآ در اوج 

صفحه ست. نخست،  ستوی مدور دوره چند اثر جالب توجه باقی مانده ا س که فائی

شده و بین شهری به همین نام در جنوب کر  یافت   1550-1700های ساا در 

صفحه مجموعه ست. این  شده ا ساخته  شانهپ.م.  صویری را بر خود ای از ن های ت

ها به خز تصویری اند. ساختار این نشانهدارد که به کمک مُهر بر خشت حک شده

سطینی صر وام -ها فل شواهدی هم  - شدهیریگکه از م شباهت زیادی دارد. اما 

. در همین 1دهدی شماا آفریقا نشان میهای تصویرهست که ارتباط آن را با خز

نام خز به   هایجزیرههم در کر  و  «ساااطری الف و ب»های دوره خطوطی 

سایه شکلی از زبان یونانی به کار گرفته هم شتن  اش تکامل یافت که گویا برای نگا

ترین بناهای تمدن مینوآ در شااهر کنوسااوس در شااد. در همین زمان، باشااکوهمی

 .ندخته شدشماا شرقی کر  سا

. کاخ گاه، به شاااکلی ناگهانی و نامنتظره، پایان کار تمدن مینوآ فرا رسااایدآن

سوس در اثر زمین شهرهای این جزلرزه یا آتشکنو شد و  یره سوزی مهیبی ویران 

ابودی یکی پس از دیگری رو به انحطاط نهادند و ویران شااادند. احتماا دارد که ن

 بوط باشد. های مهاجر مراین تمدن به هجوم قوم

                                                 
 .79: 1368فریدریش،  1



 

ی تمدن موکنای بود. به این ترتیب رشااد و توسااعه پیامد نابودی تمدن مینوآ

شکلی از شهرنشینی پیشرفته با هنر و فرهنگ پیچیده در سرزمین اصلی یونان پا 

ی سیزدهم پ.م. شهر آتن را در آتیکا، و ها بودند که در سدهگرفت. همین موکنای

 .1تبس را در بوئتیا بنا نهادند

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاشی دیواری نشانگر گاوبایی ای کاخ کنوسوس

                                                 
1 Times Atlas of World History, 1999. 



 

که این تمدن نامش را به آن مدیون اساات، شااواهد  ،گذشااته از شااهر موکِنای

شهرهای پولوس و تیرونس هم ب ست. به ویسه زیادی از این فرهنگ در  اقی مانده ا

خز  هایی را بهای از هزار لوح گلِ خام به دسااات آمده که متنگنجینه در پولوس

و بهترین مرجع کنونی ما برای شااناخت فرهنگ و زبان  هسااتند سااطری ب دارا

 شوند. این خز نخست در کنوسوس ابداع شد.مردم موکنای و مینوآ محسوب می

ی های مشتمل بر سه هزار لوح خام شکسته در قصر سوختمجموعه پیشها ساا

و خ صه را با کیفیتی هایی کوتاه با وجود شمار زیاد، متن ،کنوسوس پیدا شد که

شت و بنابراین چندان خوانا نبود. اما کتیبه سیار بد بر خود دا شان ب های پولوس ن

های گویشای از شااااخه اندکردهها بدان تکلم میدهد که زبانی که موکناییمی

یونانی بوده اسااات. با این وجود، سااااختار اجتماعی و مناساااک دینی و طبقا  

شتر به تمدن اجتماعی در تمدن موکنای شته بی شباهت دا های هیتی و اوگاریتی 

 . 1یونانی عصر ک سیکبه عناصر است تا 

 

 

 

                                                 
1 Hooker, 1997. 



 

 

 

 

 

 

 

 ی مدور فائیستوسنقاشی دیواری ینان ای کاخ کنوسوس و صفحه

 

ی ی ساایزدهم و اوایل ساادهاما عمر این تمدن هم کوتاه بود. در اواخر سااده

های پردامنه و ویرانگر، بخش مهمی اجر ای از مهبه دنباا زنجیره .م.،دوازدهم پ

سی در بابل و از تمدن شاهی کا شاهن ستانی رو به تباهی و نابودی نهادند.  های با

های آرامی و کلدانی زیر تأثیر موج مهاجر  قومرودان میان تمدن میتانی در شماا

های فریگی و ، و شاااهنشاااهی هیتی به همین ترتیب زیر فشااار قومنداز میان رفت

 یلوری نابود شد. ا

عامل اصااالی این تحرکا  جمعیتی، فشااااری بود که از جانب شاااماا اعماا 

ی نشااینانها که قبیلهی ساایزدهم پ.م. ایلوریپایانی ساادههای ساااا شااد. درمی

شدند و فریگیان و تراکیان را سرازیر  سمت بالکان  شماا به  که  ،کوچرو بودند، از 



 

به  ومندی را در خود حفظ کرده بودند،سااااکن منطقه بودند و عنصااار قفقازی نیر

شاهی هیتی که آسیای صغیر پاددر برخورد با بقایای  سوی آناتولی راندند. فریگیان

را  این دولتکن عمل کردند و موجی بنیانچون هم ی خود داشااترا زیر ساایطره

گاه به همراه تراکیان و لوویان در منطقه ت بیت زیر ضربا  خویش نابود نمودند. آن

سابق هیتی پدید آوردند که بعدها به دولت کوچکی را در محل های دولت شدند و

های جاییهای ایلوری، به جابهنوهیتی شاااهر  یافتند. فشاااار قومهای دولت نام

های ساکن آناتولی منتهی شد. یکی از پیامدهای این تحرک ای در جمعیتپردامنه

که  ی بالکان و آساایای صااغیر بودقهنساد به منطهایی آریاییجمعیتی، ورود قبیله

 شان یونانی نام گرفت. ی در هم تنیدهبعدها شبکه

شناسیم. آنها در چند می 2آخائی و 1نخستین موج این مهاجران را به نام آیولی

خلیج در  شااانتجمعکز امرترین مهم ی یونان تمرکز یافتند وجزیرهنقطه از شاابه

شت.  سالی قرار دا صغیر بود. به این دیگر آیولیامتگاه اقآدرامیتیون و ت سیای  ها آ

ی خاوری و باختری دریای اژه را تسااخیر کرد و در حاشاایه ترتیب جمعیت آیولی

نماید که هایی ابتدایی را بنا نهاد. چنان میشهردولت ی آبی،سوی این روزنه هر دو

شدن این قبیله سرکوب و قتلجایگیر  راه بوده عام مردم محلی همها در منطقه با 
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شد. کهن سندیبا ست ترین  ست منظومه که از این موج بر جای مانده ا ی ایلیاد ا

ساا آسیای های آخائی به یکی از شهرهای ثروتمند و کهنکه ماجرای هجوم قبیله

 دهد. را شرح میو غار  و کشتار مردم آن  - یعنی همان ایلیون یا تروا -صغیر 

های خویشااااوندشاااان به منطقه ی از جمعیتها، موج دیگربه دنباا این قبیله

شدند که ایونی شارهکهنشدند. نامیده می 1وارد  ها ی تاریخی به این قبیلهترین ا

ی در متنی به خز سااطری ب از کنوسااوس یافت شااده اساات که به حدود سااده

 . در ایلیاد هم نام ایشااان به صااور  2شااودساایزدهم پ.م. مربوط می

ی متحد بودند که آپولون را ها چهار قبیلهایونی. 3ه اسااات( ثبت شاااد)ایائونِس

شنمی ستیدند و ج سوم به آپاتوریپر کردند. را به افتخار وی برگزار می 4هایی مو

 ی هلسااپونت، در سااواحل باختری آساایای صااغیر ودر دو سااوی تنگه ،هاایونی

ی دهانه ی بزرگی ازی یونان پراکنده شاادند و منطقهجزیرههی میانی شاابهابخش

 رود مئاندر تا رود هرموس را اشغاا کردند. 

های جنگجو و بدوی سر رسیدند که به قبیله هاآریاییمدتی بعد، واپسین موج 

مانند بادبزنی تا شان مهاجرانها از آناتولی برخاستند و تعلق داشتند. دوری 5دوری

                                                 
1 Ionian 
2 Ventris and Chadwick, 1973: 547. 
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سترش یافتجنوب یونان یعنی کوس و کر  و رودس  هایجزیره ین موج در ند. اگ

های ایونی برخورد کرد و از های آیولی و در شااارق به جمعیتشاااماا به جمعیت

 پیشروی بازماند. 

هار له چ قهرده از قبی به منط که  ند، درهایی  ناتولی وارد شاااد کان و آ بال  ی 

یکدیگر  ی متفاو  این منطقه جایگیر شااادند، به کشااامکش و نبرد باهابخش

نان را یت یو ها ند، و در ن ند.  برخاسااات بدیل کرد چه بود ت که این به آن گامی  هن

های ایونی سااواحل غربی آساایای قومها با هم به حالت تعادا رساایدند، جمعیت

ه ای نزدیک به ساااحل ترکیه را تسااخیر کرداژه هایجزیرهصااغیر، آتیکا، اوبوئیا، و 

تند، آیولیبود یا، لسااابوس و تروا را گرف ها در ند و دوریه بودها تساااالی، بوئت

جنوب غربی دریای  هایجزیرهلوپونساااوس، آرگولیس، الکونیا، کر ، و برخی از پ

های شمالی نام گرفتند و به ها بعدها دوریای از دوریند. شاخهه بوداژه ساکن شد

ی یونان حرکت کردند و آتیولی، آکارنانیا، و آخائیا را جزیرهساااوی شاااماا شااابه

بتساااخیر کردند. این منطقه با توجه  نامشی آخری،  تدا مساااکن احتماالً  ،ه  اب

های دیگری به نام شان خارج شده است. قبیلهبوده و بعدا از دست آیولیهای قبیله



 

های ها خویشاااوند بودند در میان این دو شاااخه از دوریآرکادیایی هم که با دوری

 . 1گرفت آرکادیا نام شانشمالی و جنوبی حایل شدند و سرزمین

ستگاه هیچ ی . همهسته ای یونان نبودجزیرهشبهبرده نامهای لهیک از قبی خا

ه جزیرو شاارقی شاابه یی شاامالهابخش از گردانی که به منطقه وارد شاادندکوب

مدند و در حد امکان درمی ناتولی سااااکن میی متمدنهابخش آ شااادند. تر آ

مانده در آسااایای صاااغیر پس زده رمق باقیهای بیهایی که توساااز تمدنقبیله

به  کوچیدند و از هر فرصااتی برای تهاجم یا مهاجر جزیره میبه شاابه دشاادنمی

و در  تر،های تجاری شاالوغخیزتر، راهکردند، که خاکی حاصاالآناتولی اسااتفاده می

دند، بلکه بومی یونان نبو هاداشااات. به این ترتیب، یونانی ثروتمندتر ینتیجه مردم

 زدهم پ.م. به منطقه وارد شدند. ی دواوالی سدههایی مهاجر بودند که در حقوم

های مهاجر نبود. قبیله ی یونانجزیرههای مهاجر، تنها شااابهمقصاااد این قوم

و آسیای  ی یونانجزیرهشبه ایونی، آیولی و دوری، در هر دو سوی دریای اژه، و در

 دوی این مناطق بنیان نهادند.  صغیر ساکن شدند و شهرهایی را در هر

صغیر همشهرهای منطقه ی جالب آن کهنکته سیای  و ثروتمندتر تر بزرگ ی آ

و هم در بسیاری از موارد زودتر از شهرهای  شهرهای سرزمین اصلی یونان بودند از

                                                 
1 Times Atlas of World History, 1999. 



 

سیس  آن منطقه بنا نهادند  شهردولت ی کنونی دوازدهها در ترکیهشدند. آیولیتأ

 و لساابوس ،زوسکه برخی از آنها بعدها بساایار مشااهور شاادند. ازمیر، موتیلنه، ار

های زیادی را در هر دو منطقه گاهها نیز سکونتاین شهرها هستند. ایونیترین مهم

هایی از آنها هسااتند: میلتوس، افسااوس، تئوس، نهادند که این ده شااهر نمونه بنا

ترین بزرگ میونت، فوکایا، پرین، کولوفون، لبدوس، اریتره، ک زومنای. جالب آن که

سوس -شهرها  ن اینیرومندترینِ و د. انشتهدر آسیای صغیر قرار دا - میلتوس و اِفِ

ها هم شااهرهایی مانند اسااپار  و هالیکارناسااوس را بنا نهادند که اولی در دوری

بر  ،. در نتیجه مراکز تمدن یونانیشتجنوب یونان و دومی در ساحل ترکیه قرار دا

شبه ست، در  شده ا شتان تمرکز نی یونجزیرهخ ف آنچه بعدها وانموده  ه، بلکه دا

 . اندی یونان و آسیای صغیر پراکنده بودهدر کل منطقه

تا از  ها از همه نیرومندتر بودند. آنها چنداز میان این سااه موج مهاجر ، ایونی

ها را تسخیر کردند و ایشان را ها و دوریشهرهای مهم بنا نهاده شده توسز آیولی

ست قرار دادند. به ع ضعی فرود سز این در مو سوس تو نوان م اا ازمیر و هالیکارنا

ای به نام های ده تا دوازده پ.م. اتحادیهها در ساااده. ایونیندشاااد تساااخیرمردم 

مه»: یعنی ایونیون )پان مام «( های ایونیه که ت ند  ید آورد پد را 

های ایونی در آن عضاااویت داشاااتند و پایگاهش در معبد پوزئیدون در کوه قبیله

 ی ساموس بود. له مشرف بر جزیرهموکا



 

ها نبودند، ها یا آیولیدوری های مهاجر به یونانندترین قبیلهنیروم ،در نتیجه

بیشتر در ساحل شرقی دریای اژه متمرکز بودند، نه اتفاقاً  هایی بودند کهبلکه ایونی

ساااحل غربی آن. این بدان معناساات که یونانیان مقیم آساایای صااغیر، با وجود 

ی بهجمع به شااا هاجران  که از م یل جزیرهت کمتری  به دل ند،  نان داشااات ی یو

ترشااان از های سااریعگیریشااان به منابع ثرو  و راههای بازرگانی و وامنزدیکی

 اند. شدهترِ خاوری، مرجع جهان یونانی تلقی میهای قدیمیتمدن

یت را می یت و مرجع یل برای این اهم نامتوان در شااایوهیک دل  گذاریی 

ی مختلف دریای مدیترانه باز جساات. یونانیان باسااتان، دریای مدیترانه را هاخشب

شانگر اهمیت معنی می« گذرگاه»نامیدند که ( میپونتوس ) دهد و ن

ینوس  تجاری و نظامی این دریاساات. دریای ساایاه در زبان یونانی، پونتوس اوکسااِ

(نامیده می ) ی مدیترانه»یا « نوازمهمانگذرگاه »شد که

هم آن اسااات که ساااط  مدیترانه  گذاریدهد. دلیل این ناممعنا می« نوازمهمان

تر است و از این رو همواره جریانی از شرق به غرب در نسبت به دریای سیاه پایین

شتیتنگه سفور وجود دارد که ک سادگی به دریای اژه منتقل میی ب کند. ها را به 

که ته  مان این نک نه را مه مدیترا یای  به در یاه  یای سااا یان در یان جر نان نواز یو

تواند نشانگر آن باشد که مسیرِ یادشده، و نه مسیر اند، و نه برعکس، میخواندهمی

سش ست دریانوردان را مهمان کند»و  «جهان خارج»به  ،معکو « جهانی که قرار ا



 

 شاادندهان تلقی میجزیره مرکز جشااده اساات. اگر یونانیان مقیم شاابهختم می

گرداند را با می شااان بازهایبایساات مساایری که ایشااان را به دریای اژه و خانهمی

سرزمین زادگاهچون  ،نواز ندانندو آن را مهمان نامی دیگر بخوانند صد آن  شان مق

 ای ناآشنا که مهمانش باشند. ، نه منطقهبود

ی میان دریای سااایاه و دیگر، یونانیان دریای مرمره را، که واساااطهاز ساااوی 

پیش از »که  1اندشاااناخته( میمدیترانه اسااات، با نام پروپونتوس )

جزیره مرجع دهد. بدیهی اسااات که اگر یونانیان شااابهمعنی می« دریای مدیترانه

بایست این دریا را می ،شان با مدیترانهشدند، با توجه به همسایگی دایمیفرض می

: یعنی پشااتِ مدیترانه( بنامند، نه پروپونتوس. در  پونتوس )پُساات

ی های غربی آساایای صااغیر و حاشاایهحالی که نام این دریا، اگر خود را در کرانه

آید، چون برای یونانیان ساکن بخش آسیایی میدرست در دریای سیاه فرض کنیم،

ستی پیش از مدیترانه قرار می ست. البته بااین دریا به به را این نکته  هید بگرفته ا

ست، نه حقایقی قطعی. اما هایی زبانحدسها این ید که همهتوجه کر سانه ا شنا

د تا حدودی تصویر یونانیان باستان از جهان خویش نها هم بتوانشاید همین حدس

 ند.نبازسازی کدر چشم ما را 
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ی یونان، عصری از انحطاط فرهنگی جزیرههای مهاجر یونانی در شبهحضور قوم

صر  شت که در تاریخ با نام ع سی را به دنباا دا سیا و ویرانی نهادهای اجتماعی و 

ها به . این عصاار ظلمت، از زمان ورود این قوم1ظلمتِ یونانی شااهر  یافته اساات

سده -یونان  سته به روایت -. ی دوازدهم پ.میعنی از  شد و ب های مختلف تا آغاز 

یا  - گری در یونان احیا شدهنر کوزه ی که نخستین اشکاازمان -ی نهم پ.م. سده

دوام  - ی که خز بار دیگر در یونان به کار گرفته شاادزمان -ی هفتم پ.م. تا سااده

گروهی از مردم با فرهنگ و  سااااختندآورد. به این ترتیب مهاجرانی که یونان را بر

و غارتگر بودند که مراکز شاااهری را مورد بدوی انی چندگبلکه کو ،متمدن نبودند

کردند، و به همین دادند، زیربناهای زندگی کشااااورزانه را ویران میحمله قرار می

ها در عمل شااادند. ورود این قومدلیل هم موجب انقراض خز و هنر و مدنیت می

شناخته شکاا تمدنِ  شهورترینش همراه بود با انقراض تمام ا شده در یونان، که م

عصر ظلمت، از این رو به این دوره برای ما فرهنگ موکنای است. عصر خاموشی یا 

خز، ادبیا ، هنر، و مراکز  -شااود که طی آن نمودهای تمدن و فرهنگ اط ق می

شرفته ها گرد از میان رفتند و تا مد های کوبتاز قوموبه خاطر تاخت - شهری پی

نویسااان آن اساات بعد مجالی برای رسااتاخیز نیافتند. با وجود آن که گرایش تاریخ

                                                 
1 Cartledge, 2002: 68. 



 

ین نکته اشاااره نکنند، اما باید پذیرفت که عصاار ظلمتِ ساایصااد تا پانصااد که به ا

یکی از دیرپاترین  شان تحمیل کردندشدهای که یونانیان به قلمرو تازه تصرفساله

 و پایدارترین اعصار ظلمت در تاریخ جهان است. 

ی نسادی و زبانی ی یونان از چندین الیهجزیرهدر عصااار ظلمت جمعیت شااابه

شکیل یافته بود متمایز ستر جمعیتی یونان. کهن1ت ای به جمعیت مدیترانه ترین ب

شت که بومیان اولیه سرزمین و آن تعلق دا سازندگان تمدننوادگان ی این  های بر

شتر نقاط موکنای را در بر می ستر قدیمی در بی گرفت. از نظر نسادی و زبانی، این ب

، این تفکیک نبود. با وجود آن قابلبا جمعیت مهاجر آریایی ترکیب شااده بود و از 

ی بردگان، یا در بهترین حالت به اعضااای آن از نظر ساایاساای و اجتماعی به مرتبه

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

شااان در دا و زواا تدریجی ر اجتماعی و ساایاساای خوردندشااکسااتی که از نظ

نی، بخش مهمی از عناصااار نسادی و دینی خویش را در های مهاجر یوناجمعیت

به  یک م اا جالب توجه در این مورد حفظ کردند. یی فرهنگ و تمدن یونانهلفاف

در  را ای یونانیخدایان نرینه شااود که عمدتاًاساااطیر و خدایان یونانی مربوط می

می در بر های غیر یونانی و بوها و هویتهایی با نامکنار همسااارانی و معشاااوقه

                                                 
1 Hall, 2000. 



 

های غیرقابل درک بسااایاری از خدایان یونانی، گذشاااته از رانیگیرد. شاااهو می

نشااینان یونانی و بومیان شااان با اخ قیا  حاکم بر آن دوران، در نیاز کوبارتباط

با  یانی یونانی  به این ترتیب ازدواج خدا به هم ریشاااه دارد.  برای جوش خوردن 

های غالب و زیستی قومو فرهنگی الزم برای هم ی عقیدتیایزدبانوانی بومی، زمینه

شواهد تاریخی، بومیان کمتر از مهاجران یونانی به میمغلوب را به دست  داد. بنابر 

های فرهنگی مبتنی بر طرد اجتماعی و سیاسی زنان فرضنظام پدرساالرانه و پیش

سا ،اند. از این روپایبند بوده ستی ی یونانیان پدر شان در طبیعی بود که ا الر بر ای

ران با همسااره و شااهو میان خدایانی چنددر دینی و  هایی ساایاساایقالب ازدواج

 ایزدبانوان مطیع محلی نمود یابد. 

ی یونان از نظر ساارعت و شااد  هضاام شاادن جمعیت بومی در جزیرهشاابه

نواحی شااامالی، که با  .مهاجران آریایی وضاااعیتی همساااان و یکنواخت نداشااات

تر و اساااتوارتری از رو بود و بنیادهای کهنمهاجر با هم روبه هایدرگیری قبیله

جای می یان را در خود  یتبوم لب موزائیکی از جمع قا های و داد، بیشاااتر در 

سازمان یافت. اما بومیان در نواحی جنوبی آرکادیا و به قبیله سایه تجدید  های هم

کمابیش  کردندترِ دوری اشاااغالش های خشااانویسه الکونیا و الکدمونیا که قوم

 کن شدند. ریشه



 

قاط یونان ها کمتر تخریب شاااده بود، که در جریان مهاجر  ،در برخی از ن

ماندند. شاید جالب باشد که یکی از این مراکز پایداری های بومی تا مدتی باقی قوم

شمالی آتن بود. مردم آتنهای بومی در بقوم تر خود را از نسادی کهن رابر مهاجران 

سگوی )ن یونانی میاز مهاجرا ستند و با نام پ  شناخته میدان شدند. ( 

بانی متفاو  ساااخن می با ز گفتند و مشاااهور بود که هرگز مهاجر  این مردم 

نویسان اند. از این روست که تاریخاند و همواره در همان سرزمین ساکن بودهنکرده

شان را اوتوخنوس ) سرزمینب»نامیدند که می (کهن ای « ومی این 

ی دیگر هم در میان شاااهرهای یونانی متمایز ها از یک جنبه. آتنی1دهدمعنا می

از این نظر آتن به آرگوس بودند، و آن اهمیت ایزدبانوی آتنه در شاااهرشاااان بود. 

شت که کهن سوب می شهردولت ترینشباهت دا شد و معبد بزرگش یونانی مح

هایی شااهردولت ها تنهاها و آرگوساایقع آتنیدر واوقف ایزدبانوی هرا شااده بود. 

کرد و این با ساانت سااایر فرمایی میبودند که ایزدی مادینه بر شااهرشااان حکم

 سان بود. باستانی کر  همهای دولت رسومشهرهای پدرساالر یونانی متفاو ، و با 

سب شرافی آتن و آرگوس هم از ههای خانداننامهن سایر یانتامهای ا شان در 

سانهتر بود و زنجیرهها کهنشهر گرفت که به آتنا )در ای را در بر میای از پدران اف
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کهختم می پ.م.( 1700یا هرا )در  پ.م.( 1100 لب آن  جا ترین مهم شااااد. 

گاه آتنا یعنی خدایی هم در اصاال پرسااتش ،ساااختمان آتن، یعنی بنای پارتنون

 مادینه بوده است. 

شاره مر در این منظومه شود. هُبه ایلیاد مربوط می ی تاریخی به آتننخستین ا

کند، که دو موردش به بندی مربوط تنها ساااه بار در یک بند به آتن اشااااره می

شمارد. شود که فهرست هم پیمانان آگاممنون و قوای اعزامی از یونان را بر میمی

 برسااااخته و ،داند که یکی از پرساااتندگان آتنه، اِرِختئوسهمر آتن را دژی می

شوند. این پهلوان در داستان فت  تروا نقشی مردمش توسز مِنِستِئوس رهبری می

ای دارد. در کل متن هم تنها پنج بار به آتنیان اشاااره شااده اساات. مقدار حاشاایه

شده از سایر نیروی اعزامی از آتن هم تنها پنجاه کشتی است که با نیروهای گسیل

توان نیساات. به این ترتیب می کشااتی( قابل مقایسااه 1186شااهرهای یونانی )

ستنتاج کرد که در زمان سروده شدن منظومه ، پ.م.(و نهم ی ایلیاد )قرن هشتم ا

شتهآتنی شهر  و اهمیت چندانی در یونان ندا ساکنان دژی کوچک ها  اند و فقز 

گاممنون بوده که آ ند  له -ا خائی هایرهبر قبی له - آ یاری را در حم به تروا  اش 

 اند. کردهمی

ی نهم و هشاااتم اگر بخواهیم بر مبنای ایلیاد ترکیب جمعیتی یونان در ساااده

از  ،های آخائیرسااایم که در آن قبیلهپ.م. را بازساااازی کنیم، به تصاااویری می



 

هایی که بعدها شهردولت ترین نقش را بر عهده دارند وبرجسته ها،وابستگان آیولی

ر ایلیاد تنها دو بار به اسپار  اشاره همه در حاشیه قرار دارند. همر د اهمیت یافتند

ما این شاااهر را از آن رو مهم میمی ند که پادشااااهشکند، ا من ئوس، برادر  دا

آغاز ی هکه ربوده شاادنش بهان ،یکی از رهبران نبرد با ترواساات و هلن ،آگاممنون

ها در این میان مرکزیت شااود. اما آخائی، ساااکن این شااهر پنداشااته میبودجنگ 

ست. در نامبار چنان که در کتاب یکم ایلیاد چهل و چهار  دارند، شده ا شان تکرار 

سپار  برجسته - تردید دیرتر از ایلیاد سروده شدهیکه ب -ادیسه  تر نقش آتن و ا

سپار  ارجاع می ست.شده ا شود. در این چنان که سه بار به آتن و دوازده بار به ا

شود. از نظر شان تکرار میبار نام 137 ها مرکزیت دارند، چنان کهمتن هم آخائی

بودند که زیر فشااار مهاجران  آیولیی ها یکی از پنج قبیلهآخائی شااناختیجمعیت

پ.م. از ساارزمین خویش کنده شاادند و با  1220، در 1هادوریاحتماالً  ،شاامالی

شدند ووِشها و مِشلیبیایی شیه از ها متحد  صر هجوم حا شرقی مدیترانه تا م ی 

ند، اما توساااز رامساااس ساااوم پس زده شااادند و بار دیگر به کر  و آناتولی برد

 بازگشتند. 
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ای باززایش تمدن در یونان هنخسااتین جرقهکه ، هنگامی .ی نهم پ.مدر سااده

های قدیمی آخائی مرکزیت خود را از دساات داده ها بود که قبیلهقرن ،درخشااید

هایی برای ساااخت ور روشظهفرهنگی یونان ی رسااتاخیز بودند. نخسااتین نشااانه

فت وکوزه یا کل منطقه بساااز  به  به زودی این الگو  کا بود.   های تزیینی در آتی

ستقلی شهردولت سی پراکنده و م سیا صور  واحدهای  صحنه های یونانی به  بر 

شدند شماا یونان به راه. این جامعهپدیدار  های دریایی دسترسی های کوچک در 

شتند و  شته از روشدا سگذ شاورزی، های  ستی و نتی ک صوال  د از راه تولید مح

ندند. درهنری و تجار  روزگار می ی جنوبی، تمدن کشااااورزی و هابخش گذرا

چنان غلبه داشاات و به همین دلیل هم بقایای ی تولید وابسااته به زمین همشاایوه

ها در آن بهتر حفظ شاااد. شاااماا یونان همان فرهنگ به نسااابت ابتدایی دوری

سرزمین الکدمونیا را در بر  ،جنوب .که بعدها رهبری آتن را پذیرفتای بود منطقه

 . ی دولت اسپار  قرار گرفتکه بعدها زیر سیطره گرفتمی

عصر شکوفایی فرهنگ و هنر در این منطقه بود.  .م.های ششم تا سوم پسده

شکوفایی امری نوظهور و بی سیر ای بود از سابقه نبود، بلکه در واقع دنبالهاما این 

ی بالکان که ابتدا از کر  آغاز شاااده بود و به خاطر تاریخی درازپای تمدن منطقه

ای که در سایر رو شده بود. وقفهای سیصد ساله روبههای دوری با وقفهورود یونانی

سیارهای همسایه هم به چشم میتمدن تر و کمتر از یک کوتاه خورد، اما زمانش ب



 

ست. به عنوان م اا انق سده شیدنا سر بر ک شاهی هیتی خیلی زود با  شاهن  راض 

با  درنگبی، و نابودی شااااهنشااااهی کاسااای گشاااتنوهیتی جبران های دولت

شاهان کلدانی و آرامی ترمیم رودان میان سازماندهی مجدد یک  هر .شدزیر تأثیر 

انجام پذیرفت، که با عصر ظلمت  چند دهه و دست باال یک سدهها در از این ترمیم

  مقایسه نیست. ی قابلیونان

ی تمدنی پیچیده ساااابقهآنچه در نگاه نخسااات ظهور ناگهانی و بی ،در نتیجه

ای ای طبیعی از زنجیرهگریسااته شااود، حلقهننماید، اگر در چارچوبی تاریخی می

هاساات که تنها از یک نظر با بری ساانتطوالنی از داد و سااتدهای فرهنگی و ارث

ساات که در ا به نساابت طوالنی ایو آن هم وقفه های همسااایه تفاو  داردتمدن

 اش رخ داده است. میانه

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یونانیان و دیگرانی سخن نخست: قصه

های هشتم تا چهارم پ.م. از نظر جای کار معلوم شد که مردم یونان در سدهتا این

، تگرفای اژه را در بر مییدو ساااوی در که هر ،ی وسااایعیجغرافیایی در منطقه

شااان هم در آساایای صااغیر، و نه گرانیگاه تمدن و فرهنگاتفاقاً  و اندزیسااتهیم

ی متمرکز بوده اساات. حاال باید ببینیم یونانیانی که به منطقه ،ی یونانجزیرهشاابه



 

ها مستقر شدند و ادها و زبانسای از ندر چه زمینه آسیای صغیر و بالکان کوچیدند

 قرار کردند.چه ارتباطی با این بستر انسانی بر

سازی تریکی از روش صر در دست داریمهایی که برای باز  کیب جمعیتی این ع

شواهد زبان ست. منطقهتکیه بر  سی ا صر از نظر ترکی ی بالکانشنا ب زبانی در ع

های مهم رایج در آن ست. زیرا بسیاری از زبانروروبه بسیاری هایک سیک با ابهام

مان باقی نمانده است. آثار چندانی از آنها برای د واندوران فاقد سنت نویسایی بوده

های بالکانی کهن های ارزشااامندی را در مورد این زبانهایی که دادهاز جمله متن

های زیادی به نام جاها و اساات که اشاااره هساایودی نامهیکی واژه آوردفراهم می

های در مورد زبانی آنچه ما مفهوم برخی از واژگان فریگی و تراکیایی دارد. همه

های فریگی، ی دهم تا چهارم پ.م. زباندانیم، آن است که در سدهبالکانی کهن می

ها و و گویش اندتراکیایی، یونانی، و ایلوری در بالکان بیشاااترین رواج را داشاااته

شناختهزبان س ایی فرعیهای نا صلی به مانند زبان دا ستر زبانی ا ی در کنار این ب

 . ندادادهمی حیا  خود ادامه

 دانیم: ها چند چیز را میدر مورد این زبان

ست آن که همه  ست نای تراکیاییشا -نخ شاخهاز زبان -ید به ا ی هند و های 

سکریتاند و با زباناروپایی بوده سان و سلتی پیوند  ،های اوستایی، فارسی باستان، 

اند و گرفتهمی دوم آن که قلمروهای جغرافیایی مشاااخصااای را در بر ؛اندداشاااته



 

صی جمعیتنتوانبنابراین می شاخ سوم آن که و  ؛شناختی عمل کنندد به عنوان 

های شااان بیشااترین رواج را نداشااته اما به دلیل آن که متنزبان یونانی در میان

د، بیشااترین هدمیچنان به بقای خود ادامه و هم ،زیادی از آن در دساات اساات

 اط عا  را در مورد آن داریم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کان کهنلهای بای یباننقشه

 

ایم که دوری، ایونی، و آخائی/آیولی در زبان یونانی، چند گویش اصاالی داشااته

های جالبی را در ها دادهاند. توزیع این زبانشاادهشااان محسااوب میهایترینمهم

های دوری، در واقع دهد. زبانهای یونانی باسااتان به دساات میمورد مهاجر  قوم

 ایلوری    تراکی   

 

 آدریاتیک         دریای سیاه

 

 مقدونی     فریگی

 یونانی     



 

د. دهمی که مسیر آخرین موج کوچگردان جنگجوی آریایی را نشان ای استهشانن

ای از سااخنگویان به بینیم که رگهی زبانی یونان باسااتان بنگریم، میاگر به نقشااه

این زبان از اِپیروس در شااماا غربی یونان تا دودِکانِسااه در جنوب غربی مدیترانه 

ست که قبیل سیری ا ست و این م شده ا شیده  سدههک ی دوازدهم های دوری در 

ی این مسااایر، توساااز مردمی احاطه شاااده که به زبان پ.م. پیمودند. حاشااایه

های موکنایی است ی زبانگویند. این زبان از شاخهسخن می 1وپریوییکآرکادیایی/

شته می سطری ب نو ست که به خز  ست که و همان ا شکل معلوم ا شده. به این 

سرزمیها از میانهدوری سز قومنی گذشتهی  شاپیش تو های آرکادیایی و اند که پی

 . شده بودموکنایی اشغاا 

رو شاادند. دو عامل تر روبهای بساایار پیچیدهیونانیان مهاجر با زمینه در آناتولی

شت که صغیر وجود دا سیای  ضعیف میموقعیت یونانی در آ کرد و از تبدیل ها را ت

ضم کردشدن چنان  -شان های پیرامونین جمعیتشان به تنها قدر  منطقه و ه

کرد. نخسااات آن که بومیان و جلوگیری می - رخ دادی یونان جزیرهکه در شااابه

سیار نیرومندتر بودند و تمدن شرفته و ثروتمند ساکنان قبلی این منطقه ب هایی پی

شان هایی که یونانیان مهاجر از نظر سیاسی زیر سلطهکردند. تمدنرا نمایندگی می
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شتند و از نظر فرهنگی دنبالهقرار  سوب میرویدا ست شان مح شدند. جالب آن ا

به همین دلیل، نخساااتین مرکز شاااکوفایی فرهنگ و تمدن یونانی در دقیقاً  که

 آسیای صغیر قرار داشت. 

شده آن بود که ثرو  انباشته ن در آسیای صغیردومین مشکل پیشاروی یونانیا

سابقه در شینی پیشرفته، کوچگردان و غارتگران را ی ی دیرینهاین منطقه و  شهرن

چنان های مهاجم آریایی و قفقازی همکرد و از این رو قبیلهبه این منطقه جلب می

سده  ای که برای مد  دوقبیلهترین مهم تاز مشغوا بودند.ودر این بخش به تاخت

ن جنوب شاها بودند که خاستگاه، کیمری1آفریدنددر این بخش از آسیا وحشت می

شبه سیاه بود و  ها شود. کیمریشان خوانده میی کریمه هنوز به نامجزیرهدریای 

سرکردگانقبیله آید، به زبانی نزدیک شان بر میای ایرانی بودند و چنان که از نام 

سخن می ستان  سی با شتهاند و نامگفتهبه پار اند. چنان که یکی از هایی ایرانی دا

 پش نام داشته است. ای کوروش هخامنشی، چیشمانند نی ،شانرهبران

ساکن آناتولی درقوم سوم پ.م. چندین گروه را در بر سده های  شتم تا  های ه

سدهگرفتهمی صلی این منطقه، مردمی از نساد قفقازی بودند که در  ی اند. بومیان ا

شان های جنگیکه با گردونه ،های مهاجر آریاییشانزدهم و هفدهم پ.م. از قبیله

                                                 
ی هنوز هم واژهای اروپایی حک شده است. چنان كه هآفرین همچنان بر زبانردپای این حضور وحشت 2

Chimera كاربرد دارد.  "ترسناک وهيوال، نابودگر، "های اروپایی به معنای در زبان 



 

آمدند، شااکساات خوردند و مطیع ایشااان شاادند. مهاجران، از شاارق و شااماا می

ای از جمعیت اشرافی و جنگاور را در این منطقه تشکیل دادند که بر رعایایی طبقه

سوریه( حکومت می شماا  سامی )در  صغیر( و  سیای  کردند. از نساد قفقازی )در آ

ناپادظهور  ید در ک با که  یانی بود  تر ر تحرکا  جمعیتی ک نشااااهی هیتی جر

شود. در همان زمانی که هیتی سته  سیای غربی در این مقطع نگری ها موجود در آ

دادند، گروهی از ی کنونی تشاااکیل میساااوریهشاااماا خود را در ترکیه و  دولت

شاوندان شمااخوی سمت جنوب ادامه دادند و در  رودان میان شان به راه خود به 

وردند که با جمعیتی از بومیان سااامی و قفقازی مقیم شاااهی میتانی را پدید آپاد

ی جنگاوران جامعه نوین را تشااکیل ی درآمیختند و طبقهاتنشااین قدیمی حشاااه

شاخهدادند. کمی جنوب سومر  ی دیگری از مهاجمان آریایی از ایران تر، در بابل و 

حاکم  های زاگرس به شااکلی مشااابه بر بابلغربی برخاسااتند و پس از عبور از کوه

 های بابلی را پدید آوردند. شدند و دودمان کاسی

صر  سویی، موجی نیرومند از عنا شت. از  شده، از چند نظر اهمیت دا جریان یاد

سانزبانی و نسادی آریایی را به منطقه وارد کرد، که زمینه ستی ی آ شد برای ا  ای 

سبت تازه از ارتباط  هاپارس سوی دیگر، الگویی به ن کوچگردان مهاجم و مادها. از 

های شااده را ممکن ساااخت که در آن ماشااین جنگی قبیلهو شااهرهای گشااوده

ترِ بومی، به صور  سااهای کهنمتمدنِ آریایی، پس از جذب شدن در تمدننیمه



 

و جنگاورانی درآمدند که از نظر سیاسی و نظامی مسلز بودند،  ی شهسوارانطبقه

کردند. به عبار  اسااتانی را حفظ میهای اجتماعی و اقتصااادی بیرساااختزولی 

های دیگر، در این دوره برای نخساتین بار در آسایای غربی سایری فراگیر از قبیله

شان، دهند به جای گشودن شهرها و غار  کردنبینیم که ترجی  میمهاجم را می

سبک زندگی قومدر آن شوند و  سرعت جذب کنند. های متمدنجا مقیم  تر را به 

 یهایی شااکل گرفت که از اقلیت حاکمیب، الگوی نوپای شاااهنشاااهیبه این ترت

های از فرهنگ و هنر و دیناین طبقه  .شدجنگاور با نساد و زبان آریایی تشکیل می

کرد و تا حدودی رنگ ایشاااان را نیز به خود شاااان حمایت میمردم زیر سااالطه

قدمهمی ند م که این رو یداسااات  ته پ ناگف فت.  که بساااتر الگر زم برای ای بود 

 گیری بعدی شاهنشاهی هخامنشی را فراهم آورد. شکل

ی آساایای صااغیر، یک عنصاار آریایی شااهرنشااین و مساالزِ بنابراین در منطقه

ی دوازدهم در سده -ها به منطقه قدیمی وجود داشت که در زمان مهاجر  یونانی

ن بومیانِ . ایشدبالغ می حدود پنج سدهاش به ی شهرنشینیسابقه -. تا دهم پ.م

نده از هیتیباقی تانیما یانِ  ،هاها و می قاز یان و قف با فرهنگ و تمدن ساااام که 

ای عمل کردند که ارتباط شان جوش خورده بودند، بعدها به صور  واسطههمسایه

 ها را برقرار ساختند. یونانیان با عناصر فرهنگی این تمدن



 

آسیای صغیر داشتند، نباید  های آریایی هیتی دربا وجود اهمیتی که این قبیله

نسادی را شااهرنشااین و کشاااورز  ی زبانی/ی جمعیت منسااوب به این شاااخههمه

های آریایی موج دیگری از مهاجر  قبیله .م.پدوازدهم تا دهم ی دانست. در سده

سیای  سیای غربی را ماز آ ست که ترکیب جمعیتی آ سیبری برخا رکزی و جنوب 

شاااد. این های ایرانی مربوط میدید، به قبیلهبسااایار دگرگون کرد. این موج ج

از دو ساوی دریای مازندران به درون ف   ایران سارازیر شادند و احتماالً  هاقبیله

ی دیگری از ایشان از شاخه .ی نظام سیاسی ماد و هخامنشی را برساختندشالوده

 وارد شد و تا اروپای شرقی پیش رفت.  سوی دیگر به آسیای صغیر

ایرانی کرد، را برقرار میها ی این قبیلههمهای که ارتباط میان بانیی زخوشاااه

و بعدتر خوارزمی، مادی، اوستایی، زبانی که فارسی باستان، ای خوشه. بودباستان 

سکایی نمونه ستند. قومسغدی، و  صلی آن ه شده در ف   ایران به های ا های یاد

صر تمدن ای می و مان شدند و عنا شین  شهرن ایی را در خود جذب کردند. سرعت 

صغیر  سیای  شرقی اما در آ ای ای و قبیلهچنان بافت عشیرهها همتا مد و اروپای 

 دند. نموتهدید با حم   خویش مستقر را های دولت خود را حفظ کردند و

سده شتم پدر  های پامیر به های آریایی از کنار کوهای از قبیلهاتحادیه .م.ی ه

شدند.ران پیش رفتند و از آنسوی دریای مازند ترین مهم جا به غرب آناتولی وارد 

ا، و هها، لودیها، موسااویها، السااونیاها، هوگِنِهها عبار  بودند از کاباااین قبیله



 

لهاساااپرده لت ها برخی ازها. این قبی قدرتی های دو به  ند و  نوهیتی را فت  کرد

ا به ها در نهایت نام خود ریلهسااایاسااای و اثرگذار تبدیل شااادند. برخی از این قب

ی کیلیکیه ها در شااماا غربی ناحیهدادند. کاباا مناطقی که تسااخیر کرده بودند

را فت  کردند.  امقیم شاادند و امیرنشااین نوهیتی هِپالّا در مرز جنوب شاارقی لودی

 به قدر  بزرگی تبدیل شد، بخشیدندکه بعدها  ،ها، نام خود را به کشور لودیالودی

ی اتروسااک بودند که برای چند نیاکان پادشاااهی آیندهاحتماالً  ونیاها همو الساا

 ی بر روم حاکم بود و بعدها به رقیبی برای آن تبدیل شدند. سده

ی یای صغیر تاخت و اتحادیهشاه آشور، به آس، اسرحدون .م.ی هفتم پدر سده

 آسیای صغیرپ.م. سه استان آشوری در  667ها را شکست داد. در ساا این قبیله

کاری شااهر  داشاات. دو نام و بیت ،های مادای، اسااپردهشااد که با نامتأساایس 

ست. در میاننخست، از قبیله شده ا ساکن بودند، گرفته  ها این های که در آنجاها 

شت وقبیله شهر  دا سورش  سوارکاران جنگاور و ج سپرده به دلیل  احتماالً  ی ا

شهنامش را هم از  س یری سب )اَ سی ا ست. هنگامی که مدتی بعد پَفار ه( گرفته ا

ها ها با کیمریاسااپرده تأساایس پادشاااهی خویش شاادند ها دساات به کارِلودیایی

 متحد شدند و صدما  زیادی به ایشان وارد آوردند. 

ها از ساارمشااق ، اسااپردهپ.م.( 614-557) در زمان پادشاااهی آلیا  لودیایی

پیروی کردند و با وی ه بودند، که با آشااور متحد شااد ،خویشاااوندان سااکایی خود



 

ها به پایتخت لودیا را دفع نمودند. سکاها ی کیمریحملهآنها  پیمان نظامی بستند.

ها را تار و مار کرده بودند و در کیمری هاهم پنجاه ساا قبل با پیوستن به آشوری

مقام پاداش قلمرو پادشاهی مستقلی به دست آورده بودند که ماد بخشی از آن بود 

به قدری  مردم لودیا ماد ادغام شااد. پادشاااهیو بعدها به دساات هوخشااتره در 

بخشِ اسپرده را بر پایتخت خویش نهادند، و ی نجا قدرشناس بودند که نام قبیله

 . 1به این ترتیب بود که کشور لودیا پایتختی به نام سارد پیدا کرد

شهور دیگر، قبیله شاپَتوکه نامیده میتکَی م سی ی پوند قبیلهشد که خوی ار

سده شد. پَکتیه بود و در  شمالی به آناتولی وارد  سیای  شتم پ.م. از اروپا یا آ ی ه

ر قلمروشان دشان به یادگار ماند و کشور کاپادوکیه نام این قبیله بعدها بر زیستگاه

 تشکیل شد.

ترین عنصاار زبانی و نسادی قفقازی که در آساایای صااغیر وجود داشاات، به مهم

ی های متحد بودند که در ساادهاز قبیلهای مجموعه . اینانشاادمربوط می فریگیان

فشار مهاجمان ایلوری به سمت شاهنشاهی هیتی حرکت کردند  دوازدهم پ.م. زیر

یلیکیه در از ک -ای وسیع ها در منطقهو این شاهنشاهی را منقرض نمودند. فریگی

راکنده شاادند و به ویسه پ -تا هلسااپونت در یونان رودان میان همسااایگی شااماا
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های آور بودند. زبان این قوم با زبانشان به جنگاوری نامها در میانی موشکیقبیله

دارای یک عنصااار نسادی قفقازی نیرومند هم مردمش آریایی پیوند داشاااته، اما 

 اند. بوده

های هیتی هنگام د. قبیلهبوها هیتی اب مرتبزهای عنصااار قومی دیگر، قبیله

ها در سامت چپ ها در دسات راسات و تیبیی مَزکهه آناتولی به دو شااخهورود ب

تقساایم شاادند و در دو جهت متفاو  به حرکت خود ادامه دادند. کسااانی که در 

شدندترکیه شأ اثر  شاخه ی کنونی من سوب بودند. این قبیلهی تیبیبه  ها به ها من

له با قبی ماگنسااای، و مزودی  پاهای ایونی، آیولی،  یایی ولی،  کاری و لوک مفولی، 

 ساختند. تند و ترکیب جمعیتی ایونیه را برآمیخدر

ی جنوبی آساایای صااغیر یک هابخش ع وه بر دو عنصاار آریایی و قفقازی، در

آورد. نساد هم وجود داشااات که فرهنگ فنیقی را پدید میعامل نیرومند ساااامی

سدهای بودند که دهای کلدانی و آرامیها نوادگان قبیلهفنیقی شانزدهم پ.م. ر  ی 

های کوچک بومی را به تدریج در شهردولت ی وَرارود )لوانت( کوچیدند وبه منطقه

خود حل کردند. پس از عصاار تاریکی که در جریان آن بقایای شااهرهای باسااتانی 

سامیانِ تمدن خود و شهرنشین شده  ،نیرومندی مانند اوگاریت از میان رفت، این 

بابلی از  نگش زیر تأثیر دو عامل مصری از جنوب و آشوری/را پدید آوردند که فره

ته بود. فنیقی تاجرپیشاااه بودند و درشااارق شاااکل گرف که گفتیم،   ها، چنان 



 

ترین مهم هایی پراکنده و فاقد انسااجام ساایاساای سااازمان یافته بودند.شااهردولت

صیدا بود و کوبشهرهای صور و  شینشان  شماا آفریقاهاین سپانیا و   شان تا ا

 گسترده شده بود.

  



 

 

 

 

 

 

 ینشینعصر کوچی سخن دوم: قصه

های این شاااهردولت های یونانی و موقعیت سااایاسااایبرای درک ماهیت جمعیت

به  شاارحش گذشاات های ک نی کهمنطقه، باید ع وه بر موجِ نخساات مهاجر 

این جریان، که دومین موج تحرکا  جمعیتی هم اشاره کنیم.  1نشینیجریانِ کوب

سدهورود آریایی پس از سدهها بود، از  شد و تا  ی ششم پ.م. ی هشتم پ.م. آغاز 

یان، کوب ( شاااان را آپویکیا )هاینشاااینبه طوا انجامید. خودِ یونان

شکل بود دهد. جنبش کوبمعنی می« دور از خانه»نامیدند که می شینی به این  ن

د به صااادور جمعیت پ.م. شاااروع کردن 750های یونانی از حدود شاااهردولت که

                                                 
1 Colonization 



 

ی یونان و جزیرهی مختلف شاابههابخش اضااافی خویش. این جمعیت اضااافی در

ست شدند ومناطق دورد ساکن  شبیه به جامعهشهردولت تر  ی مادر خود را هایی 

گذار )اویکیسااتِس: توسااز یک رهبر و بنیان نشااینهر کوبتأساایس  پدید آوردند.

شااان در حاا با همسااایگان عموالًمها نشااینشااد. کوب( مدیریت می

مادر حفظ  شااهردولت شااان را بادوسااتانه جنگ و جداا بودند، ولی اغلب ارتباط

 . وجود داشته استکردند. هرچند موارد است نای زیادی هم در این زمینه می

یه یان نظر غاز این جر یل آ چه ادر مورد دل ناگونی وجود دارد. آن مروزه های گو

ت پذیرف که افزایش جمعیت مردم دربیش از همه   ه شاااده اسااات، آن اسااات 

ر دهای کشاورزی های کشاورز و یکجانشین و محدودیت مساحت زمینشهردولت

 ها بوده است. یونان، دلیل اصلی این مهاجر 

له ،نظر هرودو  ماجرا می هاپارس یکه حم یل این  نان را دل ند و به یو دا

ستین کوب شینان را مردم فوکایا مینخ ستد، بیارپندن ست ا اما این  .1تردید نادر

سی نیز در این میان بی سیا ست تأثیر نبودهواقعیت دارد که دالیل  ست ا . این در

اساات که نیمی از اهالی فوکایا، که در جریان شااورش ایونیه و فت  یونان توسااز 

 نویسااان یونانی با قصاادِ تن زدن ازایرانیان پا به فرار گذاشااتند، بنا به روایت تاریخ
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سلطه شمکش درونیهاپارس یپذیرش  شاید به خاطر ک های غالبِ شان با الیه، و 

عه ند. ی خودجام مد کت درآ به حر قهاین ،  تدا راه منط هاجران اب یاس در ی تِم ئ

سیلی سی شتباه یک حاکم  شان با ا  ،تراکیه را در پیش گرفتند، اما بعد گروهی از ای

پس از غار  شااهرهای تاختند و  سااو شااان باشااد، به آنبود میزبان پذیرفتهکه 

 شان به دزدان دریایی خشنی تبدیل شدند.نمیزبا

شین تاراس در جنوب ایتالیا هم دگیری کوبشکل ست. ن شته ا سیاسی دا الیل 

مشاااارکت سااایاسااای که پارتِنیای های غیربرده اما محروم از دوری در اساااپار 

() خواستار مداخله  بودندند و به تدریج نیرومند شده شدخوانده می

شان را به همه ن ترتیب برای پرهیز از جنگ داخلیبودند و به ای شهردولت در امور

 . ، یا در واقع تبعید کردندنشین فرستادنداین کوب

نافع هایهحظدر برخی موارد، م  لت جنگی و م که شاااهردو تأسااایس  بود 

شهر هراکلِئیا در اوبوئیا سیس تأ ها هنگاماسپار م  ً  کرد.نشین را ایجاب میکوب

سازماندهی حم   سایه شهردولت شان بهبه دنباا پایگاهی نظامی برای  های هم

ای قبیلههای شخصی یا اخت فا  درونگشتند. در برخی موارد هم ماجراجوییمی

صلی مهاجر  بود. به عنوان نمونه، می سپار تنها کوببه توان دلیل ا شین ا ها در ن

ش شاهزادهآفریقا ا سز  سیس  ای به نام دوریئوساره کرد که تو شد که پس از تأ

 تصمیم گرفت زادگاهش را ترک کند.  - نئومِکلِ -قدر  گرفتن برادرش 



 

مام این حرف یاز برای توان همها، میبا ت نان و ن یت یو نان افزایش جمع چ

ستیابی به منابع طبیعی تازه را شینیانگیزه برای جنبش کوبترین مهم د یونانی  ن

های ی روشتوسااعه دلیلبه  ،جمعیت یونان .م.پ 750دانساات. در حدود ساااا 

شاورزی شکل ،ک شد. این م گیر ها بعد گریبانتا قرن افزایش جمعیت ناگهان زیاد 

اش به مقدونیه کشاایده شااد، هجوم ها بعد دامنهی بالکان بود، و وقتی قرنمنطقه

شان در قلمروهای شرقی ساکن شدنهای بالکانی به شاهنشاهی هخامنشی و قوم

 را موجب شد. 

صور ، از  شان هنوز توسز  ،های یونانیشهردولت پ.م. 750در هر  شتر که بی

صدور جمعیت رهبری می رئیس قبیلهو  شاهمقامی بین  شروع کردند به  شدند، 

شاادند و در مناطق اضااافی خود. این جمعیت اضااافی از ساارزمین یونان خارج می

یافتگی جا که سااازمانآوردند. از آنی مهاجرنشااین را پدید میهمسااایه شااهرها

شینی شت، روند مهاجرن صی در یونان وجود ندا سی خا ی سازمان و برنامه نیز سیا

های ماالیایی و پراکنده خاصااای نداشااات و تا حدودی با مهاجر  تصاااادفی قوم

شت. گروهمنطقه هایجزیرهشان در شدن شباهت دا سیا  شرقی آ ی های جنوب 

توانساااتند زمین را از صااااحبانش به زور بگیرند، سااااکن مهاجر در هر جا که می

سیاری از مواردشدند و می صی هم با در ب سی خا سیا شان  شهردولت ارتباط  مادر

یان این یاری از درگیری م به موارد بسااا نان  تاریخ یو ها در  عد ند. ب  نداشااات



 

ی پایدار د که تنها ارثیهنمایخوریم و چنین میمیهای مادر و فرزند برشاااهردولت

شاااان بوده باشاااد، و مسااایرهای تجاری هاهای مادر برای مهاجرنشاااینجامعه

  شان.یونانی شان، و زبانخدایان

تا  750ی به طوا انجامید. این جریان از جنبش مهاجرنشااینی حدود دو سااده

ای اژه، دری هایجزیرههای آپویکیا در پ.م. ادامه یافت و در این فاصااله گروه 550

ترین مهم ی غربی ایتالیا، و ساااواحل شاااماا لیبی سااااکن شااادند.حاشااایه

را و آکراگاس در هیمِ )سیراکوز(،های این دوره عبارتند از: سوراکوزای مهاجرنشینی

گیوم در رِئاپولیس )ناپل( و باریس، کروتون، پوزیدونیا، نِونتوم، ساااسااایسااایل، تارِ

ه در شماا لیبی، ناوکراتیس در مصر، و کورنِایتالیا، مارسیلیا )مارسی( در فرانسه، 

 سینوپ و ترابوزان در ساحل دریای سیاه.

شینی در یونان، چندین پیامد مهم برای فرهنگ و تمدن یونانی  جنبش مهاجرن

های شااهردولت به دنباا داشاات. نخساات، اهمیت یافتن دریانوردی و قدر  یافتن

پیش این شهرها تا  پروردند.ود میرا در دامن خشماا یونان که دریانوردان ماهری 

ی الکدمونیا در جنوب، در سااایاسااات نظام نیرومند منطقهبه خاطر پیاده از این

 ای داشتند.منطقه وضعیتی حاشیه



 

سازماندهی اجتماعی که بر محور  صی از  شکل خا دوم، رواج تجار  و پیدایش 

 ی عصار نوزاییاهگرفت و از برخی زوایا با بورگثرو  و تبادال  تجاری شاکل می

 در اواخر قرون وسطای اروپایی شباهت داشت. 

سرزمین مادری به دولت صادی دایم با  سویی در تبادا اقت شین از  های مهاجرن

های متفاو  اندرکنش بردند، و از سوی دیگر با مردمانی از نسادها و فرهنگسر می

شینی در در این دو قرنی که جنبش  ،کردند و به همین دلیل همبرقرار می مهاجرن

های متفاو  به یونان یونان شد  داشت، ترکیبی بسیار متنوع از آرا و عقاید و دین

راه یافت و این منطقه را به گذرگاهی فرهنگی تبدیل کرد. ارتقای سااط  فرهنگی 

 های بیگانه بود.یونانیان پیامد عملی این گشوده شدن مرزها بر فرهنگ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ینی یونانینشکوچی سخن سوم: قصه

در مورد جنبش مهاجرنشااینی و پیامدهای آن باید چند نکته را گوشاازد کرد. 

اهمیت  ی یونانیبساایاری از شاایفتگان فرهنگ و تمدن یونانی و هواداران معجزه

شکوفایی فرهنگی یونانیان میهجنبش م شینی را در  پذیرند و تأثیرا  بیرونی اجرن

سمیت می سنبر فرهنگ یونانی را به ر شینی و شنا د، اما خودِ این فرآیند مهاجرن

دانند. فرد و ویسه میبه گشااودگی نساابت به آرا و عقاید بیگانگان را امری منحصاار

 گیرد:تصویر ایشان از جنبش مهاجرنشینی، این عناصر را در بر می

ست شینان یونانی مردمی م یم و آرام و تجار کوب – نخ شه بودهن  معموالً اند وپی

اند و در موارد است نایی که چنین نبوده، شدهخالی از سکنه ساکن می در مناطقی

 اند.کردهبا مردم محلی روابطی دوستانه برقرار می



 

نشاااینان یونانی شاااکلی از هویت ملی و همبساااتگی را به کمک این کوب – دوم

 هایی ازاند و شااابکهآوردهی ارضااای تدریجی در میان خویش پدید میتوساااعه

 اند. نهادهمتحد را بنیان میهای شهردولت

ای منحصاار به فرد و اساات نایی در تاریخ بوده و نشااینی یونانی پدیدهکوب – سوم

 ی ارزش و اهمیت تمدن یونانی بوده است.نشانه

که در دوران ک ساایک در یونان  ،هایی مانند آتن و اسااپار شااهردولت - چهارم

 اند. دهنشینی هم بواهمیت داشتند، پیشتازان جنبش کوب

نادرست  ی مورد نظرهر چهار گزارهتوان نشان داد که با مرور منابع تاریخی می

 . هستند

 

 نشینانجو بودن کوچنخست: ماجرای صلح

ها را مناطقی نشینکوب حرکتی ان ک سیک، آن است که زمینهویسنتمایل تاریخ

ها به مهاجر چنین نبوده اسااات و  ،بکر و خالی از ساااکنه نشاااان دهند. در واقع

شهرهایی با دیرینگی  معموالً شده وهای بومی انجام میمناطقی انباشته از جمعیت

نشینی با کوبجریان . یونانیان در ندادر این مناطق وجود داشتهو فرهنگی برتر هم 



 

اند و تنها به این ترتیب کردهکن میهای بومی را ریشااهخشااونت تمام این جمعیت

اند، بی آن که از دشمنی بقایای جمعیت بومی شدهمنطقه می قادر به جایگیری در

ای بود کند که تئوکلِس نخستین آتنیفوروس نقل میرهایی یابند. استرابو از قوا اِ

بنیاد را نشینی در سیسیل که جرأ  کرد با همراهی گروهی از مردم خالکیس کوب

یانِ مقیم منطقه ها و بومکند، چرا که پیشااینیانش همواره از دشاامنی اتروسااک

شود. او . م اا دیگری در این زمینه، به آرخیاسِ هراکلیایی مربوط می1ترسیدندمی

تأسیس  گذاری بود که به نمایندگی از کورینت شهر سوراکوزای را در سیسیلدبنیا

بومیانی که نام خود را به  -ها نمود و برای پاکیزه کردن آن سااارزمین از سااایکِل

بار این شهر گذشت، تأسیس  ایشان جنگید. وقتی پنج ساا از با - اندسیسیل داده

ست خوردند دبومیان آمدند. دیگر یونانیان به حرکت در شک ر نبردهایی پی در پی 

نا و لِئونتینوی نشاااینکوبتأسااایس  اشو نتیجه تا کا در قلمروهای های جدید 

 . 2بودشده از ایشان غصب

که دوریئوس امیاب نبودند. چنانیونانیان همواره هم در شکست دادن بومیان ک

با دوری پارتی وقتی  فتاسااا به لیبی ر تاژی های همراهش  کار هاجر و از  های م
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. آریستاگوراس 1از آن منطقه رانده شد بومیانی که متحدشان بودند شکست خورد و

شهر آمفیپولیس را در  گریخت هاپارس میلتی هم وقتی پس از خیانت به شید  کو

سیس  تراکیه ساا 2اما با مقاومت اِدونیکند، تأ سی و دو  شست.  های بومی عقب ن

ها یک ساااپاه ده هزار نفره را برای تساااخیر این منطقه که در آن پس از او، آتنی

شاااد، گسااایل کردند. می ( نامیده )اِنّا هودوی: « نُه رود»هنگام 

 ایستادگیاما کنند. تأسیس  کنند و شهری را کشتارها را اینان موفق شدند ادونی

ها در نبرد درابِسااکوس خوردند، بار دیگر مردم بومی تراکیه و شااکسااتی که آتنی

ها به رهبری هاگنون ت ش ساا پس از آن بار دیگر آتنی 39آنان را از منطقه راند. 

شهر آمفی شدند  سیس  پولیس راخود را تکرار کردند و این بار موفق   هر ؛کنندتأ

س شهر خیلی زود م شهر خویش جدا کرد و چند این  شد و راه خود را از مادر تقل 

 . 3های اسپار  متمایل شدبه سیاست
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 نشینانبستگی کوچدوم: ماجرای اتحاد و هم

ی اصلی تاریخ ی به صور  یکی از متغیرهانشینی هشتم پ.م. به بعد، کوباز سده

شینآمد. کوبیونان در  معموالً و رقابت کرده، دیگریک های مهم باشهردولت هاین

شمنی می دیگریک با شان د شهرهای مادر های زیادی از ورزیدند. نمونهو حتی با 

ها در تاریخ یونان ثبت شده است، که تقریباً کل نوشتارهای ها و رقابتاین دشمنی

 شود. نشینی یونان باستان را شامل میمربوط به تاریخ کوب

جدید ندگان  یده برخی از نویسااا باکوشااا ند  ید ا یان بر همکاری تأک های م

شینکوب ستها ن شترک یونانی یا د شان وجود نوعی هویت م شهرهای مادر کم و 

ستفادهم اا این، محلی را در این منطقه اثبا  کنند. با وجود شان های مورد ا ی ای

ندک، و م یار ا تاریخ واردبسااا یاد اسااات. مرور  یار ز نه بسااا  نقیض در این زمی

شان میشهردولت توجه به روابز مادری یب -کدام از آنها  هد که هردهای یونانی ن

شینو دختری میان کوب شهرهان ضعیتی نزدیک به  - ها و مادر نبرد همه با »در و

مد  و محلی خویش ت ش اند و تنها برای حفظ منافع کوتاهبردهبه ساار می« همه

 اند. کردهمی

سیکا مریکی از م اا شهر کور شهور در این مورد، به  شود که از بوط میهای م

های کورینت بود. مردم این شااهر وقتی بر جمعیت خویش افزودند، در نشااینکوب



 

شین جدیدی به نام اپیدامنوس را در خلیج ایونیه بنا نهادند. پ.م. کوب 627ساا  ن

سایگان غیریونانی ساا بعد، وقتی مردم اپیدامنوس مورد تهدید هم شان قرار چند 

شان گرفتند و از  شهر سیکا مادر ساکنان کور ستند،  شمنانکمک خوا شان را  د ای

ی این تشااخیص دادند و از یاری به ایشااان خودداری کردند. مردم درمانده زورمند

ی او بر اصل و نسب کورینتی شهر، از سروش دلفی مشور  خواستند و به توصیه

کردند و از کورینت کمک خواسااتند. مردم کورینت به تأکید  گذار شااهر خوددبنیا

ساکنان ا شتیبانی کردند، زیرا از  شان پ سخ م بت دادند و از ای شان پا ستمداد ای

کورسیکا خشمگین بودند. چرا که آنها از شهر مادرِ خود ثروتمندتر شده بودند و به 

سفیران کورینت احترامی در خور نمی شتند و خود را از آنها برتر نمایندگان و  گذا

ستند از راه دریا  رایها بی کورینتیشمردند. با وجود ع قهمی شان نتوان کمک، ای

سیر طوالنی شدند م تری را از نیرویی برای یاری به اپیدامنوس اعزام کنند و ناچار 

ی مورد حمله شاااانناوگانترسااایدند راه زمین به آن ساااو طی کنند. چرا که می

یاری . این بدان معناست که کورسیکا نه تنها از 1های کورسیکایی قرار بگیردکشتی

شینکوببه  شهر خود به آن  باکرد، بلکه خودداری میخویش  ن ساندن مادر یاری ر

 د. نمومیمخالفت هم 
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به سااارنوشااات  هانشاااینهای درونی میان کوبی دیگری از کشااامکشنمونه

را حتی در شاارایطی که یکدیگر  شااود که رقابت و مبارزه باهایی مربوط میشااهر

دند و به چنان ادامه داهم شاادندنه تهدید میهمگی از سااوی نیروهای بومی و بیگا

سیاه، به نشینکوبم  ً  آمدند.همین دلیل هم از پای در های یونانی ساکن دریای 

سرسختی به خرج دادند که در نهایت در یاری گرفتن یکدیگر  قدری در دشمنی با

 دیگر شااان گوی ساابقت را از یکهای همسااایهاز سااکاها برای نابود کردن یونانی

مانده در آن زجمعیت و فرهنگ شاااهرهای یونانی باربودند. به این شاااکل بود که 

از که با سکاها ترکیب نشدند،  ،های یونانینشینناحیه به تدریج سکایی شد و کوب

ای بودند که هرودو  از سااکاهای دورگه -همان یونانی بقایای ایشااانند. رفتمیان 

 .1ه استبردایشان نام 

 نشینانگی و ویژه بودن کوچسوم: ماجرای یگان

سی ک ن شینهای کوبتر به جنبشاگر در مقیا شویم ی نگاه کنیم، متوجه مین

هایی اساات که با افزایش افتاده و مرسااوم در جامعهالگویی بساایار جا  که مهاجر

صل شومیرو ناگهانی جمعیت روبه شکل  ست که به جویانهند.  ی مهاجر ، امری ا
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سته دلیل ماجراجویی اندک سایهاش بر تمدنو تأثیر آرام و پیو به  معموالً های هم

را دشواری قابل ردیابی است، اما شواهد تاریخی به قدری هست که تداوم این الگو 

ترین دلیل برای یگانه های تاریخی نشااان دهد. سااادهها و تمام دورهدر تمام تمدن

ی و در همان محدوده نبودنِ الگوی یونانی مهاجر ، آن اساات که در همان زمان،

ست کههای پردامنهجغرافیایی، مهاجر  بر مهاجر  اتفاقاً  ی دیگری هم رخ داده ا

 ه است. داشتقدم تیونانیان 

هاجر  در منطقه یان م نهنخساااتین جر مدیترا نهی  قدمت و دام که  اش از ، 

ست، به فنیقی سدهها مربوط میجنبش یونانی بیشتر ا ی یازدهم پ.م. شود که از 

سترهل ک سیاری جها  با گرفته بوددریای مدیترانه را در اختیار خود ی گ ند و از ب

دوی این  شباهت آن که هرترین مهم شماا یونان شباهت داشتند.بعدی شهرهای 

تشکیل  ی دریا بنا شده بر کرانههای مستقلِشهردولت از وبودند  نوردها دریاتمدن

ها هم بر محور تجار  سازمان یافته تمدن دوی این یافتند. بخشی از اقتصاد هرمی

و نظام پیادهمتکی بر های دولت بود و به این ترتیب ساااختار قدر  در آن با سااایر

یک از این دو اقتصاااد کشاااورزی متفاو  بود. وجه اشااتراک دیگر آن که در هیچ

و زبان و دین ها با وجود فرهنگ شااهردولت قلمرو وحد  ساایاساای پدید نیامد و

هایی هم نسااابت به هم مساااتقل ماندند و گاه درگیری ختی که داشاااتندیکنوا

شدند، م جمعیت روبهها هم مانند یونانیان با تراککرد. فنیقیشان بروز میمیان رو 



 

ضافی خود را  و سه سده جلوتر از یونانیان به این نتیجه رسیدند که باید جمعیت ا

ها، های فنیقیقیت مهاجر همساااایه منتقل کنند. دامنه و موفهای سااارزمین به

 بسیار بیشتر از یونانیان بود. 

شان از جمعیت، نانیان تفاو  داشتند. نخست آن کهها از چند جنبه با یوفنیقی

 شاااد کهای تشاااکیل میهای آرامی و کلدانینساد ساااامی بود و از نوادگان قبیله

و فلساااطین ی ساااوریه از جنوب به منطقه های آریاییبا مهاجر  دوریزمان هم

های ساااامی خوانی زبان و فرهنگ ایشاااان با تمدنرخنه کرده بودند. به دلیل هم

شااان با این منطقه، تأثیرپذیری ساایاساای ساااکن میانرودان، و نزدیکی جغرافیایی

شاااان از هایگیریو مصاااری داشاااتند و وام ،بابلی، آشاااوریهای دولت زیادی از

دوران  ،رومر و نیرومند داشت. از اینو آسیای صغیر جریانی مست ،میانرودان، مصر

ی دوم اوگاریت در اواخر هزاره شاااهردولت تاریک این منطقه، که پس از انقراض

جلوتر از  و تمدن فنیقی چند سااادهشاااد ، خیلی زود ترمیم گشاااتپ.م. آغاز 

های مهاجم ساار های به جا مانده از قوماش از خاکسااتر ویرانیی غربیهمسااایه

 بیرون کشید. 

صر فرهنگییقیفن شتر عنا شتند و بی شی ندا صیل و خودجو شان از ها تمدن ا

با ابداع  این، آشااوری و مصااری ایجاد شااده بود. با وجود -های بابلیترکیب منش

شد، خدمت  میانی و آفریقاییهای بعدی قلمرو که خاستگاه تمام خز ،خز فنیقی



 

ای بود موفق و سااااده بزرگی به تاریخ فرهنگ کردند. خز فنیقی تنها خز آوانگار

نگار میخی و هیروگلیف رقابت کند و بر آنها چیره های اندیشااهکه توانساات با خز

از  -به جز خز چینی و وابستگان آن  -های رایج در جهان امروزه، تمام خزشود. 

 اند. فنیقی مشتق شده

ساکن بودند وفنیقی سوریه و لبنان امروزین   هایی متعددشهردولت ها، که در 

ی مختلف این ناحیه پدید آورده بودند، قومی دریانورد و تاجرپیشاااه هابخش را در

ی دوازدهم پ.م. گاه آشوریان و بابلیان، از سدههای گاه و بیبودند و با وجود یورش

ها بساایاری از عناصاار فرهنگی خود را از درخشااش خویش را آغاز کردند. فنیقی

یان آشاااوری یه را از مصااار ندگی گروام ها و بق لب نوعی ز قا ها را در  ند، و آن فت

مورد تقلید قرار دریانوردانه به شاااکلی ترکیب کردند که بعدها از ساااوی یونانیان 

. از نظر اجتماعی، واحدهای تشکیل دادشان را ی ساختار اجتماعیو شالوده گرفت

سی فنیقیه شاه و شهردولت ،سیا سز یک  ستقل بود که تو یک  زیر نظرهایی م

ند آغازگاه رنویسانی که اصرار داشد. با وجود تعصب تاریخخ رهبری میشورای مشای

دانیم ساز را به یونانیان مربوط کنند، امروز ما میهای فرهنگی و تمدنتمام جریان

ی اوایل هزارهی در اصل ابداعی فنیقی بوده است. فنیقیان، در نشینکه جریان کوب

ای تند و قلمروشااان به حاشاایهپ.م. حدود دویساات هزار نفر جمعیت داشاااوا 

شد. مرزهای شرقی ساحلی با درازای صد و پهنای چهل و پنج کیلومتر محدود می



 

های دولت از شماا باشد، و ساا محدود میکشورشان به آشورِ نیرومند و بابل کهن

رو برای توسعه راهی جز تشکیل از اینو از جنوب با مصر همسایه بودند.  ،نوهیتی

شینکوب شتند. این حرکت از ی ن سیس  پ.م. با 1190ندا سوس تأ شینی یا مهاجرن

، پ.م.( 1100-1000ی رودس آغاز شاااد. پس از آن، کیتون در قبرس )در جزیره

 . 1شدندتأسیس  پ.م.( 1110و کادیز ) ،پ.م.( 1100اوتیکا )

شتری گرفت و در دورانی سرعت بی شینی دریایی   پس از آن این روند مهاجرن

یی از هابخش درفنیقی شااهرهای  ت یونانی شااهر  یافته اسااتعصاار ظلم که به

ساار  یی از اسااپانیاهابخش و حتی ،ی شاامالی آفریقاشااماا مصاار و لیبی، حاشاایه

 ییبانرق با دنداز راه رساای می که یونانیان پس از دو سااه ساادهافراشااتند. هنگابر

زیستی با مردم همو رسم  مآبانه، راهها زندگی بازرگانقرن دلیلکه به شدند رو روبه

ساعدبومی را آموخته بودند و می ستند چگونه نظر م نیرومند محلی های دولت دان

 ا به خود جلب کنند. ر -صر در آفریقا و ایران در آسیا ممانند  -

ی شمالی آفریقا را تا اسپانیا اشغاا کردند هابخش ها در چند موج پیاپیفنیقی

های فنیقی بودند که ند. همین مهاجرنشااینو حتی به درون اسااپانیا هم نفوذ کرد

شیه شماابعدها کل حا دولت سده  را متمدن کردند و پس از چند ی آفریقاغرب ی 
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آسای کارتاژ را پدید آوردند و به نیرومندترین رقیب دریایی روم تبدیل شدند. غوا

نه یاس و دام که از نظر مق تاریخیکاری  یایی و  های اصااا ً  ی جغراف مد یا با پ

قابل مقایسه نیست. اگر  - اتی فرهنگی داشتکه تنها تأثیر -رنشینی یونانیان مهاج

های یونانی را با جریان فنیقی مقایساااه کنیم، نشاااینتاریخ ظهور نخساااتین کوب

 کنیم. رو را در این زمینه بهتر درک میی پیشتاز و دنبالهرابطه

مدار بودنِ تمدن نبه دلیل تمایلی که به یونا ،نویساااان غربیبسااایاری از تاریخ

شااهرهای یونانی آساایای صااغیر را به تأساایس  دهند تاریخهلنی دارند، ترجی  می

. چنان که گفتیم، این 1ی شااروع جریان مهاجرنشااینی در نظر بگیرندعنوان نقطه

و این همان زمانی اسااات که  .م.پ 1200-1000های سااااا تاریخ برابر اسااات با

صلی یونان رسی دند. به عبار  دیگر، شهرهای یونانی آسیای یونانیان به سرزمین ا

شدند و تأسیس  ی یونانجزیرهو گاه زودتر از شهرهای یونانی شبهزمان هم صغیر

شرق بوده سمت  شهرها پیامد مهاجر  یونانیان به  اند بنابراین باور به این که این 

ست. در واقع مهاجر  قوم ست ا تعدد هایی مشاخه و دوری ،های آیولی، ایونینادر

شامل می صغیر را در بر میشد که پهنهرا  سیای  سترده از یونان تا آ گرفت. ای گ

ی یادشاااده پدید آورد که به این مهاجر ، البته آشاااوبی پردامنه را در منطقه
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یی از هابخش آشکار است کهم  ً  های جمعیتی بیشتری هم منجر شد.جاییجابه

صغیر گریختند، اما یونان  ازهای دوری جمعیت ایونی پس از هجوم قوم سیای  به آ

مانده های باقیها را همین ایونییی از قلمرو دوریهابخش دانیم کهاین را هم می

توان ورود یونانیان به آسیای صغیر را جریانی فرعی و تسخیر کردند و بنابراین نمی

 باشد.بوده ی یونان جزیرهثانویه دانست که خاستگاهش شبه

ن یونان و آسااایای صاااغیر آن بود که در قلمرو نخسااات تمدن تنها تفاو  میا

مهمی وجود نداشت و یونانیان مهاجر توانستند در غار  و ویرانی شهرهای کوچک 

پادشاهی های کهنی مانند منطقه کامیاب شوند. اما در آسیای صغیر بقایای تمدن

ناچار  های مهاجر به آن منطقهو در نتیجه ایونی ندچنان وجود داشاااتهیتی هم

 ی زندگی ایشان را در پیش بگیرند. شدند سبک و شیوه

ی هشتم پ.م. از شهرهای مقیم ی یونانی، در اوایل سدهنشیننخستین موج کوب

دریای  یشهرهای حاشیهتأسیس  آغاز شد و به - یسه میلتوسبه و -آسیای صغیر 

ساکن  شتر یونانیان  ست بر قدمت بی این منطقه. سیاه انجامید و این خود دلیلی ا

های یونانی در آساایا، بساایار بیش از آن که در نگاه نخساات به نظر مهاجرنشااین

سدمی شه دوانده بودند. چنان که در  ،ر شهر یونانی در منطقه 825ری ی پ.م. یک 

نه  و -اَلمینا در شااماا سااوریه وجود داشااته اساات که به عنوان مرکزی تجاری 

ه و عناصاااری از فرهنگ اوبوئیایی را در از اهمیت برخوردار بود - ی جمعیتیمرکز



 

ست. این شهر در حدود میخود حفظ  پ.م. زیر فشار رقابت شهرهای  700کرده ا

 فنیقی متروک شد. 

های هشااتم تا شااشاام پ.م. در این ترین شااهرهایی که میلتوس در ساادهمهم

کرد عبارتند از: آمیسااوس )با همکاری فوکایا(، سااینوپ، آپولونیا، تأساایس  منطقه

سای، تیئیون، پ سیس، تئودو سوس، اولبیا، فا ستروس، اودِ ونتیکا، بِرِزان، کِپوی، ای

ماالً  تومیس، توروس، و مار کلی احت فائیون. شااا ناسااااا، و نوم مورمِکیون، هِرمو

شینکوب شهر بالغ مین ست که در تمامهای میلتوس به نود  های شهردولت شده ا

شااهر مهم سااینوپ دو بار بنا نهاده  ی یونان رقیب ندارد. در این میان،جزیرهشاابه

-700ها در ی کیمریبار اوا توسااز هابرونداسِ میلتی که در جریان حمله :شااد

 631و برای بار دوم توسز تبعیدیان میلتی در  ؛ویران شدشهر  وپ.م. کشته  650

 . 1پ.م. مسکونی شد

ای بود کوسی یونان در غرب، شهری به نام پیتهجزیرههای شبهنشیناولین کوب

ی پ.م. در جزیره 750-725های ساا که توسز مهاجرانی از ارتریا و خالکیس بین

. کمی پس از آن، همین دو 2بنیان نهاده شاااد ،ایساااخیا، در برابر ساااواحل ایتالیا

-700کردند. کومه که بین تأسیس  را - یسیلدر س -مادرشهر، کومه و ناکسوس 

                                                 
1 Pseudo-Skymnos:986-987. 
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اهمیت دارد که نخساااتین ارتباط  پ.م. مساااکونی شاااد، به ویسه از این نظر 725

تر در همین شااهر انجام گرفت و به های متمدنها و اتروسااکفرهنگی میان یونانی

رواج الفبای اتروسااکی در این شااهر منتهی شااد. بخشاای از مردمی که به دنباا 

ساا  هاپارس یحمله سیکا بنیان  545از فوکایا گریختند، آاللیا را در  پ.م. در کر

شاااان برای دزدی دریایی مورد اساااتفاده قرار جا را به عنوان پایگاهنهادند، و آن

ی دار خالکِدون را در حاشاایهی هفتم پ.م. شااهر نام. مگارا در اوایل سااده1دادند

 شاارقی هلسااپونت، و هفده ساااا بعد بیزانس )بوزانتیوم( را در ساااحل باختری آن

ند و اپیدامنوس در کردتأساایس  ها کورساایکا راپس از آن کورینتی. کردتأساایس 

 پ.م. بنا نهادند.  625-585های ساا پ.م. بنا شد. کورینتیان پوتیدیا را بین 627

کردند. شمار و اهمیت این تأسیس  هایینشینیونانیان در شماا آفریقا هم کوب

گرفت. های فنیقی بسیار کمتر بود و دو شهر اصلی را در بر مینشینشهرها از کوب

شهر کورنِ ست،  ساا  هنخ شماری اندک از مهاجران 631بود که در  سز   ،پ.م. تو

شد. این شهر به زودی رونق گرفت تأسیس  آمدند،ی آتشفشانی تِرا میکه از جزیره

ها و ای از دهکدهو مهاجران خود را به اطراف گساایل کرد و به این ترتیب شاابکه

وی هم رفته ا رشااان رنشااین در این منطقه پدید آمد که همههای یونانیشااهرک
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سیرنائیک( می کورنه )کورِنائیکا شناتر،  نامیدند. این منطقه به ویسه به یا با عبار  آ

 خاطر صدور نوعی گیاه دارویی شهر  داشت. 

شهر مهاجران پ.م. 650در  شهر »که  ناپل را بنا نهادندنئاپولیس یا ی از کومه، 

ها و آتنی ،وسااایاهاها، پتیک. این شااهر بعدها توسااز خالکیساایدهدمعنی می« نو

کامپانیا را به ی ایتالیایی منطقهاشااغاا شااد و به تدریج جمعیت زیادی از بومیان 

های ساااا اِمپوریا بود که بین یونانی نشااینترین کوب. دوردساات1خود جذب کرد

شد. خودِ  575-600 سالیا بنیان گذارده  ساکنان ما سپانیا توسز  ساحل ا پ.م. در 

سالیا، یکی از کوب سیس  پ.م. 600های فوکایا بود که در شیننما با شده بود. تأ

بینیم که یونانیان در این جریان پیشاارو میها نشاایناین کوبتأساایس  مرور تاریخ

اند که پیش از ایشان توسز کردهاند و در مسیری هموار و کوبیده حرکت مینبوده

 فنیقیان گشوده شده بود. 
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 چهارم: ماجرای آتن و اسپارت

نویساااان یونان باساااتان دیده در روایت تاریخ معموالً فرض دیگری کهپیش

انی نشینالبد کوبو اسپار  های نامداری مانند آتن شهردولت شود، آن است کهمی

 اند.مهم هم بوده

ها اسااپارتی .ی چندان فعاا نبودندنشاایندر جریان کوب این دو شااهردر واقع، 

 706تاراس یا تارنتینوم بود که در  رساامی داشااتند و آن هم نشااینفقز یک کوب

پ.م. شاااهر هراکلئیا هم به آن افزوده شاااد.  426پ.م. بنا نهاده شاااد. بعدها، در 

های و خرسونسوس بودند که به ترتیب در سده ،های مهم آتن، سیگِئیوننشینکوب

شدند. سیگئیون از همان تأسیس  هفتم و پنجم پ.م. در ساحل آسیایی هلسپونت

شمکش میان این دو مدعی در ابتدا مورد  شهر موتیلنه و آتن بود. ک ادعای هر دو 

نهایت به جنگ تن به تن پهلوانی از هر شاااهر منتهی شاااد. به این ترتیب فرونون 

پ.م.  607شان در ساا ای برای برتری حقانیت شهرهایآتنی و پیتاکوس موتیلنه

، پریاندر جبار وجود اینجنگیدند و فرونون در این مبارزه کشته شد. با  دیگریک با

ها داد و به این ترتیب این کورینت، که داور این مبارزه بود، حق را به جانب آتنی

شینمنطقه کوب شهر دست ایآتن باقی ماند. با این همه بعدها موتیلنه ن ها بر این 

سر  تندیاف ستراتوس آتنی آن را بازپس گرفت و حکومت آن را به پ سی تا این که پی



 

شروعش سپردهِگِِِِِِِه ،نام سی بود،  ستراتوس که مادرش آرگو جا معلوم . از همین1ای

شینشود که کوبمی ست ع وه بر رویارویی با می معموالً های کامیاب و موفقن بای

سیاد  های یونانی همسایه نیز دست و پنجه نرم شهردولت مردم بومی، با ادعای 

 کنند. 

سپار  پدید آوردند، به هیچ عنوان با هایی که آتن و انشینشمار و اهمیت کوب

ی شااارقی دریای اژه بنیان های مقتدری مانند میلتوس در کرانهشاااهردولت آنچه

ای که در اطراف های یونانیشااهردولت قابل مقایسااه نیساات. در اصاال، تمام نهاد

دریای سیاه و پروپونتوس پدید آمدند، به نوعی خاستگاه خود را به میلتوس مربوط 

شین. این کوب2کردندمی شرق دریای آزوف متمرکز ها ن سکایی که در  شهرهای  با 

سترده شان بودند روابز تجاری گ سیاری را از ای صر فرهنگی ب ای پیدا کردند و عنا

این . بخشی از ی فرهنگی و نسادی آنها غرق شدندو در نهایت در زمینه وام گرفتند

 480ده بودند، در حدودشتأسیس  ، که توسز مهاجران سارماتیی سکاییشهرها

شااان را در های بیابانگرد شاامالی با هم متحد شاادند و پایتختپ.م. در مقابل قوم

ند. در  نام  .م.پ 438نزدیکی شاااهر کِربِ کنونی قرار داد به  یایی  مزدوری تراک

های سکایی سینی و مایوتی را مطیع کرد و به اسپارتاکوس شاه ایشان شد، و قبیله
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پادشاهی سکانشین را در بسفور تشکیل داد که بعدها به نام این ترتیب یک دولت 

شهر  یافت. این دولت تابع  سفور  سلطنتی بو شی بود ودولت  شاهی هخامن  شاهن

 .1شدی یونان محسوب میجزیرهی غله به شبهکنندهصادرترین مهم

شواهد تاریخی می شکل، با مرور  ای که توان دریافت که هر چهار گزارهبه این 

چ نانی در مورد سااایر کوبی معجزهارچوب اساااطورهدر  یان نشاااینی یو نان ی یو

 نادرست است.  شودفرض گرفته میپیش
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 نان اروپاییگفتار سوم: داستان یو

 چشم یونانیان دریونان سخن نخست: 

باشاااد وجود « یونان»ای که همتای مفهوم امروزینِ در زبان یونانی باساااتان، واژه

ست. نامی ک شته ا ستفاده ندا ه و گرفتقرار میه در اروپا برای نامیدن یونان مورد ا

در مشتق شده که  Graeciaی از واژه - Greece, Grec, Grik - کاربرد داردهنوز 

یکی از  نام ،. اینشااادهبه کار گرفته مییونان سااارزمین برای نامیدن  زبان التینی

با روم ر روزگاران کهن دیونان بوده که  ی غربِشااادههای کوچک و فراموشقبیله

 . 1است ترین تماس را داشتهبیش

                                                 
1 Amos & Lang, 1996: 1-12. 



 

از دارد، یافته معنایی بسااز که ،ایواژهچنین خودِ یونانیان به جای اسااتفاده از 

کنند. در و هنوز هم چنین می اندکردهخود اسااتفاده میبه دو عبار  برای اشاااره 

ی جزیرهشاابه تروا ازهای همری، یونانیانی که به همراه آگاممنون برای غار  متن

. این عبار  در شاااوند( خوانده می) «هاآخائی» با نام یونان خارج شااادند

مورد استفاده لشگریانی  یهای همری به صور  صفتی عام برای نامیدن همهمتن

های عبار  آخائی و صفت ایلیاد. در 1کشیدندلشگر  قرار گرفته که از یونان به تروا

ای در حماسااهآن را توان بار تکرار شااده اساات و از این رو می 589وابسااته به آن 

 اودیسااههای مردم آخائی دانساات. در حالی که همین واژه در متن شاارح دالوری

 بار تکرار شده است.  71تنها 

ی نامی نبوده که به کل ئآید، آخاچنان که از تحلیل متن ایلیاد و ادیسااه بر می

ی آرگوس بوده که ای در منطقهل نام قبیلهها اط ق شاااود. بلکه در اصااایونانی

ی پیشاااین دیدیم، هابخش رانده اسااات. چنان که درآگاممنون بر آن فرمان می

خا لهیئآ حدود سااادهها قبی که در  ند  حد بود نان وهایی مت به یو  ی دهم پ.م. 

شان در این منطقه یی از کنارههابخش شدند و بقایایی از ای صغیر وارد  سیای  ی آ

سایگی آرگوس، تا باقی مان سوس، در هم شرقی پلوپون شماا  دند. چنان که بخش 
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نیز خاسااتگاه ایشااان را  2و اسااترابو 1پاوسااانیاس شااد.دیر زمانی آخائیا نامیده می

 دانند.الکونیا و آرگولیس می

ی ئبینیم که عبار  آخای پنجم پ.م. میسااده تای هشااتم سااده یدر فاصااله

انانی یا پهلو ای خاصها برای اشاااره به قبیلهدهد و تنشااموا خود را از دساات می

از  شااود. در این مقطع شاااهد رواج نام دیگری هسااتیم کههمری به کار گرفته می

ست. به این تهای مقیم منطقهقبیله شده ا نامی که در این  ،رتیبی هِ س گرفته 

است. ( « )هاهلنی» خواننددوره رواج دارد و یونانیان خود را با آن می

اند و هبار در ایلیاد به کارگرفته شاااد دو «هلنی»و  «ه س»های از عبار  یک هر

لت دارند. قلمروشااان دالهمسااایه با ها یا یئای متحد با آخابار به عنوان قبیله هر

ستفاده از این عبارا  در متن سامد و موارد ا صلی بهمرور ب جا مانده از یونان های ا

دست آوردن  کند. بد نیست برای بهمان روشن میرا برای جالبیهای نکته باستان،

صویری از مفهوم عبار  هلن ستانیت سندگان با خی از به آثار بر ی و آخائی نزد نوی

 تر بنگریم.آنها دقیق

چرا که  ،ترین نویسااندگان یونان باسااتان اسااتشااانساف طون، یکی از خوش

نخورده تا روزگار ما باقی تی آثار تأثیرگذار و پرحجمش تقریباً دسااابخش عمده

                                                 
1 Pausanias VII, 1.7 . 
2 Strabo, VIII, 6. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Strab.+8.6&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0198


 

بساایار  کندآخائی و هلنی می های ای که اف طون از عبارهمانده اساات. اسااتفاد

برد. بیشترین ا نام میهتوجه است. در کل، اف طون بسیار به ندر  از آخائی جالب

ساله ستفاده از این نام را در ر سامدِ ا شش بار( می قوانینی ب بینیم. در تمام این )

ی اسااات که به تروا حمله کردند. در حدود نیمی از این ئی آخارد منظور قبیلهموا

موارد، عبار  آخائی در مقابل نام دوری یا هراکلئیدی قرار گرفته اسااات که به 

خوبی خصاالت محدود این عبار  و منسااوب نشاادنش به کل یونانیان را نشااان 

 دیگره شااده اساات. در هم این نام به همین معنا به کار گرفت جمهوردهد. در می

 ها وجود ندارد. یئای به آخاهیچ اشاره های اف طونمتن

 جمهورتر بوده اساات. او در دلبازانهوی اف طون از عبار  هلنی دسااتاسااتفاده

گیرد که در پنج مورد منظورش کساانی اسات عبار  هلنی را شاش بار به کار می

ند. در این م به تروا حمله کرد یت همر  به روا نام که  به عنوان  بار  ه س  تن ع

ی مانند آتن دو بار آورده شده است. شهردولت سرزمین به کار گرفته نشده، اما نام

ها زبان  کریتیاسکتاب در  بار عبار  هلنی تکرار شاااده که در نیمی از آن چهار 

بار سااخن بر ساار زبان هلنی و بار دیگر مربوط به  یونانی را مراد کرده اساات. یک

سالههای هلننام ست. در ر شده  آلکیبیادسی ی ا چهار بار این صفت به کار گرفته 

یز همواره ن نونمِی و در تمام موارد زبان مردم یونان مورد نظر بوده است. در رساله



 

آورده شااده « گویدکساای که به زبان یونانی سااخن می»عبار  هلنی در معنای 

 است.

ی به کار گرفته شااده که یک بار صاافت هلن گرگیاسو  دولتمردهای در رساااله

نانی از آن  بان یو یدهمفهوم ز ، لوسااایسهای یک از متن هرد. در وشااامی فهم

و  ،فائدروس، مهمانی، الخسهای یک از رساله یک بار و در هر کریتوو  ،سوفیست

اشاااره شااده اساات که در نیمی از این موارد منظور زبان « هاهلنی»دو بار به  ایون

چهار بار تکرار  تیمائوسنُه بار و در  کراتولوسمتن در « هاهلنی»یونانی بوده است. 

بینیم و اف طون را به صااور  جمع می هاهم همواره هلنیجا این شااده اساات. در

بار به  آشاااکارا مفهومی متک ر از این واژه را در ذهن داشاااته اسااات. چرا که یک

بار عبار  هلنی در های هلنی و بار دیگر به نواحی هلنی اشاره شده است. دو قبیله

مقام اشاره به یک زبان به کار رفته است. سه مورد از کاربرد این واژه در این متن، 

قابل هلنی باید به این نکته توجه داشااات که  ها و بربرها اختصااااص دارد.به ت

شاره به مفهوم  شده برای ا سامدهای نام  سیار اندک « یونانیان»ب در آثار اف طون ب

نام شهر آتن و صفت آتنی هایی که ها را با تعداد دفعهن شمارهاست. کافی است ای

سه کنیم. این عبار   شده آورده بار  21 تیمائوسشش بار و در  کریتیاسدر مقای

 تکرار شده است. 



 

ستفاده از عبار  هلنی شترین ا شود. در این کتاب دیده می قوانیندر کتاب  بی

« ها و بربرهاهلنی»از آن در ترکیب  مورد 10که  بار تکرار شده است 32این صفت 

های در رساااالهگیری شاااده اسااات. عبارتی که از هرودو  وام ؛شاااوددیده می

ای به صاافت هلنی هیچ اشاااره تتوسهئِتِ، و بوسفیلِ، رواوتیفِ، مواوتیدِ، امپدوکلس

 وجود ندارد. 

های متنگاه که با در معنایی عام، آن ،هاخسااات اف طون در اشااااره به یونانی

کم بودن کاربرد این عبار  در کند. ناچیز جلوه می شاگردش ارسطو مقایسه شود

سیار غریب جلوه می سطو ب سکندر زندگی  کند. چرا که معلم اواآثار ار صر ا در ع

«  هلنی»آتن را از سر گذرانده و شاهنشاهی فرضی « امپراتوری»ی د و تجربهرکمی

هفت بار  سیاستارسطو در است.  ردهکلمس میاز نزدیک اسکندر مقدونی را هم 

های او به این واژه کند. بیشترین اشارهسه بار به این صفت اشاره می فن شعرو در 

ها یاد بار در این متن از هلنییازده شاااود. او دیده می نیکوماخوسدر متن اخ ق 

 ند. رشان جز دو مورد به زبان یا واژگان یونانی اشاره داکرده که همه

معنا « یونانی»ی دیگری که ربرد خاص عبار  هلنی، و غیاب کلیدواژهاین کا

های اف طون و فیلساااوفان اختصااااص ندارد. در عمل، تمام تنها به متن ،دهد

شان، متن شتار سبک نو صرف نظر از محتوا و  ستان،   یکهای بازمانده از یونان با

و معدود به مفهوم هایی بسیار محدود اشاره د و آن هم این کهندار شترکمویسگی 



 

به عنوان م الی از متن ند.  نانی دار بهکام ً  هایییو بد نیساااات  فاو    مت

 نویسان یونان باستان نگاهی بیندازیم. نامهنمایش

تنها چهار بار عبار  هلنی و شااش بار  ی آترئوسخانهآیسااخولوس در تراژدی 

آن  رگوس دردر حالی که نام شاااهری مانند آ ،عبار  ه س را به کار برده اسااات

ای به این نام وجود هیچ اشاااره پرومتئوس در بندهفده بار تکرار شااده اساات. در 

سیانندارد، و در تراژدی  صوالً  که ،پار ست، دربارها تنها ی نبردهای ایران و یونان ا

ها و ارتش یونانی و نه وریم که دو موردش به کشاااتیخمی یازده بار با این واژه بر

شاره ییونانخودِ بارش به  ها داللت دارند. در این متن دو بار هم به ه س )یونان( ا

 شده است. جالب آن که در همین متن فقز یازده بار نام آتن آورده شده است. 

های آریساااتوفانس نیز به بساااامد و کاربردی کمابیش مشاااابه بر در کمدی

سنده در کمدی می و  )هلنی(در چند جا عبار  یونانی  آخارمیدِسخوریم. این نوی

یک کار برده اسااات. در  به  بار  ایونی را  جای دیگر ع بازِ دروغین  جاچند  تا اَر

که نامی ایرانی دارد، از این عبار  برای (، )پسودوآرتاباسیس: 

شنام دادن به یک ایونی بهره می شاد!»گوید: به مخاطبش میبرد و د  تو، ایونی ...گ

  .«اشی!شایستگی نداری که ط  داشته ب



 

یان میدر جایی دیگر یکی از هم به همهپارس»گوید: سااارا بدون تمیز  ی ها 

ها جور (، و این با نیت آتنیگویند ایونی )( میها:ها )آخائییونانی

 «.آیدمیدر

شااان ی اشاااره دادناز شاایوه»در جایی دیگر این عبار  آورده شااده اساات: 

ست که یونانیشان برای تأیید کردن( معل)حرکت ستند. مطمئنم که چیزی  وم ا ه

 «شناسم.ها را میبیش از آتنی نیستند. یکی از این مخنث

در سه مورد دیگری که این عبار  در متن یادشده به کار رفته، یک بار داللتی 

یک بار  - «گویند ماده خوک!به این می صحی در یونانی » -زبانی مورد نظر بوده 

تر از پهن تر وعمقاش کمشااود که در یونان صااحنهاره میی تئاتری اشاابه صااحنه

جهان هلنی پر از پیشاانهاد » :جاهاساات، و در جای دیگری این عبار  آمده دیگر

 .«ست!ا برای دغلکاری

 : به کار رفته است ییهاترکیب چنینواژه در  ایندر کمدی پرندگان 

 .«یان( را ببینندهایی )از خداجا نشانهها آن است که در همهمیل هلنی»

 «ای هلنی...دهکده...»

ها یاد او به هلنی ها بود، آدم دغلی بود...هلنیپیساایسااتراتوس که قب  حاکم »

 « داد تا جلوی افراد دغل زانو بزنند.



 

عبار  هلن و هلنی در این متن پانزده بار آورده شده که در تمام موارد  ،در کل

 د. وشاز آن مراد می« ویان به زبان یونانیسخنگ»ها، داللتی به معنای به جز این

ست. در یک مورد بین هلنی ابرها کمدیدر  شده ا ها این عبار  پنج بار تکرار 

ها شااادمان ها و آتنیچقدر در میان هلنی»ها جمع بسااته شااده اساات: و آتنی

 «داشتی...ای خوب میشدی اگر حافظهمی

ها من آن است که در میان هلنی درخواست !ای بانو»خوانیم: در بندی دیگر می

 «سخن بگویم...)واحد درازا( بهترین سخنران باشم و بتوانم در صد استادیا 

ند جالب توجه دیگری، این عبار  آمده اسااات:  ی های همهای هلنی»در ب

 «کشورها...

سااایزده بار عبار  هلن و هلنی ذکر شاااده و در تمام موارد  صااال  کمدیدر 

ست. درداللتی زبانی از مفهو ستراتسی نامهنمایش م هلنی مورد نظر بوده ا سی  لو

گنجانده « هاها و هلنیآتنی»در ترکیب  معموالً سه بار عبار  هلنی آورده شده که

 شده است. 

و  .م.های هشاااتم تا چهارم پهای یونانی مربوط به سااادهاز این رو، مرور متن

که در برگردان گانی  کاربرد واژ یل  بتحل مه های امروزین  نانی ترج نان و یو ه یو

 دهد که:نشان می اندشده



 

 نسادی یا زبانی ییونانیان برای نامیدن خویش به عنوان یک قوم یا مجموعه الف(

فاده می عد از صااافت هلنی اسااات نام آخائی و ب تدا از  نام اب که هر دو از  کردند، 

سبتاًقبیله شیه هایی ن شدکوچک و حا سیک یونان گرفته  ست. ای در تاریخ ک  ه ا

عام نیافته باشاااند و با کام ً  نماید که هیچ یک از این دو واژه معناییچنین می

 مترادف نبوده باشد.  فهمیمامروزه میما ای که «یونانی»مفهوم 

سم جمع به کار برده می ب( صور  ا شوند. هلنی و آخائی تقریباً در تمام موارد به 

د خوانده شااوند. واژگان دیگری که از بای «هاآخائی»و  «هاهلنی»یعنی به صااور  

های بینیم، یکی عبار  ه س )به معنای یونان( است که در متنی هلنی میریشه

ی بسیار نادری دارد. دیگری صفت هلنی است نویسندگان این دوره موارد استفاده

شاره به عناصری سانه زبان معموالً که برای ا و به ندر  چیزهایی مانند تئاتر  -شنا

 شود. به کار گرفته می - آریستوفانس( و کشتی )آیسخولوس()

بسیار اندک است و در  هاو آخائی هابسامد تکرار تمام مشتقا  مربوط به هلنی پ(

کل بساایار کمتر از مواردی اساات که به شااهرهایی مانند آتن، اسااپار ، کورینت، 

 شود.یا آرگوس اشاره می ،تبس

کند، اما به ظاهر ها و شاااهرها اشااااره میقوم ای ازمفهوم هلنی، به مجموعه ت(

تا قلمروی  لت دارد  بانی دال به گروهی ز تا نیسااات. یعنی بیشاااتر  مفهومی یک



 

خه یا شاااا یایی  کاربرد این واژه در جغراف مام موارد  ای نسادی. بیش از نیمی از ت

 هایی که مرور کردیم، داللت زبانی آشکاری دارد.متن

ی ربرها یک دوگانهها و ب، هلنیپنجم پ.م. به بعدی ساااده های یونانیدر متن ث(

م حدود یک سااو «ها و بربرهاهلنی»دهند. ترکیبِ معنایی متضاااد را تشااکیل می

 دهد. کاربردهای این صفت را پوشش می

 نشینیونانیهای سرزمین توان نتیجه گرفت که ساکنان قدیمیبر این مبنا، می

اند. اولین دادهتشااخیص نمیزبانان انیسااایر یون ی را میان خود وهویت مشااترک

مدرنی که به این موضااوع اشاااره کرد و فقدان مفهوم هویت مشااترک  ینویساانده

شان دادی را در متنمل سدهویل بود که در نیمه های یونانی ن ستم آثارش ی  ی بی

ی هلن و . ویل به همین ترتیب به ناهمخوانی میان کاربردهای واژه1شاااتونرا می

ش صوالً  اره کرد وهلنی ا وجود ادراکی فراگیر از هویت جمعی را در میان یونانیان ا

هایی بیش از نویسانی که کتابدر میان تاریخ اکنونباستان منکر شد. این دیدگاه، 

دانیم که پذیرفته شااده اساات. امروز ما می نویسااندمی پسااندعامههای نامهدرس

یونان پدیدار شدن مفهوم  .نداهودبلی هویت مباستان فاقد چیزی شبیه به یونانیان 

در دو مقطع زمانی پیاپی توساااز ایرانیان و مقدونیان به  پارچهیکبه م ابه کلیتی 

                                                 
1 Will, 1956. 



 

شااان و به عنوان مفهومی وارداتی به کندی در نظام فرهنگی یونانیان تحمیل شااد

شد شهور رایج در میان هایهبانزدها و جمل. مرور کوتاه زجایگیر  های شهردولت م

یونانی یا بربر برای ایشااان مردم غیر« دیگری»که  دهدوناگون یونانی نشااان میگ

های شهردولت مردمرا های یونانیان ها و شوخیاند، بلکه موضوع اصلی جوکنبوده

های زیادی توساااز د. به عنوان م اا جوکاندادهتشاااکیل میشاااان همساااایه

شااان خاطر طمع و حماقت نویسااندگان آتنی ثبت شااده که در آنها مردم بوئتیا به

در یونان باساااتان تمایز میان بربر و یونانی . 1گیرندمورد طعنه و تمساااخر قرار می

داده اساات. این تمایزی اساات که مرزبندی عام و فراگیری را مورد اشاااره قرار نمی

 های آتن برای سلطه بر کلبخشی به کوششتوسز هرودو  و با هدفِ مشروعیت

گیری شد و برجسته گشت و به عنوان دستاویزی برای شکل ها بازتعریفشهردولت

ها کاربرد یافت. تقریباً تمام نویسااندگان یونان ای نو از اتحادها و دشاامنیشاابکه

ای مانند هرودو ، ارسااطو، و به اساات نای معنادارِ مبلغان ساایاساای -باسااتان 

ه خود کآیساااخولوس اند. این مرزبندی را فرعی و نامهم دانساااته -ایساااوکراتس 

نی ساایاساای از درنبرد با ایرانیان شاارکت داشاات و نخسااتین اثر ادبی در پشااتیبا

ی بربر را به تنها هفت بار واژه پارسیانبیتِ تراژدی  1077در  یونانیان را خلق کرد

                                                 
1 Amos & Lang, 1996: 5-12. 



 

به بزرگی و  ی این بربرها بودندی که نمایندهگیرد و در تمام موارد از ایرانیانکار می

 کند. نیکی یاد می

ملیت بر مبنای پیوسااتگی زبانی و نسادی، و  جهان باسااتان، هویت جمعی ودر 

شترک تعریف می سک دینی م صری فرهنگی مانند قوانین حقوقی و منا شد. عنا

ستگی فرهنگی و جمعیتی، که خود زمینه ست، در این پیو سی ا سیا ساز وحد  

ویر اروپاییان از تص ،ای نداشت. در واقعهای یونانی سابقهشهردولت ها ومیان قبیله

به تعریف مدرن مفهوم  بر ملیت ایرانی قد علم کرده باشااادملیت یونانی که در برا

شینه و گرددملیت باز می سدهپی ستاش به  هایی مانند ی هجدهم، و ت ش رمانتی

ساس تجربهکه می گرددبرمی ،ل و مولرگِشلِاِ شیدند هویت ملی را بر ا ی آلمانی کو

ی تاریخی ری طبیعی مانند محیز زیست مشترک و تجربهخویش بر مبنای عناص

. نویسااندگان باسااتانی، بیشااتر از هویت آتنی، اسااپارتی، 1یکسااان تعریف کنند

زدند تا یونانی. عبار  هلنی یا یونانی، که نشاااانگر می یا میلتی حرف ،کورینتی

شترک در میان قوم سهای یونانیهویتی م ست، تنها در مقاطع تاریخی ب یار زبان ا

خواستند ای مطرح شد که میمحدودی از سوی کشورگشایان یونانی یا غیریونانی

شتراکل این مجموعه را به بهانه سی هایکی ا سیا  پارچهیکشان در یک واحد 

                                                 
1 Spencer, 1995. 



 

های تاریخ آن که نخستین بار متحد کنند و خود بر ایشان حاکم باشند. از شوخی

 هخامنشیان بودند که چنین کاری کردند. 

 

 چشم ایرانیان دریونان ن دوم: سخ

ی یونانی، آن است که در جهان باستان دو ی معجزهیکی از عناصر بنیادین اسطوره

تمدنِ هماورد و هم قد و قامت به نام تمدن ایرانی و یونانی وجود داشااته که با هم 

 اند.پرداختهاند و بر سر مرزبندی قلمرو شرق و غرب به رقابت با هم میدرگیر بوده

های این تصاااور، با وجود پوب بودنش از دید تاریخی و جغرافیایی، چنان در متن

جهان به دو » ... هایی از این دساات تاریخ ک ساایک رسااوخ کرده اساات که گزاره

سیم می ست...قطب ایرانی و یونانی تق ست نا در تمام کتاب« 1شده ا های را بدون ا

 توان یافت.تاریخ جهان باستان می

سیر ک  ستان  سیک از تاریختف ست که جهان با ستوار ا ضوعه ا صل مو بر این ا

که تمام  -یکی شاهنشاهی هخامنشی  :ی نبرد دو هماورد جهانی بوده استعرصه
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 . در یک سو1«امپراتوری آتن»و دیگری یونان یا  - ی را در اختیار داشتهقلمرو میان

تر مربع مساحت قرار شاهنشاهی تاریخ قدیم با حدود ده میلیون کیلومترین بزرگ

ای وجود داشاااته که در زمان اوج داشاااته، و در مقابلش امپراتوری آتنی تخیلی

یعنی  -جزیره هزار کیلومتر مربعی شاابه 130قدرتش حدود یک سااوم مساااحت 

ی همین دو عدد، را در اختیار داشااته اساات. مقایسااه -چهل هزار کیلومتر مربع 

 هزار برابردو  بیش ازز از نظر وسااعت نشااانگر آن اساات که شاااهنشاااهی ایران فق

، چنان که «قلب جهان یونانی»بوده اساات. مرکز این « امپراتوری آتن»از تر بزرگ

 2650ی آتیکا بوده اسااات که تنها هرودو  اصااارار دارد به ما بقبوالند، منطقه

ست. یعنی یک و نیم برابر جزیره شته ا شم! البته نباید کیلومتر مربع وسعت دا ی ق

ی کشاورزی این هابخش بوده است.نمسکونی  هم اآتیک اد برد که کل مساحتاز ی

شان شده که در میانو ماراتون تشکیل می ،ی پدیون، الئوسیسمنطقه از سه جلگه

 کیلومتر وسعت داشته است!  15در  22بوده و تر بزرگ پدیون از همه

ن به دوهزار و از نظر قدمت، پیوستگی تاریخی قلمروهای مقیم شاهنشاهی ایرا

های مهاجر یونانی ی قبیلهگشااته که با پیشااینهپانصااد ساااا تمدن نویسااا باز می

)حدود پانصد ساا عصر ظلمتِ فاقد خز( قابل مقایسه نیست. بدیهی است که اگر 
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صویر محبوب تاریخ سیم جهان به دو قطب بخواهیم به ت سان غربی در مورد تق نوی

مکانی برای توجه به این نکته که یونان باسااتان به ایرانی و یونانی پایبند باشاایم، ا

 به دسااات نخواهیم آورد. با پذیرفتن این ساااتی چه بوده و در کجا قرار داشاااتهرا

نانی را آتن فرض کنیم. چون پیش هان یو چار خواهیم بود مرکز ج نا ما  فرض، 

ست در آتن و به د اندنویسان جدید را رقم زدهنویسان کهنی که هویت تاریختاریخ

اند. ناگفته پیداست که نوشتههای خود را میان آتنی تاریخمدارسیاست یا سفارش

یم باور به تقساا )مانندفرض یادشااده، به همراه پیامدهای تقریباً مضااحکش پیش

 . در برابر تحلیلی نقادانه تاب مقاومت ندارد معقوا(،جهان به شکلی چنین غیر

تنها یک قطب داشااته، و آن  ..می شااشاام تا چهارم پی در ساادهمیانقلمرو 

شااااهنشااااهی هخامنشااای بوده اسااات. دقت کنید که هدف از بیان این گزاره، 

ست که هزارهبزرگ شت و تکریم مردمی نی شیوهها پیش رفتهدا سم و  شان اند و ر

ای بر حادثهتأکید  شاااان فراموش شاااده اسااات. قصاااد، تنهاتوساااز نوادگان

بندی مفهوم خاصی رخ داده و در صور شناختی است که در مقطع تاریخی جامعه

ی مهم ناپذیر داشااته اساات. هدف، اشاااره به این نکتهتأثیری برگشاات ملیهویت 

بار توسااز قطبی، و تمرکز ساایاساای فراگیر، برای نخسااتیناساات که جهانِ تک

ساااز و پردامنه در الگوهای ی پدید آمد، و تحولی تاریخمیانها در قلمرو هخامنشاای

 ؛های انسااانی بر جای گذاشااتی و قومی، و سااازماندهی جامعهتعریف هویت مل



 

تحولی که ممکن اسات به دو شاکل نادیده انگاشاته شاود، و در نتیجه درک ما از 

 مان برای بازسازی اکنون را مخدوش سازد. تاریخ گذشته و امکانا 

سده ششم پ.م. با ظهور کوروش و نخستین راه برای درک نکردنِ آنچه در  ی 

 ؛پارسیان باستان استاز و ستایش شورمندانه صمیمانه به، رخ داد، افتخار داریوش 

، شان هستندشایستهشناسانه در چارچوبی اخ قی یا زیباییچند  ستایشی که هر

شاااود . این دید باعث میاساااتفایده ربز و بیهای علمی بیاما ورودش در بحث

شان با ملل تابع و دالیلنتوانیم رابطه شیوهشی هخامنی ی خاص از ان را برای این 

شانسا سی و فرهنگی قلمرو سیا سایی  زماندهی  شنا شی از  درک کنیم. هیجانِ نا

سیان، باعث می شت هطلبانسلطهها و دالیل شود نتوانیم انگیزهعظمت کار پار ی پ

 گرانه نقاط ضااعف این ساایاساات را ارزیابی کنیم.و از دیدی پسوهش آن را بفهمیم

تیب رهایی قوم یهود توسز کوروش و بازسازی معبد اورشلیم را تنها به این ترم  ً 

سعه ستی یا  شی ازخداپر شاهی مهربان نا صدر پاد سا ی  خواهیم دید، و نه و پار

سوریه، و مقدمه صر در  ستن از نفوذ فرهنگی م شمندانه برای کا چینی ترفندی هو

 ساا. برای فت  این کشور کهن

شواهد ت ست که دومین راه برای ندیدن  نگرانِ داغربیان امروزین اریخی، آن ا

ش سستش با شگران غربی ندهویت خویش و بنیادهای  سنتی را پسوه . این نگرانی 

ی باور اند که شااالودههای تردیدناپذیر تبدیل کردهها و گزارهای از دادهبه مجموعه



 

آتن در جهان  به مرکزیتها، باور سازد. یکی از این گزارهمیی یونانی را بربه معجزه

ست شود. دیگری، اعتقاد مؤمنانه به اهمیت یونان که باید دقیق یونان ا سی  تر وار

ست. اعتقادی که مانع می ستان ا شود موقعیت جغرافیایی واقعی جهان در جهان با

های فرهنگی، ساایاساای، و اقتصااادی آن را ببینیم، در حالی که یونانی، و گرانیگاه

، بیش از مقداری است که برای دستیابی به حقیقت مانشواهد تاریخی در دسترس

 الزم است. 

کننده دوری کنم. به این عوامل مخدوش دو تا از هر کوشااممیدر این نوشااتار 

یان نه سااتایش کورکورانه از های مدیریت هخامنشاااین دلیل، قصاادم از نقل روش

شام تا کومی های محتوم آن اسات. برعکس،و نه الپوشاانی کردنِ کاساتی ایشاان

 شان راهای اقتصادیداشتشان، و چشمطلبیهای سیاسی پارسیان، سلطهانگیزه

کنم. شاااید به این وساایله، به بهای تأکید  مورد توجه قرار دهم و بر آنهازمان هم

تر ، تصویری دقیقباستان انی ایرانسمی شاهنشاهانِ عادا و آآسیب دیدن اسطوره

گر، م. تصویری که آنان را در مقام شاهانی حسابداران پارسی به دست آوریاز زمام

دهد. تصویری طلب، و در عین حاا هوشمند و نیکوکار نشان میمدار، توسعهقدر 

شاید به اندازه سطورهکه  شاهانِ ی ا شتیِی  سوی اهورامزدا برای شده مأمور زرت از 

برانگیزتر ینتر، و به گمان من تحسحقیقی ،ترآسمانی نباشد، اما دقیق خلق اص حِ

 است.



 

سا لودیا را فت  ی برقها قدر  گرفتند و در چند حملههنگامی که هخامنشی آ

مده ند، بخش ع لت یکرد به قلمرو های دو نه  با به طور داوطل یای صاااغیر  آسااا

سازماندهی این قلمرو بزرگ در زمان کوروش آغاز  ستند.  شاهی کوروش پیو شاهن

، و نبوغ داریوش بزرگ شااکلی نهایی به آن شااد، کمبوجیه آن را با تدبیر ادامه داد

صغیر و کشورهای همسایه ،بخشید. در زمان داریوش سیای  ستانآ از  1اش هفت ا

دادند. برای این که درکی از ترکیب را تشاااکیل میقلمرو شااااهنشااااهی ایران 

و فرهنگی آساایای صااغیر در این دوره پیدا کنیم، بد نیساات به  ،جمعیتی، نسادی

نده از عصاار هخامنشاایان نگاهی بیندازیم و جایگاه یونانیان را در ماهای باقیمتن

ی شاااماا غربی های موجود در گوشاااهشاااان دریابیم. اساااتانمیان همساااایگان

 شاهنشاهی هخامنشی عبار  بودند از:

ستان اسپرده )سارد(: ستان یکی از نخست( ا سیای ترین مهم این ا مراکز فرهنگی آ

های ایرانی، یونانی، سوری، ی بود که فرهنگانوشداد و دیگ جصغیر را تشکیل می
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شدند. جمعیت یونانیان در این استان زیاد و لودیایی در آن با هم ترکیب می ،بابلی

در آن قرار  - سااوسفِی میلتوس و اِشااهرها -مراکز تمدن یونانی ترین مهم بود و

سیار قوی بود صر ایرانی نیز ب ستان عن شتند. در این ا ستین معبد چنان که نخ ؛دا

شی ،آناهیتا شاهی هخامن شاهن ستای هیراکومِه در  ،در همان اوایل پیدایش  در رو

سارد سیس  نزدیک  ستتأ شینی در آن شد و به زودی چنان اعتباری یافت که ب ن

شت که گویا به همین ایزدبانو  شهوری دا سوس هم معبد م شد. اف سته  محترم دان

اند. در عصااار کردهمیس از آن یاد میتعلق داشاااته، اما یونانیان با نام معبد آرت

( وسااوسبوخشااه یا مگاببَخش )بغهبَغ داریوش رئیس این معبد، یک پارساای به نام

نقش  در سارد ضرب کرده (تیسافرنفرنَه یا فرشید )شیدَههایی که بوده است. سکه

های . افسااوس به خاطر داسااتان اصااحاب کهف در متن1این معبد را بر خود دارند

س می  شهر  داردا شی مرکز  .نیز  صر هخامن شهر در ع در  هاپارس فرهنگیاین 

سوب می سارد مح ستان  ست. ا سیانِ جماعتِشده ا شهرهای  مقیمِ پار تمام این 

 . ندشدخوانده می (مایبوزِنوی )لودیایی و ایونی به یونانی 

ستان کاپادوکیه یا فریگیه سپونتی:دوم( ا ساحتی ب ی هل ستان م شت و این ا سیار دا

شامل میبخش عمده شورهای قدیمی لودیا و ماد را  سی ی ک سیا شد. این واحد 
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ی داخلی تا رود مئاندر هم گرفت و فریگیهکل ف   آناتولی را تا داردانل در بر می

ی داسکولیون بود که شهری در کناره شد. مرکز این استانبخشی از آن دانسته می

سوب می ی مانیاس بود و مرکزدریاچه ستانی هم مح شد. فرهنگ اداری لودیای با

چند عناصر ایرانی، بابلی، و حتی مصری هم در  غالب در این منطقه یونانی بود. هر

یه که آن یافت می شااادند. مراکز فرهنگ ایرانی در آن عبار  بودند از پاف گون

ورش های پارساای زیادی از آن به دساات آمده اساات و گویا یکی از مراکز پرکتیبه

ست که از کوب سینوپ ا ست. دیگری  شینسوارکاران پارسی بوده ا های میلتوس ن

و نام جا به دساات آمده از آن هایفبساایاری از ظری دریای ساایاه بوده و در کرانه

های گوناگونی را در خود جای کاپادوکیه قومساارزمین ارساای هسااتند. پها مکان

برد: سااوری در جنوب، پاف گونی در ها نام میداده اساات. هرودو  از این قوممی

هالیس،  غربِ ماتینی در خم رود  یه،  پاف گون ندینی در غرب  یا مار هالیس،  رود 

 .1لیلیگی، فریگی در جنوب دریای مرمره، و تراکی در ساحل آسیایی بوسفور

ستان کیلیکیه: شوری سوم( ا ها با نام خیلّاکو سرزمینی ثروتمند بود که در زمان آ

ی در پایان سدهکیلیکیه برای مد  کوتاهی مطیع این کشور شد. شهر  داشت و 

 دولتکه از بقایای  بود دولتی کوچک در جنوب شاارقی ف   آناتولی .هشااتم پ.م
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. این دولت پس از قدر  گرفتن مادها از خأل شدمحسوب میی هیتی شدهتجزیه

شور سی ماهرانه قدر  آ ستفاده کرد و با دیپلما سایهای دولت ایا ه را زیر یک هم

شاهان کیلیکی هوشمندی سیاسی  ها،پرچم متحد کرد. با قدر  گرفتن هخامنشی

صور  یکی  شان دادند و به  ست ایران درخود را ن شورهای متحد و دو آمدند. از ک

اشتیاق کیلیکیه برای ادغام در شاهنشاهی هخامنشی باعث شد که کوروش بخش 

به قلمرو آن منضااام کند و کل  دو ساااوی رود هالیس راهای سااارزمین بزرگی از

ی میان میتانی و فریگیه را در اختیارشاااان بگذارد. نساد و زبان مردم این منطقه

از میان شاااد. های مقیم آن دیده میناحیه فریگی بود، اما تنوع زیادی در جمعیت

 3900در نزدیکی کوه شااهرتی به ساازا داشااتند. ایشااان های فریگی مزکهایشااان 

گاه مشااهوری برای آناهیتا بر فرازش پرسااتش ون شااده بودند متری مزَگَه ساااک

 ساخته بودند.

سوی دیگر سوری و آرامی در جنوب این ناحیه  ،از  شهرهایی با جمعیت غالب 

شااان بود. ساامعل، توخانا، و بیت وجود داشاات که مرقس یا مرعش مشااهورترین

بخش بوروتوش شاااهرهای دیگری بودند که ترکیبی از مردم ساااامی و قفقازی 

شکیل میی جمعیتعمده شهرها مانند کرکمیش و راپدو شان را ت دادند. برخی از 

بخشااای از قلمرو بابل بودند و به همین دلیل هم عناصااار ها سااااا هم که برای

 شد. فرهنگی و زبانی در آن چیره محسوب می



 

توان به کوماگِنِه و کوئِه اشاااره کرد. منطقه مینشااین این از شااهرهای یونانی

( های یونانی به صور  آخائیوی )لب آن که نام این شهر اخیر در متنجا

های آخائی در این منطقه داللت ثبت شااده اساات که به حضااور مردمی از قبیله

 کند. می

قطب جمعیتی یونانیان در  ،این منطقه، به همراه ساااارد چهارم( استتتان ایونیه:

هنگ و زبان یونانی در این داده اساات. فرشاااهنشاااهی هخامنشاای را تشااکیل می

شده بودند.  ساخته  شهرهای آن در کنار دریا  منطقه چیره بوده و بخش مهمی از 

ی پیشااین موارد اساات نای زیادی داشااته اساات. یعنی شاامار چند هر دو گزاره هر

شده در خشکی نیز قوم شهرهای بنا  ستان و تعداد  ساکن در این ا های غیریونانی 

اند از: های ساکن در این استان عبار  بودهقومترین مهم چندان اندک نبوده است.

ماگنسااایها )(، آیولیها )ایونی یایی (،  کار یایی،  های آسااا

(( لوکیایی ،)( و مولیوی ،)که این قوم )با  ،های اخیر

 اند.شدهشان از فرهنگ یونانی، یونانی محسوب نمیوجود تأثیرپذیری

یهپنجم(  یایی:یون تان در متن ی در خت هایاین اسااا بار  ت با ع ید  جمشااا

شاره واقع شده است که « هیهرَیهدَئیتیه» دهد. معنی می« دریا یبر کناره»مورد ا

ترجمه « ساارزمینی که بر دریا قرار دارد»کنت و کامرون این عبار  را به صااور  



 

با منطقهکرده ند و آن را  ندی داساااکولیون یکی فرض کردها ما ،ا  داساااکولیون ا

 ی ساحلی شاهنشاهی هخامنشی نبوده است.منطقهترین مهم

مانند  -به جایی سااااحلی احتماالً  این طور خوانده شاااود، بایدعبار  اگر این 

ی متن و ترتیب جغرافیایی هابخش یاشاااره کند، که با بقیه - یج فارس یا هندخل

شتهنام ست. از ها در نب سازگار نی ستی تویناین رو ترجمهی مورد نظر  تر بی در

ماید که این عبار  را می ترجمه کرده که « ر دریا قرار دارددسااارزمینی که »ن

بینیم که منظور طور ترجمه کنیم، می تر اسااات. اگر این عبار  را اینپذیرفتنی

ی اژه بوده اسااات. به این ترتیب همراهی این عبار  با یئونیه )یونان( هم منطقه

 ود. شتوجیه می

رستم هم ی داریوش در نقشکه به کتیبه نمایدتر میدرستاین تعبیر هنگامی 

برد، و به جای نامی نمی «ساارزمین در دریا»توجه کنیم. در این کتیبه داریوش از 

بار   یه از اصاااط ح اآن پس از ع َه»یون َه تَک فاده می« بارَهیئون که اسااات ند  ک

توانند به خوبی با اهالی میها این دهد.می معنی« های دارای ک هِ سااپرداریونانی»

ها، ک هی با تقلید از ک ه نمدی بلند هخامنشااای ،اژه تطبیق کنند که هایجزیره

سر میقارب سربندی بر دورش را بر  شتند. این ک ه بعدها در مقدونیه مانند با  گذا

کاربرد  رواج یافت و در عصر سلوکیان به صور  تاج رسمی شاهان مقدونی درآمد.



 

این ک ه تا به امروز ادامه یافته است. برای آشنایی با شکل آن، کافی است به ک ه 

 !گذارندهمان ک ه را بر سر می هنوزهای کاتولیک نگاه کنیم، چون کاردیناا

های پارسی باستان که از آن دوران ی آنها با متنبا مرور منابع یونانی و مقایسه

ان دریافت که یونان از دید ایرانیان عصااار هخامنشااای جز تواند، میبه جای مانده

ای نبوده است. سرزمینی با مردم ناهمگن و خشن که سرزمینی دوردست و حاشیه

باید برای اشاااره بدانان به یک نام عام یعنی یونان بساانده کرد. نامی که از سااوی 

ر گرفت، و ی سیاسی قراخود ایشان نیز پذیرفته شد، به طور محدود مورد استفاده

ی آفرینش مد  توساااز مردمی دیگر در زمان و مکانی دیگر دساااتمایهدر دراز

با ی معجزهاساااطوره طابق  تان، در ت باسااا یان جهان  نان نانی قرار گرفت. یو ی یو

شت تاریخکتیبه ست و بردا شی و در تعارض با خوا سان یونانیهای هخامن مدار نوی

گاه خویش در چشااام ایران جای گاه بودهامروزین بر این  با وجود الف و یان آ ند.  ا

سی تاریخهایی که متنگزاف سیا شارههای  ست، ا شته ا ستانی را انبا سان با های نوی

توان دید که بر آگاهی و پذیرش این جایگاه فراوانی را در هر بند از آثارشاااان می

 کند. تر از سوی خودشان داللت میفرودست

ایندگانی از شااهر اسااپار  به نزدش به روایت هرودو ، کوروش هنگامی که نم

شتند رفتند و او را از شهرهای ایونی بر حذر دا شهرشان  فت   شان  در مورد نام و ن

شااوند و با قید من از کسااانی که در میدان شااهر جمع می»پرسااید و بعد گفت: 



 

سپارتیرا فریب می دیگریک سوگند ست ا سی ندارم. بهتر ا ها به کار خود دهند تر

شندکاری به کار ایونیبپردازند و  شته با ش البته به احتماا زیاد این گزار .1«ها ندا

ست سپارتی دروغ ا ست  ها هنوز آنچون در زمان کوروش ا سیا قدر مهم نبوده و 

سعه شتهطلبانهتو شاه اند که بخواهند چنین حرفی را ای هم ندا شاهن ضور  در ح

زمانی نوشته شده که  ورزانه است، چون درغرض چنین. این گزارش همطرح کنند

اند و ت ش برای تحقیر اسااپارتیان در آن به آتن و اسااپار  با هم درگیری داشااته

که توان می از همین گزارش ،اینبا وجود خوبی نمود دارد.  فت  یا یت در ذهن

بوده اسااات، و چگونه چه  بینندنها را چگونه میآیونانیان در این مورد که ایرانیان 

اند کردهخاوری تکیه میهای ساارزمین ی ارجاعی دربه نقطه دیگریک برای تحقیر

 اند. جستهو اعتبار ادعاهای خویش را در گفتار شاهان هخامنشی می
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 ییاروپا یانیونانی سخن سوم: قصه

ی متمایز از هم ترین حقایق جغرافیا، آن است که آسیا و اروپا دو قارهیکی از غریب

 هستند!

ی خاص بریده از این نقطه زمینی به این وسعته پارهاین که چه چیز باعث شد

اش با نام اروپا شااهر  یابد، شااود و بخشاای چنین بزرگ از آن با نام آساایا و بقیه

دانان کنجکاو قرار گیرد. به عنوان تواند مورد توجه جغرافیمعمایی اسااات که می

کی، موقعی توانم به این نکته اعتراف کنم که در زمان کودای شااخصاای، میتجربه

خواندیم، هرگز دلیل این که این منطقه را دو قاره، و نه که در مدرسااه جغرافیا می

سوب کرده ،یک قاره شه هم در مورد اینمح که مرز دقیق  اند درک نکردم، و همی

 دچار اشکاا بودم. این دو منطقه کجاست

 ی اروپا، به لحاظ مفهومی چند مشکل دارد:قاره

ها، با مرزی طبیعی از سااایر بر خ ف سااایر قاره ،وپای ارقاره نخساات آن که

ها امری ها جدا نشااده اساات. جدایی آمریکا، اسااترالیا و جنوبگان از سااایر قارهقاره

ست شودولی دلیل این که چرا ب .بدیهی ا سیم  سیا به دو بخش تق شن  اید اورا رو

سته شای شیم،  سیمی قائل با ست. در واقع اگر بخواهیم به چنین تق ست که  ترنی ا

های با جنگل -از آمریکای جنوبی  - اشهای گستردهبا دشت -آمریکای شمالی را 



 

ست طبیعت هم به لحاظ جغرافیایی چنین کرده  - انبوهش جدا کنیم. چنان که د

 4/21شد، چون آمریکای شمالی چنین تقسیمی خیلی هم عادالنه میاتفاقاً  است.

میلیون کیلومتر مربع وسااعت دارد  6/18 میلیون کیلومتر مربع، و آمریکای جنوبی

 که در مقیاس جغرافیایی با هم تناسب دارند.

ی بینیم که دو پارهمی هد اقلیمی، جغرافیایی، و ساختاریاما بر خ ف تمام شوا

اما اوراسااایا به دو قاره  گیردای منفرد مورد اشااااره قرار میآمریکا به عنوان قاره

سیم می سد جوشای که به نظر میآن هم از نقطه ،شودتق سرزمین ر خوردگی دو 

ست. اروپا از همه سیار غیرعادالنه ا سیم این دو بخش هم ب ست. تق شتر ا  6/9جا بی

سعت دارد سیا  میلیون کیلومتر مربع و حدود  ،یعنی ؛میلیون کیلومتر مربع 44و آ

 پنج برابر اروپا!

که،  بهدیگر آن  گاه کنیم،  یا ن پا و آسااا به مرز ارو ت اگر  بر جالبی های هنک

 م. خوریمی

بندی ی این تقساایمی اولیهشااکافی طبیعی در عوارض زمینی انگیزه ،به ظاهر

دریای  -زمینِ غرب اوراسیا بوده است. مرز بین اروپا و آسیا از شکاف میان دو پاره

سفر میشود و از تنگهآغاز می - اژه سیاه برسد. ازی داردانل و ب  گذرد تا به دریای 

مرز میان اروپا و آساایا در  ،شااود. به راسااتیبه بعد مسااأله کمی بغرنج میا جاین

دانان گوناگون در نواحی پساات و یکدسااتِ باالی دریای ساایاه کجاساات؟ جغرافی



 

اند. رودهای دُن، ولگا، های تاریخی متفاو  مرزهای گوناگونی را به دست دادهدوره

به عنویا حتی دنیپر در دوره تاریخی  یان این دو بخش در های مختلف  ان مرز م

دانند. کوه اوراا را مرز میان آسیا و اروپا میاند. اما امروزه، رشتهشدهنظر گرفته می

کوه ی این رشتهبندی امروزین وجود دارد، آن است که ادامهمشکلی که در تقسیم

راین ریزد و بنابی مازندران میرساااد که مانند رود ولگا به دریاچهبه رود اوراا می

شرق می سمت  شمالی ایران به  ستان و مرزهای  این و  .کشدمرز دو قاره را تا قزاق

 .ی وجود نداشته استکه از دیرباز در آسیایی بودنش تردید ای استهمنطق

 کندی آسیا و اروپا را از هم جدا میاز نظر جغرافیای سیاسی مرزی که دو قاره

واقع شااده بر دو سااوی این مرز ی هاساارزمین چرا که ،پذیر نیسااتتوجیهاصاا ً 

اند و مردمی یکدست و هایی واحد بودهع مانی( از دیرباز سرزمین )روسیه و ترکیه/

سز دادهمتحد را هم در خود جای می شده تو سوی مرز یاد اند. به این ترتیب، دو 

ستسرزمین شورهایی  هایی با اقلیم یکد شده، که مردمی با  پارچهیکو ک شغاا  ا

اند. این شاادهای شااامل میهای مشااابه را در دو سااوی این مرز قارهزباننسادها و 

شااواهد به قدر کافی برای تردید در معنادار بودنِ تقساایم اوراساایا به اروپا و آساایا 

 کند.کفایت می

 رسید:به این ترتیب، به دو نکته می



 

اه محدود به مرز آبی دریای اژه تا دریای ساای و آساایامرز جغرافیایی میان اروپا  (1

کند. گسااتره و اهمیت جغرافیایی این شااود که فقز ترکیه را از بالکان جدا میمی

و  - کندکه ایتالیا را از بالکان جدا می -مرز آبی تفاو  چندانی با دریای آدریاتیک 

تردید کمتر از ندارد، و بی - کندکه ساااوئد را از روسااایه جدا می -دریای بالتیک 

بدان  - کندرا از هندوچین جدا میکه هند  -خلیج بنگاا  معنادار اسااات. این 

ها، دو بخشِ متمایز از معناسااات که این مرز، مانند مرزبندی میان ساااایر قاره

بلکه تنها بین دو پاره از خشااکی با خصااوصاایا   کندها را از هم جدا نمیخشااکی

 جغرافیایی مشابه فاصله انداخته است.

و بیشااتر ماهیتی  کردهتغییر می اریخ مرتباًمرز دو قاره در خشااکی، در طوا ت( 2

ی سیبری داری در جلگهیی. به لحاظ جغرافیایی، مرز معناسیاسی داشته تا جغرافیا

توان یافت که به طور طبیعی به عنوان حد تمایز دو ی غربی نمیغربی و روسااایه

شود. شواهد جمعیت قاره مطرح  ساس  سی، و تاریخیبر ا سیا چنین  شناختی، 

ست تمایزی ست ا سوی این مرز دولت ،نادر سان، و مردمی با چون در دو  هایی یک

 اند. و نساد و زبانی یکسان وجود داشته ،ساخت فرهنگی یکسان

ی اروپا و گیری کرد که: تمایز بین قارهتوان این طور نتیجهاز این دو نکته می

 نظامی بوده و ارزش جغرافیایی ندارد. قراردادی سیاسی/ آسیا



 

 این بدان معنا نیست که تقسیم اوراسیا به دو بخش کاری نادرست است. البته

ی تقسیم شدن به دو قاره رسد این بخش پهناور از زمین شایستهبه نظر میاتفاقاً 

حدود دو برابر آفریقا، و بیشتر از  یعنی -میلیون کیلومتر مربع  6/53باشد. اوراسیا 

سیه سعت دار - مجموع دو آمریکا و اقیانو شیدهد. و سندگان کو اند بر برخی از نوی

سیا را به سه منطقه ی متمایز تقسیم کنند. این سه مبنای متغیرهای فرهنگی اورا

گیرد، بخش منطقااه عبااارتنااد از بخش اروپااایی کااه غرب کنونی را در بر می

ست شرقی، و منطقهزردپو شین  شده ی میانی که بین دو ناحیهن شده حائل  ی یاد

یوه از تقسیم کردن اوراسیا به سه دلیل پذیرفتنی نیست. نخست . اما این ش1است

آن که مرز میان این سه منطقه بسیار سیاا است و با شواهد جغرافیایی و اقلیمی 

یانی و غربی  یان بخش م مایز م که ت ندارد. دوم آن  مدن -همخوانی  های یعنی ت

یه -اسااا می  مسااایحی/ پا تا  یانی و شااارقی را  یان مرز م مایز م بخش  -ی ت

دهد که به گمان من کاری نادرست ارتقا می -نشین نشین و سفیدپوستزردپوست

ها و ی همتا فرض کردن دو سااط  متفاو  از ساااماندهی جمعیتاساات و نشااانه

ی یونانی استوار است، نه شواهد چنان بر تلقی معجزههاست. سوم آن که همتمدن

های اندیشاامندان در این حوزه، بر نماید که تمام ت شتاریخی اسااتوار. چنین می
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ای زمین به نام اروپا متمرکز شاااده باشاااد که بتواند وارث حفظ بقایایی از پاره

شود. ت شمعجزه سیار  ،هایی کهی یونانی تلقی  شواهدی ب به دلیل ناهمخوانی با 

 آشکار و روشن، نافرجام است. 

نماید که ن میمورد قلمروهای فرهنگی گفته شاااد، چنی با توجه به آنچه در

که قلمرو خاوری ساایا به طور طبیعی به دو بخش متمایز تقساایم شااده باشااد: اورا

سیبری، کره و  شرقی )ژاپن، فیلیپین،  هایجزیرهچین، هندوچین،  سیای جنوب  آ

تان را در بر می یانیگیردمالزی( و مغولسااا مه ، و قلمرو م پا و نی ی غربی که ارو

 شود.آسیای کنونی را شامل می

 دو ناحیه به چند دلیل شایستگی تقسیم شدن به دو قاره را دارند: این

شاااان وجود دارد. این مرز عبار  اسااات از بلندترین مرزی طبیعی میان نخستتت:

شته ترین بزرگ کند، یکی ازکوه دنیا )هیمالیا( که نواحی جنوبی را از هم جدا میر

ر بخش میانی حایل دو ( که دو صااحرای مغولسااتان های دنیا )بیابان گوبیبیابان

سکنهشود، و دشت بخش می سیر و خالی از  شماا به این سیبری ی سرد که در 

 بخشد.جدایی معنا می

طبیعی باعث شاااده که دو جمعیت انساااانی گوناگون در دو بخش  این مرزِ دوم:

یادشده ساکن شوند. این بدان معناست که بخش خاوری مسکن مردم زردپوست و 

 گاه سفیدپوستان است. تقلمرو باختری سکون



 

به لحاظ تاریخی، آمیختگی مردم در دو ساااوی این مرز بسااایار کم بوده و  ستتوم:

ی مسیرهای ویسه دیگریک هم مستقل از هابخش های مقیم اینها و تمدنفرهنگ

 اند.خود را طی کرده

سیم چهارم: ست، یعنی نزدیک به تق سبت عادالنه ا شده به ن میلیون  33بندی یاد

 قلمرو میانیمیلیون کیلومتر سهم  20خاوری و بیش از قلمرو متر مربع سهم کیلو

که از نظر جمعیتی هم این تعادا برقرار اسااات. چنان که در  شاااود. جالب آنمی

 قلمرو میانیمیلیون نفر و  45پ.م. جمعیت بخش خاوری نزدیک به  200حدود 

میلیون نفر برای  60به  میلیون نفر بوده، اما این تناسااب تا زمان می د مساای  86

 136م. به  1500ی رسااایده و در میانمیلیون نفر برای بخش  86بخش خاوری و 

رسااایده می قلمرو میانیمیلیون نفر برای  225خاوری و  قلمرومیلیون نفر برای 

ی رسااد بخش خاوری به دلیل نامسااکون بودن منطقهبه نظر می ،اساات. بنابراین

سعت داردمیلیون کیلومت 12که  -سیبری  شتیبانی از  - ر مربع و در کل توانایی پ

جمعیتی را داشااته که شاامارشااان به نصااف تا یک سااوم جمعیت بخش باختری 

 رسیده است. می

اما اگر تقساایم اوراساایا به بخش خاوری و باختری به لحاظ شااواهد جغرافیایی 

ست، پس چرا همگا های تاریخی اینچنین معقوا، و از نظر تحلیل شا ن قدر کارگ

 کنند؟اوراسیا را به آسیا و اروپا تقسیم می



 

سیم سانی این تق ستگی دارد که چه ک سخ این پرسش به این نکته ب بندی را پا

 اند؟انجام داده

رساایم که مردمان ساااکن ی جالب میبا مرور شااواهد تاریخی، به این نتیجه

ویش به قلمرو خاوری به درسااتی مرزِ یادشااده را به عنوان افق دید جغرافیایی خ

 مدار و بربر تقساایماند و جهان را به دو بخشِ متمایزِ چینشااناختهرساامیت می

شیهکردهمی شورهای حا  پنمانند کره و ژا -مدار ای این جهان چیناند. برخی از ک

هان  - به عنوان مرکز ج که خود را  ند  یافت قدر   یت و  قدری جمع به  ها  عد ب

ای ی آنها جایگاه خویش را بر نقشااهشااان در نظر بگیرند، اما همهشاادهشااناخته

به بخش خاوری تعیین می یانیکردند و محدود  به عنوان سااارزمین  ،را قلمرو م

یان و قوم که های بیوحشااا مدنی  تهدر آن دوردساااتت ندها قرار گرف یده ا ناد  ،

ای که در دو سااوی این مرز طبیعی های تاریخیاند. یک نگاه به کتابانگاشااتهمی

شا شده، ن شته  سان و نظریهدهد که تاریخن مینو ضاع و نوی پردازان هر قلمرو از او

ی گانهی فرهنگی ساااهاند. تنها اسااات نا، به رابطهخبر بودهاحواا قلمرو دیگر بی

ی تجاری شکننده راه ابریشم و رابطه شود که مرهونِچین مربوط می -هند -ایران

ها ای که در مسااایر هزارهابطهتنها ر ؛ی میان این دو قلمرو بوده اساااتدامنهو کم

 فت و خیز بسیار برای مدتی طوالنی دوام آورده است. وجود داشته و با اُ



 

گیرند، های قطور چینی که گاه تا صااد و بیساات جلد را در بر مینامهدر ساااا

و  ،ها، مردمنادقیق در مورد سااارزمینکام ً  شااامار وهایی انگشاااتتنها اشااااره

که به شااکلی معکوس در  ای اسااته. این پدیدجود داردمیانی ورخدادهای قلمرو 

یانقلمرو  نان های جغرافیشاااود. یعنی دادهی هم دیده میم در این منطقه هم دا

سانههای سرزمین مورد چین و سکندر و هایی دربارهپیرامون آن از حد اف سد ا ی 

 رفته است. جوج و مأجوج فراتر نمیأقوم ی

ست که جغرافییها مای که از این حرفنتیجه ستانی، توان گرفت، آن ا دانان با

از وجود قلمرو خاوری و عناصااار اصاااوالً  اند،که مبدعان مفهوم اروپا و آسااایا بوده

اند کردهی افقی که مشااااهده میاند و جهان را در دامنهخبر بودهفرهنگی آن بی

سیم کرده سیا، نتیجهتق ساکن ی ت اند. به عبار  دیگر، تفکیک اروپا از آ ش مردم 

ستای فهم روابز میان قوممیانقلمرو  شورها در پهنهی بوده که در را ی قابل ها و ک

ضا دست زدهبندی و بخششان، به ردهمشاهده ضیه را در بندی ف شابه این ق اند. م

سااارزمین اصااالی چین از بیابان  ،قلمرو خاوری هم داریم. از دیرباز، در آن منطقه

ی هابخش شااده و درو  ساایبری متمایز تلقی میهای برهترکسااتان و دشاات

 اند.شدهچین شمالی و جنوبی از هم متمایز دانسته می نیزپرجمعیت مرکزی 

ست؟ چرا بالکان را  شده ا سیا بر این خزِ خاص منطبق   -اما چرا مرز اروپا و آ

سیایی بوده از دیرباز میدان تمرین قبیله که س وجز -های بیابانگرد آ سوب آ یا مح



 

ی پرباران اروپای غربی را به عنوان قلمروی هابخش اند و دریای آدریاتیک وردهنک

 این تمایز میان اروپا و آسیا از کجا آمده است؟اصوالً  اند؟ ومتمایز جدا نکرده

تر به شااود که نگاهی دقیقها تنها زمانی ممکن میگویی به این پرسااشپاسااخ

 شان بیندازیم.تانی در مورد محیز زیستدانان باسنویسان و جغرافیدیدگاه تاریخ

شاره به منطقهواژه شوری برای ا سناد حکومتی آ ستین بار در ا سیا نخ ی ی آ

آسیای صغیر به کار گرفته شد. آشوریان پس از شکست دادن پادشاهی قدرتمند 

سوب می قرنکه برا -میتانی  سلطهدامنه - شدیها دولتِ مقتدر منطقه مح ی ی 

ی امروزین بسااز دادند، و برای نامیدن های نوهیتی در ترکیهشااهرتدول خود را تا

سی یا آالنی که در همان هنگام های ایرانیبر نام قبیلهتأکید  با -این منطقه  نسادِ آ

از عبار  آساایا اسااتفاده کردند. عبار  آساایا برای  -به آن قلمرو کوب کرده بودند 

به کار  ی امروزین معادا اساااتترکیه ای که تقریباً باها برای نامیدن منطقهمد 

صغیر»شد، و هنوز هم بقایای کاربرد آن را در نام گرفته می سیای   باز توانمی «آ

بساایاری از مناطق مربوط به آناتولی را از ساااکنان این  ها هم که نامیافت. یونانی

نامیدند ها، این منطقه را آسیا میگیری کرده بودند، به پیروی از آشوریمنطقه وام

  خواندند. و ساکنان آن را آسیایی می



 

از این  ها بعد، امپراتوران روم موفق به تسااخیر آناتولی شاادند،هنگامی که قرن

ستفاده کردند و به این ترتیب ترکیه در  شاره به این منطقه ا ستان قنام برای ا الب ا

 آسیا به عنوان بخشی از امپراتوری روم به این واحد سیاسی منضم شد.

سبت سیا و اروپا، به ن ست. تمایزی ک ،تمایز میان آ سدهامری تازه ا های ه برای 

شت  شاهی ایران میانمتمادی وجود دا شاهن امری  ؛بود و امپراتوری روم سرزمین 

عباسی و بیزانسی، و  خ فتکه پس از فروپاشی دولت ساسانی در قالب رویارویی 

های صلیبی باقی ماند، و در بعدها به صور  جنگ ه ا و صلیب در جریان جنگ

سیم جهان به دو  شد. تق شمکش ع مانی و اتریش احیا  صور  ک صر جدید به  ع

مقیم این دو های دولت ی طوالنی درگیریقطب شاارقی و غربی، با وجود پیشااینه

دانان غربی پدیدار های جغرافیی هفدهم در متن، از سااادهی قلمرو میانیگوشاااه

س مرایجبندی شد. پیش از آن، تقسیم کفر  / مسیحیت و سرزمین خدا / ترِ دیار ا

شکل ست که  شان داده ا سعید به خوبی ن ری تمایز جدید میان گیرایج بود. ادوارد 

سیا شرق اروپا و آ شه در آثار  شته، و بیشتر اری سان اولیه دا مری ایدئولوژیک و شنا

 .1ی جغرافیاتا دستاوردی علمی در حوزه سیاسی بوده است

                                                 
 .1371سعيد،  1



 

ی تقسااایم غیرمعقوا اوراسااایا گفتیم ها را در کنار آنچه دربارهدادهاگر این 

یابیم: تمایز اروپا و آسیا، بیش از دست میولی تکراری ای روشن بگذاریم، به نتیجه

سی و آن که از حقیقتی جغرافیایی، جمعیت سیا شد، امری  شناختی، یا تاریخی با

 اجتماعی است. 

 یا یونان بخشی از اروپا بوده است؟رسیم: آمان میحاال به پرسش اصلی

توان پاسااخ داد. پاسااخ ساااده، آن اساات که به به این پرسااش چند جور می

های جغرافیایی مرساااوم کنونی رجوع کنیم و بر مبنای آن یونان را بندیتقسااایم

ایراد  بودنش تردید وجود ندارد.غربی و اروپایی بدانیم که در سرزمینی ترین شرقی

به نتیجهاین روش آن اسااات  تاریخی متفاوتی را انتخاب کنیم،  ی که اگر برش 

سیم.عکس می سدهاگر نگاهم  ً  ر ست و یکم برمان را از  سده ی بی ی گیریم و به 

یایی و یکی ازهجدهم بنگریم، می ید کشاااوری آسااا بدون ترد نان  که یو  بینیم 

چند به همین ترتیب اگر  نماید.میع مانی خ فت شااده در دا ی هضاامهابخش

سده ی دیگر به عقب بازسده سیحی در  سای م سوم و گردیم و به دعوای کلی ی 

مذهب از جمله مردمانی بینیم یونانیان آریوسااایچهارم می دی رجوع کنیم، می

ی شاورای نیکایا )نیسایه یا میقیه( مخالفت کردند و در حفظ نامهبودند که با قطع

شرقی  ساهای قلمرو  سی خود به کلی صربه رهبر -مذهب آریو ستند. به  - ی م پیو

گاه که شااارق و غرب به لحاظ دینی یا ای از تاریخ، آندر بخش عمده ،این ترتیب



 

ی شرق حضور داشته است، اند، یونان در جبههگرفتهسیاسی رویاروی هم قرار می

ی نه غرب. غربی شدن یونان، امری است که به لحاظ نظری و ایدئولوژیک در سده

ی بیسااتم در سااط  ساایاساای تحقق یافت. م رخ داد، و در ساادههجدهم و نوزده

ها و های میان شاارقیبندینتیجه آن که اگر بخواهیم به شااواهد تاریخی و دسااته

سنجیم، به این نتیجه میغربی سیم ها نگاه کنیم و جایگاه یونان را در این میان ب ر

 غربیان.بیشتر در اردوی شرقیان بوده است، تا در طوا تاریخ که یونان 

شتری بنابراین سخ گوییم به، اگر بخواهیم با دقت بی آن  باید پرسش یادشده پا

است که: پرسش از اروپایی بودن یا  این، و آن هم کنیمبا پرسشی دیگر تکمیل  را

 شود؟نبودن یونان به چه تاریخی مربوط می

ی ههدف ما ارزیابی اسطور :ی تکمیلی پاسخی روشن داریمما برای این م حظه

چشاام  دهدبه زمانی که این اسااطوره بدان ارجاع می ،. پسی یونانی اسااتمعجزه

در  بالکانهای شااهردولت وضااعیت ی یونانیدوزیم. موضااوع مطرح در معجزهمی

ست. از این روسده سوم پ.م. ا شم تا  ش خواهیم بدانیم که در آن ما هم می ،های 

 یا نه.  شده استتاریخ یونان یک کشور اروپایی محسوب می

با توجه به آنچه گذشاات، در پاسااخ به این پرسااش تردید زیادی وجود ندارد. 

سده سوم پ.م. بییونان تا  شور اروپایی ی  سوب نمیتردید یک ک ، چون شدمح

شده بود تا آن موقع هنمفهوم اروپا  شکیل  شده بود. جهان در آن زمان ت وز ابداع ن



 

شاهی بزرگ و جهان شاهن سای قلمرو طقهشموا که کل مناز یک  ی را میانی نوی

ی مرکزی چسااابیده بودند. بخش هایی که به این بدنهگرفت، و حاشااایهدر بر می

شیه به مناطقی کمعمده شان هنوز در شد که مردمجمعیت مربوط میی این حا

بردند. کل اروپای امروزین، در آن دوران ی نوسنگی یا عصر مفرغ به سر میمرحله

شت. ضعیتی دا شی وجود تنها تمدن چنین و شاهی هخامن شاهن هایی که در غرب 

شااان بحث ی اسااتق اهای یونانی بودند که در مورد درجهشااهردولت داشااتند،

کوچکی مانند مقدونیه و تراکیه که تابع ایران بودند و در های دولت خواهم کرد، و

ی . در بقیهپرداختکنکاش بیشاااتری خواهم به شاااان ی یونانی بودنمورد درجه

سیدهاروپا، تنها قبیله شان به های آریایی تازه از راه ر شتر شتند که بی ای وجود دا

شدند. هر دو های سلت و سکا در غرب و ماساگت و سکا در شرق منحصر میقبیله

ها به نسادهای آریایی تعلق داشااتند، بافت فرهنگی، زبانی و دینی گروه از این قبیله

ها نیاکان مردم کنونی ایرلند و ولز هستند، ند. سلتمشابهی داشتند، و نانویسا بود

سکاها از قبیله شمااو  شرقی بودند  های ایرانی مهاجر از  که به تدریج در اروپای 

 . جایگیر شدند

مهاجر که  شاااهردولت ها در سااامت غرب، جز چند دهبه این ترتیب، یونانی

ساحل دریاها شان در  سیس  خود سلت جم ایرانیهای مهاو قبیله کرده بودندتأ ، و 



 

در آن تاریخ  اند که بخواهند خود را در پیوند با آن تعریف کنند.چیزی نداشاااته

 اروپایی وجود خارجی نداشته است که یونانیان بدان منسوب شوند. 

اما نکند ما با این داوری دچار خطایی موازی با معتقدان به اروپایی بودنِ یونان 

ها و هم مانند ایشااان برخی از داوری که ما شااده باشاایم؟ این امکان وجود دارد

های های امروزین را به گذشته تعمیم دهیم و به این ترتیب برای گزارهبندیمفهوم

مطلوب خویش پیشااینه و اعتباری موهوم دساات و پا کنیم. برای پرهیز از چنین 

سدهکاری، باید به متن گردیم  ی چهارم و پنجم پ.م. بازهای به جا مانده از یونانِ 

پایی  اند و آیا ردکردهو ببینم خودِ یونانیان در آن هنگام خود را چگونه تعریف می

 توان یافت، یا نه.شان در آثار ایشان میاز مفهوم اروپا و آسیا و مرزبندی میان

توان بر مبنای ساختار و تراکم آثاری که از خود می نویسندگان یونان باستان را

ارسااطویی  ی ک ساایکِ پیشاااسااقراطی و اف طونی/دو دورهبه  اندبه جا گذاشااته

 تقسیم کرد. 

قل از به ن معموالً -از نویسااندگان پیشاااسااقراطی حجم اندکی از نوشااتارها 

باقی مانده اساات. شاااید دانسااتن این نکته جالب باشااد که  - نویسااندگان بعدی

گیرند. یعنی یجا عبار  اروپا و آسیا را به کار نمنویسندگان پیشاسقراطی در هیچ

در آثار هراکلیتوس، امپدوکلس، آناکسااااگوراس، آناکسااایمنس، آناکسااایماندر، 

کساانوفانس، زنون، ملیسااوس، فیلوالئوس، آرخ ئوس، لوکیپوس، دموکریتوس، و 



 

به آسااایا هم به عنوان قلمرو طبیعتاً  غایب اسااات وکام ً  ی اروپاپارمنیدس واژه

شاره ست. این مقابل با آن ا شده ا ست کهای ن گوناگونی های سرزمین در حالی ا

صر شه، م های یونانی فراوان در این آثار شهردولت و ،مانند تراکیه، ایران، لودیا، حب

ها، اندیشمندان پیشاسقراطی اند. به بیان دیگر، بر مبنای متنمورد اشاره واقع شده

و آسیا را به عنوان اما اروپا  اندکردههای جغرافیایی اشاره میبا وجود آن که به داده

شان را با هم ابداع نکرده بودند، چه اند و هنوز تقابلشناختهنمی قلمروهایی متمایز

 رسد به این که خود را به یکی از آنها منسوب کنند. 

سندگان یونانی سدهآثار نوی کردند، به ی پنجم پ.م. زندگی میزبانی که پس از 

شااان را برای ما فراهم ساااختار متن قدری حجیم و متنوع اساات که امکان تحلیل

شتقاتش را در آثار برخی ازمی سیا و م شدن کار، واژگان اروپا و آ ساده   آورد. برای 

 کنیم.و پرکارترین نویسندگان این دوره بررسی میترین مهم

 نخست: روایت افالطون

که آثارش به شااکلی تقریباً کامل برای ما  ،باسااتان یونانی ترین نویسااندهمهم

ست.  سیاریباقی مانده، اف طون ا سفهگ، بنیاداف طون، از دید ب شه و فل ی ذار اندی

ست. سیار به ندر  در آثار هایعبار  این، با وجود غربی ا سیا و اروپا ب به کار ش آ



 

ساله گرفته ست. در ر ، اوتیفِرون، اوتیدِموس، پارمنیدس، کروتو، جمهورهای شده ا

، که بخش مهمی سوفیستو  مهمانی، تئه تتوس ،فیلبوس، دولتمرد، فائدون، ایون

شکیل می آثاراز  صوالً  دهند،وی را ت شارها شده ای به واژههیچ ا سیا و اروپا ن ی آ

ی آسیا پنج بار تکرار شده و هر پنج ، واژهمِنِگزِموسگمنام  ی نسبتاًاست. در رساله

گر بخواهیم بار آن را به عنوان بخشااای از قلمرو مطیع ایران ذکر کرده اسااات. ا

تر سااخن بگوییم، در تمام مواردی که در این متن عبار  آساایا ذکر شااده، دقیق

شبیه به  سی»ترکیبی  سیا بودندپار سیا فرمان پارس»یا « ها که اربابان آ ها که بر آ

ست. یکی از ترکیب« راندندمی شده ا صور  نقل  سیایی»ها، به  شده و به « آ ذکر 

دهد. دیگری، ها قرار میها را در برابر آسااایایییونانیکند و نبرد ماراتون ارجاع می

ها، راندند، و تا آن دوردستها که بر آسیا فرمان میپارسی»دارای این عبار  است: 

ها که بر پارسی»های ک سیک انگلیسی به صور  این عبار  در ترجمه« تا مصر...

نها موردی در نوشتارهای ترجمه شده است. این ت« راندند، تا مصر...آسیا فرمان می

آسیا  واف طون است که شاید بتوان فرض کرد بر مبنای آن یونانیان مصر را هم جز

ستهمی ست و آن دان شده ا ساله یک بار هم عبار  اروپا به کار گرفته  اند. در این ر

ست که اف طون می سیا، اروپا را برده»گوید: هم جایی ا سیان، اربابان آ ی خود پار

 «.کردند..



 

ی آسیا سه بار و اروپا یک بار تکرار شده است. ، واژهآلکیبیادسی یکم در رساله

« ها که ارباب آساایا هسااتندپارس»عبار  آساایا یک بار در همین ترکیبِ آشاانای 

شااود و یک بار هم شااود. یک بار این ترکیب در عبار  آساایایی دیده میدیده می

سیا...»ی جمله ست نه آ ساله« جایگاه تو در اروپا ست. در ر شده ا ی به کار گرفته 

ی آساایا به کار گرفته نشااده اساات، و تنها یک بار به عبار  واژه آلکیبیادسدوم 

 اشاره شده است. « فرمانروای کل اروپا»

ساله سیسی در ر سیا در ترکیب لو سیاشاهزاده»، عبار  آ به کار گرفته  «ی آ

سا ست. در ر صغیر بوده ا سیای  ست که منظور آ شارا   ،قوانینی لهشده ا که ا

شااود و و کشااورهای مختلف دارد، عبار  آساایا دیده نمیها ساارزمین فراوانی به

 به کار گرفته شده است. در آن ی اروپا تنها یک بار واژه

ساله سیا برخورد میدو بار با واژه کریتیاسی در ر کنیم. یک بار این واژه با ی آ

ست و بار دوم آ شده ا سته  سیا»ن را در ترکیب اروپا جمع ب بینیم. می« لیبی و آ

هم درست  تیمائوسشود. در هم دیده می گرگیاسی ترکیب آسیا و اروپا در رساله

ی آساایا دو بار تکرار شااده اساات و یک بار با لیبی و یک بار با واژه کریتیاسمانند 

ته اروپا جمع بسااته شااده اساات. در این رساااله یک بار دیگر عبار  اروپا به کار رف

یی هابخش مردان آت نتیس»شود: است و آن هم زمانی است که این گزاره نقل می

 «. ی خود داشتند و اروپا را، تا تیرنه...از لیبی تا مصر را زیر سلطه



 

ای به اروپا و آسیا نکرده است، اما چهار اف طون هیچ اشاره جمهوری در رساله

ر دو ، در برابکریتیاسی ساات. در رسااالهه انام بردمصاار  ازفنیقیه و یک بار  ازبار 

شده سیا آورده  شده، و باری که نام آ شاره  صر ا شانگر ها این سیزده بار به م همه ن

ای برای دو آن است که یونانیان در این مقطع جایگاه جغرافیایی معنادار و برجسته

جه شباهت این . گویا از دید یونانیان باستان تنها وندامفهوم آسیا و اروپا قائل نبوده

ساحلنام شرف بر دریای اژه و مدیترانهها، آن بوده که  شتههایی م شرقی دا اند. ی 

های لیبی )جنوب(، مصاار )جنوب ی شااشاام تا سااوم پ.م. نامگویا یونانیان سااده

شااارقی(، فنیقیه )شااارق(، آسااایا )شاااماا شااارقی( و اروپا )غرب( را به عنوان 

مشرف بر این دریا مورد استفاده  هایی برای مشخص کردن سواحل اصلیبرچسب

 اند.دادهقرار می

 دوم: روایت ارسطو

ای به هیچ اشاااره مقوال و  ،اخ ق نیکوماخوس، فن شااعری ارسااطو در رساااله

ی اروپا اشاااره هیک بار به واژ اخ ق نیکوماخوسآساایا و اروپا ندارد. تنها در کتاب 

مردم کشااورهای سااردساایر » کند و آن هم در این عبار  تفکر برانگیز اساات:می

 «مانند ساکنان شماا اروپا دلیر هستند...



 

ی شااوند، و آن هم رسااالهدر یک کتاب ارسااطو این دو عبار  زیاد تکرار می

ست سیا را به کار می سیا شش بار آ سطو در این متن  ست. ار بار این  گیرد. دوا

ها بیش یاییآس»ی به کار رفته است که مضمون آن چنین است: اعبار  در گزاره

 دو تا از کاربردهای دیگر این واژه به طور. «ها مساااتعد بردگی هساااتنداز یونانی

ی بعد هم این عبار  به شود. دو دفعهمشخص به ساکنان آسیای صغیر مربوط می

باط می یایی ارت نابراین میمردم آسااا بد. ب اش به که ع قه ،اوا معلمبینیم که یا

شهره اجغرافیا و مردم سی  های ملل و مردم گوناگون ست و تنوع زیادی از نامشنا

شمدر متن سالهمی هایش به چ صلیخورد، در ر شارههای ا ی چندانی به این اش ا

 دو واژه نداشته است. 

 سوم: روایت آریستوفانس

بان و یان ادی مایش از م مهن قدیمینا نانی، یکی از  نامنویساااان یو به  هاترین 

مدی فاک که متن ،نسنویس مشاااهور، آریساااتو مورد  یهاتعلق دارد. برای این 

آثار آریستوفانس ترین مهم محدود نشود، فیلسوفانمان تنها به نوشتارهای بررسی

 کنیم. را هم از این نظر بررسی می



 

، و صاال ، لوساایسااتراتس، ابرها، آخارنیاسهای نامهنمایش آریسااتوفانس در

را به کار نگرفته اساات. تنها کاربرد  ی اروپا و آساایاحتی یک بار هم واژه هاقورباغه

سیا جا این توان دید. درمی پرندگانی نامهنمایش این عبار  را در سه بار عبار  آ

شود. یک بار به طور مستقیم اشاره به آسیای صغیر است. بار دوم به کار گرفته می

 شود که آسیایی است اما مشتاق به دست آوردن شهروندی آتنبه کسی اشاره می

سیایی بر می سومین بار به عبار  ط ی آ ست، و  خوریم. عبار  اروپا هم در این ا

متن ساه بار به کار گرفته شاده اسات. یک بار برای اشااره به ف مینگوهایی که از 

بخش، کنند، و بار دوم برای اشاااره به بغآفریقا به کشااورهای جنوب اروپا کوب می

در اروپا ماند و رهبری نیروهای ایرانی را در  از جنگ با سکاها سردار ایرانی که بعد

 این منطقه بر عهده گرفت.

یابد چنان که های بعدی هم ادامه میتوجهی به اروپا و آسااایا در دوراناین بی

کند و در هر دو مورد استان هایش تنها دو بار به آسیا اشاره میپِلینی کهتر در نامه

سیا )معادا ترکیه ست، و از نام اروپا هم در  ی امروزین( رارومی آ شته ا در نظر دا

شود. به همین ترتیب در مجموعه آثار پلوتارک هم تنها هایش اثری دیده نمینامه

شاره شده، در حالی که نام مصر به تنهایی  شش بار به نام آسیا و یک بار به اروپا ا

د حدوکه در  ،حیا  مردان نامیبار آورده شاااده اسااات. در اثر مهم پلوتارک،  56

ی دریای اژه شرقی مفهوم آسیا به حاشیه عمدتاً دویست ارجاع به آسیا وجود دارد



 

و در بسااایاری از موارد این  .تر این قارهدرونیهای سااارزمین شاااود، نهمربوط می

شده های سرزمین عبار  با سته  کوچکی مانند کیلیکیه و کاریه و فریگیه جمع ب

های سرزمین شوند و در آن دورانسوب میی آسیا محاست که امروز بخشی از قاره

 اند.محصور در، یا همسایه با آسیای صغیر بوده

 توان به این نتایج دست یافت:بندی تمام این شواهد، میاز جمع

ست: سده نخ سیا و اروپا در  ساکنان مفهوم آ شم تا چهارم پ.م. در میان  ش های 

است. به شکلی که نام کشورها  ی یونان مفهومی رایج و پر کاربرد نبودهجزیرهشبه

ها )آتن، الکدمونیا، و...( با بسااامدی بساایار شااهردولت و فنیقیه( و ،)پارس، مصاار

 اند.شدهبیشتر از این عبار  به کار گرفته می

شته دوم: ی اند. آسیا به ظاهر تنها به منطقهآسیا و اروپا مفهوم امروزین خود را ندا

صغیر مربوط می سیای  ست و آ سیار به ندر  بهشده ا دیگری هم های سرزمین ب

یابد. این بسز معنایی تعمیم می اندی ایران بودهکه مانند آسیای صغیر زیر سلطه

توانسته مصر را هم شامل شود. در واقع چنین به نظر میاحتماالً  چنان که دیدیم،

های نسرزمی رسد که برخی از یونانیان باستان ساحل شرقی دریای اژه، به ویسهمی

صل به شمالی آن راهابخش مت ساحل مقابل را اروپا ،ی  سیا و  اند. افق نامیدهمی آ

بسااایار محدودتر از روزگار کنونی بوده ظاهراً  نگاه یونانیان در مورد مفهوم اروپا،

سه ست. زیرا به ظاهر رهبری کل اروپا، فت  کردن آن، و مقای سیا امری ا ی آن با آ



 

ست. از  -را موجود در غرب یونان های سرزمین این رو گویا ساده و ممکن بوده ا

اروپا  - نانویساااای ساااکا یا سااالت بودند هایقبیله ییر سااالطهز معموالً که

ستهنمی شاره به قلمرو خود دان در  -اند و آن مفهوم را به طور خیلی محدود برای ا

 اند. گرفتهبه کار می - مقتدر ساکن آسیای صغیرهای دولت برابر

ست، به این معنا که سوم:  شته ا سیا وجود ندا هنوز تعارض و تقابلی میان اروپا و آ

و نظامی از هویت،  شااادهی آسااایا تعریف نمیای در مقابل قارهاروپا به عنوان قاره

کرده اسااات. اروپا و آسااایا و نساد را رویاروی قلمرو شااارقی تعریف نمی ،فرهنگ

حدود بوده نان م فاهیمی چ نامم با  که  ند  ند. و شااادهردیف فرض میی هملیب ا ا

 شده است. قدر کم بوده که به ندر  مورد استفاده واقع میشان آناهمیت

های با مقیاس ،مفهومی بوده که .م.ی شاااشااام تا ساااوم پاروپا در ساااده چهارم:

سیا مربوط می شود. یعنی یونانیانی که در آن زمان امروزین، به قلمرو جغرافیایی آ

جایگاه  ،کردن خود به ساااحل اروپایی دریای اژه، در واقع با منسااوب زیسااتندمی

شاارقی اساات. کام ً  ساانجیدند که با تعابیر امروزینمی یخویش را در افقی مکان

ساحلی  سرزمین  ستان هنگام به کار گرفتن مفهوم اروپا در واقع جایگاه  یونانیان با

شابه تعیین میهای سرزمین خویش را در میان سایه و م هایی سرزمین کردند.هم

 ،یعنی ؛و مصاار ،ی خاوری آساایای صااغیر، فنیقیه، لیبیکه عبار  بودند از کرانه

اند و مانند آن به دریای تر از یونان بودهسااااهایی که دارای تمدنی کهنساارزمین



 

ای گسااتره ، اروپای مورد نظر یونانیاناند. به بیان دیگرمدیترانه و اژه مشاارف بوده

ی ای از یک زنجیرهگرفته اسااات که حلقهافیایی را در بر میمکانی و مفهومی جغر

آسیای امروزین بوده و ارتباطی با مفهوم کنونی  نشینی مفاهیم مرتبز با شرق/هم

 اروپا نداشته است. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 یایش یونانگفتار چهارم: داستان 

 بود در آسیا!سرزمینی در آغاز، یونان 

ندن این گزاره ته خوا ماالً الب ماد ب احت نان را ن که یو گان امروزی  ند رای خوان

اروپا در برابر آساایا، و اوج تمدن پایداری ، ساانگر پرافتخار مقاومت در برابر شاارق

غریب و ناپذیرفتنی جلوه خواهد کرد، اما بد نیساات کمی  دانندباسااتانی غربی می

 مفهوم یونان و آساایا کنکاش کنیم، شاااید بتوانیم به این شااکل ارزیابی بیشااتر در

  ای به دست آوریم.تری در مورد چنین گزارهدقیق



 

یان حاا که در مورد چگونگی صاااور  بندی مفهوم یونان در میان خودِ یونان

های ایرانی نیز تصویری به دست آوردیم، بد نیست به بازتاب هویت ایشان در متن

 نگاهی بیندازیم.

سیار جالبنکته شگفتتی ب ست که نخستین اوجه و  ی تاریخی شارهانگیز آن ا

های به یونانیان به عنوان مردمی یکدست و دارای هویتی مشابه، نه در متنمستند 

 شود!های پارسی باستان دیده مییونانی، که در کتیبه

شاره چنان که گفتیم، نخستین متن سرزمین و مردم یونان ا های یونانی که به 

اند و پ.م. سروده شده 750-700های ساا هستند که بین ادیسهو  ایلیاد کنندمی

 ی یونان وجزیرههای مقیم شبهها و قومگونه از قبیلهتصویری نامنسجم و موزائیک

دهند. در عمل، در سااراساار آثار همر اش را به دساات میهمسااایههای ساارزمین

یت سااارزمین یوناناشااااره به کل نانی نمی ی دقیقی  ها یا کل مردم یو بینیم. تن

!( هاهلنی گاه باهای دیگری )با قوم معموالً ها وجود دارد کههایی به آخائیاشااااره

 شوند. جمع بسته می

نخساااتین متن مدونی که در آنها به مردم یونان به م ابه یک کلیت عمومی 

سرزمین ست و به کل مردم آن منطقه و  شاره رفته ا شده شان نامی یکتاا  اط ق 

 ی بیستون است.کتیبه



 

ظر ناش، از این ز محتوای ویسه و ارزشاامند تاریخیی بیسااتون، گذشااته اکتیبه

تابع شاااهنشاااهی های ساارزمین برای بحث ما ارزشاامند اساات که فهرسااتی از

ست می شی را به د نامیده  «هدَهی»با عنوان ها سرزمین یک از این دهد. هرهخامن

 معنا «ونیقلمرو آباد و مسااک»ریشااه اساات و ی امروزینِ دِه همند که با واژهادهشاا

یستون دهد. دهیه به روشنی داللتی جغرافیایی دارد و سبک بیان داریوش در بمی

ی سااازد که منظور شاااهنشاااه ایران از این کلمه، ساارزمینی با محدودهروشاان می

 جغرافیایی ویسه بوده است. 

برد که سه تا از آنها عبارتند از: دهیه نام می 23ی بیستون از داریوش در کتیبه

نماید که منظور داریوش در این می . چنین1ه و کشااورهای کنار دریاتَرسااپَاونَه، ئی

دریای اژه بوده باشد. ترتیب  هایهیررتیب کشورهای ایونیه، سارد، و جزنبشته به ت

ی کنار دریا را همان که کشااورها -بی ها هم تفساایر تویننوشااته شاادن این نام

شورهای تابع کند. چون داتقویت می - داندای میاژه هایجزیره ست ک ریوش فهر

شروع می سمت غرب و جنوب، به ای م، بابل، خود را از پارس  کند و با حرکت به 

و یونیه را  ،گاه کشورهای کنار دریا، ساردآن کندآشور، عربستان، و مصر اشاره می
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رسااد که از نظر جغرافیایی درساات اساات و برد و به ماد و ارمنسااتان مینام می

 شمارد. ی غرب قلمرو هخامنشی را بر میهمسایگی کشورها

به نظر می به این کتیبه، چنین  بندی رساااد که داریوش اساااتخوانبا توجه 

نخورده باقی گذاشته باشد. های اداری شاهان قبلی هخامنشی را دستبندیتقسیم

ای همتای گردد. کتیبهمیبه کوروش بازبندی از این دسااات، نخساااتین تقسااایم

کرده باشد، بندی گذارش صور دهخامنشی اولیه را از دید بنیارو که قلم ،بیستون

ست سیده ا ست ما نر شواهد چنین بر می به د شماا غربی اما از  آید که کوروش 

شاهی سارد را در قالب یک شاهن شد. او ایونیه و  اش را به دو بخش تقسیم کرده با

سوب کرد. ف شهربان آن من ریگیه را هم با سرزمین متحد کرد و اورباد را به عنوان 

 هلسپونت یکی کرد و آن را با مرکزیت داسکولیون به مهرباد سپرد. 

ست ی دیگری بر دیوار جنوبی تختداریوش کتیبه شید دارد که در آن فهر جم

اما این بار ارمنسااتان و  ،د را به همین ترتیب ذکر کرده اسااتکشااورهای تابع خو

به نباا آن سااارد اساات و پس از آن ده اساات. به دآورکاپادوکیه را جلوتر از یونان 

تواند با اشاااره شااده اساات، که می« سااتهاکه در جزیره آن»، و «یونان خشااکی»

شد. آنای هماژه هایجزیرهی یونان و جزیرهشبه شورهایارز با سوی آن گاه به ک

 کند که گویا منظورش قلمرو اروپایی سکاییه و تراکیه باشد. دریا اشاره می



 

تأکید  که در شوش کشف شده، همین فهرست را با ،لوح گلی داریوش در یک

یه و ساااارد ذکر می پادوک کا نانیبر  ما یو ند، ا به دو گروه ک نار »ها را  یادک و  «ر

سیم می «سوی دریاآن» سر دارندهایی که ک ه لبهایونی»کند و تق ا از ر «پهن بر 

 سازد. ایشان جدا می

ساختمان آپدر آجر یادبودی که  شدهدر پی  بر نام تأکید  داریوش با ادانا نهاده 

شان هنرمندان و صنعتگرانی که کاخش را ساخته ی تاریخی نخستین نمونه اندو ن

یکایک مسااؤولیت  جا نام و. او در آنثبت کرده اسااترا  1از احترام به حقوق مولف

اند، یادآوری ی مختلف کاخ آپادانا نقش داشااتههابخش هایی را که در ساااختنقوم

خوانیم که آشااوریان تیرهای تراشاایده از درخت ساارو را از جا میکند. در آنمی

و اهالی کاریه و ایونیه آن را از بابل به شوش حمل  های لبنان تا بابل آوردندجنگل

شده که زیور دیوارها را مردم ایونیه آوردهکردند. هم شاره  اند و چنین به این نکته ا

ای هم به ی ایونیان بوده اساات. اشااارهبر عهده بُری و پیکرتراشاای همکار ساانگ

 در این متن وجود دارد. درودگران ساردی 

خواهد مرزهای قلمرو خود را داریوش در الواح سااانگی همدان، هنگامی که می

از هند و ند تا کوش، هست سغدسوی آن از سکاهایی که در»گوید: نشان دهد، می
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 چنان مرزهایی را تا آنه در این زمان همبه این ترتیب با وجود این ک« تا ساااارد.

 مشااهورترین وچون هم ساااردبه  نیه و یونان زیر فرمان داشااته اسااتسااوی مقدو

 کرده است. اشاره ش امرز غربی شاهنشاهیترین مهم

ستمدر نقش ستون  ر شاهی با آنچه در بی شاهن شورهای  ست ک  وجود داردفهر

ست. با این تفاو  که در سان ا سارد و جا نای کمابیش یک پس از نام کاپادوکیه و 

خوریم که حدس ما را در مورد تفسااایر میآب برساااوی آن یونان، به ساااکاهای

از مقدونیه و  ،کند. پس از آنتقویت می «آبسااوی آن کشااور»معنای مان از قبلی

 هایجزیرهتوانند همان ساکنان که می نام برده شدههای دارای ک ه سپردار یونانی

ها را رستم هم فهرستی مشابه از قومی اردشیر دوم بر نقشاشند. بر کتیبهای باژه

 اند. بینیم که در قالب حام ن اورنگ شاهی بازنموده شدهمی

شا سنگی دیوان»در  خشایار شده، فهرستی که در تخت ،«لوح  جمشید کشف 

و  ،های پدرش را آورده اسااات. او به ساااارد، کاپادوکیه، مقدونیهمشاااابه با متن

شاره میسوی آن هاییونانی . این بردنمیای اژه هایهیرکند اما نامی از جزدریاها ا

سیر ک سیک یپایه بر ،تواندامر می شدن ا ،تف ین مناطق از قلمرو دلیلی بر خارج 

غرب سارد برای های سرزمین یا به صور  کاسته شدن از اهمیت شاهنشاهی باشد

دوی این  من آن اساات که ترکیبی از هرهخامنشاایان نگریسااته شااود. دیدگاه 

 است. حقیقت ی بازنمایندهها برداشت



 

 :شودروشن میی برجسته های هخامنشی، چند نکتهبا مرور کتیبه

نخست آن که یونان و یونانیان از دید هخامنشیان یک قوم یا سرزمین منسجم و  -

ران وجود داشته ایشان ، تصویری که از ایشان در ایاین اند. با وجودنبوده پارچهیک

دساات اند، منسااجم و یکپنداشااتهنچه خودِ یونانیان در این دوره میآبیش از  ،را

های یونانی به جا مانده از این دوره، چنان که تحلیل کرده اسااات. متنفرض می

نمایاند های کوچک را بازمیشااهردولت ای آشاافته و در هم ریخته ازکردیم، زمینه

تنها اند. و غار  قلمروهای همساااایه بوده دیگریک نگ باکه همواره در حاا ج

نانی عام در مورد یو نامدر متن ،هاداللت  به  نانی این دوره،  های هلنی و های یو

شااود که به سااه دلیل اساام عامی برای ملیت یونانی محسااوب می آخائی مربوط

الت اساام دوی این واژگان در ح شااده اساات. این دالیل عبارتند از کاربرد هرنمی

های خاص دیگر های خاصی که با قومشان به قومجمع، داللت محدود آنها و اشاره

ای که از آن ، و نه قومی، نسادی یا جغرافیاییاند، و مفهوم زبانیشدهجمع بسته می

 شود. برداشت می

نماید تصویر ایرانیان از یونانیان، آشکارا با این برداشت متفاو  است. چنین می

های که مرزبندی سااااالری خاص خویشیواند بر سااانت بنا ،هاامنشااایکه هخ

جغرافیایی، زبانی، و اقلیمی را برای ساااازماندهی دیوانی شااااهنشااااهی محوری 

مایزی ردهمی یایی مت های جغراف لب قلمرو قا یان را در  نان نداشاااات، یو ندی پ ب



 

شتههای رقیب درون این قلمروها توجه چندانی شهردولت و به اندکردهمی اند. ندا

شان می ستون ن سه قلمرو متمایز  ،دهد کهمتن بی در ابتدا، یونانیان از دید ایرانیان 

 هایجزیرهی یونان و جزیرهاند: ایونیه در آساایای صااغیر، شاابهکردهرا اشااغاا می

  دریای اژه.

شااود. ها تکرار میمفهوم یونانی به شااکلی پایدار در تمام این کتیبهدوم آن که  -

این تصااویری پایدار و یگانه از مردمان ساااکن مرزهای غربی شاااهنشاااهی در بنابر

ی روشاان اساات که هخامنشاایان از واژهکام ً  ذهن ایرانیان وجود داشااته اساات.

ی یئونیه، همان ایونیه اسااات که در اند. واژهردهکمی یونانی، مردمان ایونیه را مراد

های ایونی ساکن آسیای صغیر قبیله تبدیل شده و به «یونان»ی کلمهروزگار ما به 

ی یونان جزیرههای هلنی ساکن شبهجمعیت دیگرشود. بنابراین ایرانیان مربوط می

اند که در گرفتهتر و ثروتمندتری در نظر میهای متمدنی ایونیرا به عنوان دنباله

 اند. های غربی شاهنشاهی ساکن بودهاستان

های کنار دریا، و یونیاساااوی دریا،  های آننییواها در تمام موارد به کتیبه

کند. این بدان معناست که ایرانیان یک واحد دار اشاره میهای دارای ک ه لبهییونا

به  ته  که بسااا یان را برای خود تعریف کرده بودند  نان نام یو به  جمعیتی و نسادی 

اند. شاادهی خُردتر تقساایم میشااان به چند ردهموقعیت جغرافیایی و قلمرو مکانی



 

های که کلیت قوم ،چنان که گفتیم، در خودِ یونان آن دوران چنین مفهوم عامی

 یونانی را شامل شود، وجود نداشته است. 

سیری پیشبندی خُبینیم که این ردهبا گذر زمان، می ،سوم آن که - رونده ردتر با 

سوی دریا آن سو ونها به اییونانی ،شود. چنان که در انتهای کارتر میساده و ساده

سیم می ست که همتق سارد و کاپادوکیه ا ستان  چنان شوند، و در این میان تنها ا

توان به کند. این ساایر را میموقعیت متمایز خود را به عنوان قلب ایونیه حفظ می

آمیز گیری شوقنویسان غربی، که با وامدو شکل تفسیر کرد. تفسیر محبوب تاریخ

لبو تحریفهرودو   تواریخاز  جا ند را هایی  جه در آن همراه اسااات، این رو تو

ی تمدن و فرهنگ داند از قدر  روزافزون امپراتوری آتن و توساااعهای مینشاااانه

کننده در غرب تبدیل شااد و هلنی که به زودی به قدرتی تهدید پیشاارفته و عالی

 ا بستاند.ی پارسیان رهای گذشتهطلبیپس از ظهور اسکندر توانست انتقام توسعه

و رواجی که نزد  نویسان غربیتی که در میان تاریخاین تفسیر، با وجود محبوبی

شاهدی  ،خوانان ایرانی دارد، به گمان من نادرست است. دلیل نخست آن کهکتاب

ی مورد نظر وجود ی یونان در دورهجزیرهی اقتدار و سااط  تمدن شاابهبر توسااعه

ی یونان در جزیرهدهد که شاابهتاریخی نشااان میشااواهد اتفاقاً  ،دوم آن که ؛ندارد

زیر کام ً  سااازی بدان دوره متعلق اساات،که این روند ساااده ،زمان اردشاایر دوم

سی ایران قرار میسلطه سیا سوم  ؛گیردی  سادهآو  سازی و تاریخ ن که این روند 



 

 یونان هیچ ربطی به ظهور و کامیابی اساااکندر ندارد. به عبار  دیگر، اساااتق ا،

به دالیلی که به  - ی مورد نظرمدنیت عالی، و تهدیدگر بودنِ قدر  یونان در دوره

نویساان جدیدتر ی تاریختوهمی اسات که برسااخته - پرداختزودی بدان خواهم 

اما اگر این برداشااات ک سااایک را رد کنیم، چگونه  اسااات، نه حقیقتی تاریخی.

را در چشااام هخامنشااایان توجیه توانیم روند دگرگونی تصاااویر یونانِ اروپایی می

 کنیم؟

تر، که از قضا با شواهد تاریخی هم بسیار سازگاری دارد، آن است تفسیر ساده

شاکه ایرانیان پ شایار سز قلمرو اقتدار ع قه س از فت  یونان در زمان خ ای برای ب

ی یونان نداشتند. به عبار  دیگر، یونانی که هخامنشیان جزیرهشان تا شبهمستقیم

ایونیه بود، که بخشی پایدار و مستحکم از  شان اهمیت داشتشناختند و براییم

 ی یونان،جزیرهدار و فقیر شاابههای بردهشااهردولت داد.قلمروشااان را تشااکیل می

برای ایرانیان چندان جالب توجه نبودند، و به همین دلیل هم به تدریج اصاااوالً 

ر زمان جنگ میان خشااایارشااا و ها رنگ باخته اساات. دنقش این بخش در کتیبه

یان زنده بر کره یان، بیش از نیمی از جمعیت یونان ی زمین شاااهروند دولت یونان

ترین بخش از جمعیت تردید ثروتمندترین و بافرهنگبیها این هخامنشاای بودند و

از دید ایرانیان، یونانیان همین مردم بازرگان و ند. اهشاادیونانیان هم محسااوب می

ی یونان و جزیرهنمود. شاابهشااان کافی مید و حکومت بر ایشااان برایمتمدن بودن



 

ها، اهمیت در درون دریا بود که خویشاااوند ایونیای بیدریای اژه دنباله هایجزیره

زیستند و به ی مشتقا  این قوم در آن میدار، و بقیههای دریایی، ک هیعنی ایونی

 ت خود را از دست دادند. ها هم اهمیتدریج حتی برای ذکر در کتیبه

نویسااان از مفهوم یونان، بر جغرافیایی نوظهور اسااتوار برداشاات امروزین تاریخ

زبان به آساایای صااغیر و حل شاادن های ترکی قبیلهاساات که به پس از حمله

شااود. از آن تاریخ جا در میان اهالی بیزانس و ترکان مربوط میجمعیت یونانی آن

که  ،ی یونان محدود شد و از ایونیهجزیرهطور عمده به شبه به بعد، مفهوم یونان به

داد، را در آناتولی تشااکیل می -تر از نظر تاریخی مهمو  -یونان ی ثروتمندتر نیمه

گویی چنین باالیی محروم شااد. بدیهی اساات که مغان هخامنشاای از قدر  پیش

ندهبرخوردار نبوده که آی ند  ندی منطقه را در دو هزارها ند و ه پیشی آی گویی کن

 جزیره منسوب نمایند.مفهوم یونان را به معنای امروزین به این شبه

برای خوانندگانی که با تصاویر مرساوم از احتماالً  برداشاتی که پیشانهاد شاد،

ندیونانی و ایرانی خو گرفته قطبشاااده در میان دو جهانی شاااقه غیرعادی و  ا

ی بعدی بگذاریم و هابخش حث را براینماید. اما بد نیسااات این بناپذیرفتنی می

شواهد موجود بپردازیمکم صویر شواهدی که فکرمی ؛ی دیرتر به  ستنتاج ت کنم ا

ک سیکِ یادشده از آن ناممکن و نامعقوا، و پذیرفتن برداشتی که پیشنهاد کردم 

 منطقی است.کام ً  اشدر زمینه



 

شاره های یونانیدر متن ،چهارم آن که - این حقیقت وجود دارد که  هایی چند بها

ی ساالرانهدست خود را مدیون نظام دیوانها برچسب مشترک و هویت یکیونانی

سی بوده شارهپار ستوفانس به آرتااند. ا ها به پارس»گوید: بازِ دروغین که میی آری

تواند به می« آیدمیها جور درگویند ایونی، و این با قصاااد آتنیها میی هلنیهمه

پارچگی و تیب تفساایر شااود که در جهان باسااتان دو نوع ادعا در مورد یکاین تر

شکلِ ستین  ست. نخ شته ا بندی این مفهوم، صور  شمواِ هویت یونانی وجود دا

ساالرانه و برای ساماندهی مسائل مالی روایتی هخامنشی است که به دالیل دیوان

سوی ی کنار آب و آنونیهی -های فرعی آن بندییونیه و تقسیمای منطقه ،و دولتی

به عنوان - آب مایزِ هابخش را  یک قوم مشاااخص و مت یه»ی مختلف    «اییون

ی چهارم پ.م. ها در سدهی دوم، رونوشتی است که آتنیشناخته است. نسخهمی

ی ند تا یونانیان را در یک ردهیدشان کوشطلبانهند و بنا بر اهداف توسعهردتولید ک

ندهمگون از نظر قومی  جان یاسااای بگن و خود  و فرهنگی و متمرکز از نظر سااا

 . شان را بر عهده بگیرندرهبری

های از این رو، با توجه به این حقیقت که تا پیش از تاریخ نوشااته شاادن کتیبه

 پارچهیکها خود برای خویش هویتی یونانی - ها پس از آنو تا مد  -هخامنشی 

عبارتی بوده که توساااز  هوم یونانفشاااود که مو عام قائل نبودند، آشاااکار می

شدهدیوان سی و  ؛ساالری ایرانی ابداع  سیا سترده از قدر   شکلی فراگیر و گ تا 



 

شاهنشاهی هخامنشی غربی ی ای از حاشیهی اقتصادی و فرهنگی بر گوشهسلطه

سازمان ساز و کارهای حکومت بر این ناحیه  شود و  ستقر  د. ایرانیان تنها در یاب م

ت به چنین کاری نزدند. شهر  ایشان در محترم شمردن تمایزهای مورد یونان دس

فاو  به سااازا دارد.های ملی میان قومقومی و ت  معموالً های گوناگون شاااهرتی 

ها ی صدر هخامنشیو سعه ، جوانمردینویسان این ماجرا را به تساهل دینیتاریخ

 هاپارس میان شااده دردهند. تفساایری که البته با توجه به اخ ق ثبتنساابت می

جغرافیای احترام به »تواند درسااات باشاااد، اما دلیلی کافی برای توجیه این می

 دهد. به دست نمی« های گوناگونقوم

شااان به مدارا و ها، گذشااته از گرایش اخ قینماید که هخامنشاایچنین می

های تابع، دالیل سااایاسااای و کاربردی دیگری نیز برای این رفتاری با قومخوش

سیار عظیم و کار سی ب سیا ساختار  شی  شاهی هخامن شاهن شند.  شته با شان دا

های ها و تمدنانگیز از فرهنگای شگفتتنومندی بود که در جهان باستان منظومه

گشاااایان مدرن های جهانکه ت ش ،گرفت. حتی امروزمتمایز و واگرا را در بر می

آوری نوین جنگی و فن ای چند هزار سااااله یافته وبرای چیرگی بر جهان تجربه

سانه صور یک دولت واحد که سازِ فرهنگی مد های همگنر سابقه دارند، ت هاست 

ستان،  ستان، تاجیک ستان، افغان سوریه، لیبی، پاک شماا هند، ایران، عراق،  صر،  م

ستان،  ستان، ترکمن ستان، ازبک ستان، گرج ستان، ترکیه، ارمن ستان، یمن، عرب قزاق



 

وقتی  ،کند. از این رواورنکردنی جلوه میب را در بر بگیرد مقدونیه و ،یونانقبرس، 

ی شگفت و تداوم عجیبش را اندیشیم و گسترهبه ظهور شاهنشاهی هخامنشی می

کننده بگردیم تا باید به دنباا توضاایحی قانع کنیممشاااهده میسااده  در دو و نیم

  د.گیری و پایداری چنین تمرکز سیاسی موفقی را آشکار کندالیل شکل

ستوار  صلی ا سه محور ا شاهنشاهی هخامنشی، بر  از دید من، ظهور و پایداری 

 بود:

ست سازماندهی باالی :محور نظامی - نخ شمگیر ارتش ایران، قدر   ضباط چ  که ان

و با یک ضرور  نظامی  گرفتی جنگی را در بر میهای تازه، و ابداع روشهاپارس

ها گره خورده بود. هخامنشی ،وچگرد مهاجمهای کبسیار مهم، یعنی مقابله با قبیله

یک دسااتگاه نظامی بساایار کارآمد تولید کردند که به سااادگی از نیروهای محلی 

های بیابانگرد حفظ کرد و مرزهای شاااهنشاااهی را در برابر هجوم قومیارگیری می

کردند و در مقابل ها را دریافت میها تابعیت قومهخامنشااای ،نمود. در واقعمی

شان آوردند. تاریخ جنگشان به ارمغان مییت را برایامن شی ن صر هخامن های ع

 طلبانهق اتهای اسنظامی برای سرکوب جنبش هایخیزشگذشته از  ،دهد کهمی

های تمام نبردها در برابر قوم ،دامنه و معدود هساااتندانگیزی کمیر که به طرز ح

زیستند های شاهنشاهی میاشیهشده است که در حای انجام میبیابانگرد و بدوی

شاهی های گاه و بیو با هجوم شاهن شینی و مدنیت را در قلمرو  شهرن گاه خویش 



 

به زودی خواهیم گفت، جنگکردهتهدید می ند. چنان که  های ایران و یونان و ا

 د.نگنجدر همین چارچوب می کام ً ها به ایران همهجوم مقدونی

شاااان در هایها، موفقیتز موفقیت هخامنشااایدومین رم اقتصتتادی:محور  -دوم 

که به  ،آوری حفر قنا  رای سازماندهی اقتصادی کشور بود. هخامنشیان فنهزمین

رزم و مرو و در قلمروهای قفقازی اهای آریایی باختر و خوتمدندر زمان هم طور

بداع شاااده بود، تکمیل  نا و اورارتو ا ما ن نمودهای م و  به دورترین م اطق و آن را 

های قنا  که پشتیبان نظام شبکه ،شاهنشاهی خویش صادر کردند. به این ترتیب

ستره شاورزی بود، در گ ستان ی عظیمی از ک شکوفایی سی سعه یافت و  صر تو تا م

شم شاورزانچ صاد ک شکوفایی، عامل هگیری در اقت شور را به دنباا آورد. این  ی ک

ای بود. عامل دیگرِ های حاشاایهاصاالی ثروتمند نمودن قلمرو ایران در چشاام قوم

ها، ای از راههای تجاری، ایجاد شبکهمسیری پیروزی اقتصادی هخامنشیان، توسعه

و تضامین امنیت مسایرهای بازرگانی بود. به این ترتیب تبادا کاال و محصاوا در 

درون شاااهنشاااهی تسااریع شااد و انباشااتی از ساارمایه را در شااهرهای اصاالی 

 ی تبادلی پدید آورد. ی روندهادهندهسازمان

ها، از دید من، سومین محور قدر  هخامنشی :(ساییهویتفرهنگی )محور  -سوم 

ی هویت قومی و ملی بود. هخامنشیان، چنان که از شان در زمینهمهندسی ماهرانه

شتها و متنکتیبه ، نه تنها تنوع آیدمیاز آن دوران برشمارِ برجای مانده های انگ



 

دند، که آن را نمورا در درون شااااهنشااااهی خویش تحمل میقومی و فرهنگی 

بر این شاهان های های رسمی و کتیبهر متنکه دتأکیدی  .اندکردهتشویق هم می

سعه تنوع قومی و فرهنگی وجود دارد صدر و اخ ق جوانمردانه چیزی فراتر از  ی 

هویت قومی  . با توجه به وضعیت جنینیمانداست و بیشتر به تبلیغاتی سیاسی می

ست، می سوابق اندکی که از آن باقی ا ستان، و  توان فرض کرد و ملی در جهان با

نه تنها تنوعکه هخامنشااای نهها و هویتها  ی خود را های قومی موجود در زما

هایی از این دساات را خلق کرده اند، بلکه هویتشااناخته و به آن احترام گذاشااته

 باشند. 

دادند: امنیت، های متحدشااان میسااه چیز به قومهخامنشاایان  ،به این ترتیب

ی مشااهورش ثرو ، و هویت. این همان سااه عاملی اساات که داریوش در کتیبه

خواهد تا کشورش را از می پندارد و از اهورامزداشان را خطرناک میتضعیف شدن

. 1خشکسالی )ضد ثرو (، دشمن )ضد امنیت( و دروغ )ضد هویت( محفوظ بدارد

شااود تا شاااهنشاااهی که موضااوع این کتاب بیشااتر به یونان مربوط میجا از آن

شتن در این زمینه وجود ندارد شتر نو شی، مجالی برای بی ، از وجود این. با 2هخامن
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شتر دارد. چرا که  سطی بی شرح و ب سوم نیاز به  شده، محور  سه عامل یاد میان 

 دانست. ای از آن توان نتیجهگیری مفهوم یونان و یونانی را میشکل

های در متن« هویت جمعی»هایی به ها، اشاااارهتا پیش از عصااار هخامنشااای

. یافتدر مصاار توان را میترین نشااانه از این امر رنگشااود. پرباسااتانی دیده می

شتند و به دلیل جای ،مصریان گیری که تاریخی چند هزار ساله را در پشت سر دا

 دیگردند، خود را از مردم شااامحساااوب میآفریقایی خود از نظر جمعیتی منزوی 

های اهرام، مصریان خویشتن را به صور  شمردند. در دیوارنگارهمناطق متمایز می

های زرد اند و بیگانگان را به رنگرنگ تصاااویر کردهمردمانی با پوسااات سااارخ

ها( یحبشها و ها(، و سیاه )سودانیها و قفقازیسامی ها،آریایی)لیبیایی(، سپید )

ی مصر نیز، با وجود شکافی که میان مصر پایین و کنندهاند. واژگان توصیفهآراست

به نساابت غنی اساات و به هویتی منسااجم در میان این مردم  ،باال وجود داشااته

ای بندیها، به ندر  صااور ساارزمین دیگرکند. گذشااته از مصاار، در داللت می

تردید ها بیاشد. سومریداشته ب - یف عام کلمهبه تعر -بینیم که ماهیتی ملی می

هالیاز هویتی محلی برخوردار بوده بل ا قا ما خود را در م ند، ا لت ا های شاااهردو

اند، نه نمودهتعریف می - ، نساد، دین و فرهنگ مشترکی داشتندکه زبان -همسایه 

یا قومی یت  نهکام ً  مل ها نشاااا نه. تن گا یت جمعی بی گامی های نوعی هو در هن

هایی هجوم آوردند و قبیلهرودان میان ها از شماا بهه اکدیشان ظهور کرد کمیان



 

کوچیدند. سومریان تازه در رودان میان قدر  سیاسی ایشان به یسامی به پشتوانه

های ساااومری و نامهآن هنگام شاااکلی از هویت گروهی را به صاااور  تدوین واژه

های یر فشار قومهویتی که خیلی زود ز ؛تدوین اشعار و اساطیر سومری بروز دادند

نشینی مهاجر سامی از شماا و غرب فرو پاشید و گام به گام به سوی جنوب عقب

ی خلیج فارس برای مدتی کوتاه های دریایی در حاشیهکرد، تا آن که در قالب قوم

 .1هایی برای شاهان بابلی ایجاد کرددوام آورد و پیش از ناپدید شدن مزاحمت

به همین ترتیب وضااعیتی تدافعی داشاات. اونتاش  ها همهویت در میان ای می

راند، در کشمکش ی سیزدهم پ.م. بر ای م فرمان میی سدهکه در نیمه ،ناپیریشا

سی بابل  شاهان کا شوریو با  صر دوم  باتازه که  یهایآ شلمنا قدر  گرفته رهبری 

ند بازساااازی کرد بود یت ای می را  یان خودی و  ،اینبا وجود  .هو ندی م مرزب

نهب گا که از وامی نان دقیق نبود  بابلی اش چ ناصااار فرهنگی  گیری انبوهی از ع

ند به. 2خودداری ک که کتی نان  ید، شاااوری نو بر میآهای دوران چ گرایی ملیآ

شوریجبرو  بابلیپر شتر نوعی پدیده قومی وها و آ . از این 3ای بودقبیله ها هم بی

س ،رو شترک مردم و نساد و زبان یک ستگاه م خورد. نبردهای شان پیوند نمیانبا زی

                                                 
 .203-187: 1378كينگ،   1
 .139-134: 1371هينتس،  1

3 Parpola, 1987. 



 

شونت شور شدید و خ هایی متفاو  از شان لهجههایکه زبان -آمیز میان بابل و آ

یک قلمرو  و در شاااماا و جنوبِ ،دداشاااتنیکساااان  میدین و رساااو ،اکدی بود

دهد که هویت در جهان پیشاهخامنشی، بیشتر نشان می -زیستند جغرافیایی می

 ها بوده است.شهردولت و وابسته بهامری تدافعی، نظامی، 

شی سانی بودند که مفهوم ملیت را در قلمرو هخامن ین ی تدومیانها نخستین ک

 کردند. این بازتعریف ملیت، چند ویسگی عمده داشت:

و ایرانیان  هاپارس گرفت. در یک الیهی اصلی را در بر میدو الیه ،آن که نخست -

رفتند. هویت ای م به شاامار میماد و ی از تمدن اقرار داشااتند که در واقع دنباله

 یشد که در قلمرویایرانیان در این معنا، به صور  واحدی نسادی/ زبانی تعریف می

سیار گسترده پراکنده شد سایر قوم هب شد، بی آن که ها برتر فرض میو آشکارا از 

در این  نند.ها همراه کاین بزرگداشاات خود را با تحقیر یا تخریب هویت سااایر قوم

شتن در این مورد وجود ندارد، پس تنها در این حد  شتر نو شتار مجالی برای بی نو

به سرعت به صور  تصویری آرمانی « پارسی» اشاره کنیم و بگذریم که این مفهوم

ی تعریف هویتی مایهبرکشاایده شااد و دساات« انسااان برتر»و تقریباً اساااطیری از 

نافرهنگی قرار گ فتجمعی در ساااطحی بی یه. 1ر تابع ای دیگر، قومدر ال های 
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یادی را در بر می که تنوع ز ند  یان قرار داشااات خامنشااا تازهه ند و مللی   گرفت

های کهنی مانند بابل را در کنار تمدن - یه و فریگیهمانند کار -شده و نوپا تأسیس

 شدند. شامل می ،به تساوی ،و مصر

فت  »و نه « حکم راندن»بر تأکید  برتری پارسااایان و ایرانیان را با آن که، دوم -

بههمراه می« کردن ند. در کتی به فت  کردن کرد ندر   به  خامنشااای،  های ه

شاره می سامد از این شود. حتی در کتیبهسرزمینی ا شترین ب ستون که بی ی بی

و هواداران  مفهوم را در خود گنجانده، بیشتر در مورد پیروزی بر سپاهیان شورشی

شهرهای دروغ شی، و نه  شارهمیتأکید  شور های زیادی بر حکم شود. در مقابل، ا

راندن، جاری کردن قانون، و پیروی کردن وجود دارد که آشاااکارا ماهیتی نظامی 

 کند. میتأکید  ندارد و بیشتر بر اقتدار سیاسی و حقوقی

های ها و کشااورهایی متمایز، قبیلههبا سااازماندهی شاااهنشاااهی در قالب دَهی -

شته های کوچکممتحرک و قو تر به نفع قلمروهای جغرافیایی متمایزی نادیده انگا

شوری و بابلی در مورد های فراوانی که در کتیبهارجاع ،شدند. به این ترتیب های آ

جای خود را به  شان وجود داشتهایساکن در قلمرو پادشاهیپرشمارِ های قبیله

را مورد اشاره  -ها و نه قبیله - داد که کشورهای تابع استانده و منظمهایی فهرست

د رمفهوم هویت در زمان هخامنشاایان با جغرافیا پیوند خو پایه،این  رداد. بقرار می

 اش فاصله گرفت.ی قبلیمدارانهو از وضعیت متحرک و قبیله



 

یف کردن دارند. هخامنشاایان با تعر دیگریک این سااه ویسگی پیوندی درونی با

به عنوان  یتنیروم ملتیخود  حافظ نظم، امن که  یک ،ند و برتر  م بختی مردو ن

سویی ست از  سوی دیگر ،جهان متمدن ا شروعیت ایجاد کردند و از   ،برای خود م

کنترا جای مند، و از این رو قابلشده، قانونهایی تعریفهای تابع را در جایگاهقوم

که  شوند توانستند مدعی حکومت بر جهاندادند. هخامنشیان تنها در شرایطی می

مد  کارآ به شاااکلی  به درساااتی و  هان را  ند، و بازخویشاااتن و ج تعریف کن

 اند. دهد که در انجام این کار کامیاب بودهمی شان نشاندستاوردهای

سیار کهن در سنتی ب شیان وارث  ی بودند که میانقلمرو های سرزمین هخامن

گرفت و حکومت را با چیرگی نظم بر آشاااوب )مردوک بر تیامت( همساااان می

قدر  ساایاساای تلقی  ی بهبخشاامندی را عامل اصاالی مشااروعیتتضاامین قانون

کد شاهان هخامنشی بر تدوین و ترویج قانون )داتَه( ؤهای صری  و مکرد. اشارهمی

سرزمین ایران  شاری بر این که در    «ناتوان بر نیرومند»و  «نیرومند بر ناتوان»و پاف

ت است که مشروعیت شاهان هخامنشی به ، نشانگر این حقیق1کرده استظلم نمی

 وابسته بوده است.  ی سازماندهی و مدیریت مردمشان در زمینهکارآیی
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بل و چیره کردنش بر روابز انسااااانی، و  قا عد کنش مت قانون و قوا تدوین 

شود که قدرتی سیاسی بر یکنی ظلم و کشمکش، تنها در شرایطی ممکن مریشه

باشااد، و این همان چیزی اساات که هخامنشاایان ی روابز و تبادال  چیره حیطه

هایی که از دو و نیم ی تاریخی تمدنآوردند. تجربهکردند و به دساات میطلب می

دهد که فشار اند، نشان میی وجود داشتهمیانهزاره پیش از هخامنشیان در قلمرو 

دولت  قانون و تابعانپذیرندگان این قدر  سیاسی دیر یا زود به نافرمانی و طغیان 

ای بیشااتر را برای شااود و در روندی پلکانی و با شااتابی افزاینده ساالطهمی منتهی

در این  های میان حاکم و محکومسازد. تشدید کشمکشتداوم استی  ضروری می

سز می شکننده و ناپایدار روند ب ساختاری  سی را به  سیا یابد و در نهایت قدر  

 کند. می تبدیل

شیان آن شمنهخامن شتگان را دریابند و بنیاد د بودند که تجربهقدر هو های گذ

ستوار کنند. این کار تنها زمانی ممکن  ضایت تابعان خویش ا قدر  خویش را بر ر

های ناشی از حضور قدر ِ پشتیبان قانون را های تابع سودها و بهرهکه قوم شدمی

بینیم می دریابد، و در عین حاا احساس محدودیت چندانی نکند. از این روست که

سلطه شار  شگفتف شکل  سی ایرانیان به  سیا ، و با این وجود برای آوری اندکی 

دهد که هخامنشیان بسیار بوده است. شواهد تاریخی نشان میبسنده  تداوم سلطه

اند و ماشین جنگی خود را تنها کردهها تابع دخالت میبه ندر  در امور داخلی قوم



 

شرایطی به کار می شده، یااانداختهدر  شی عمومی آغاز  شور یی از هابخش ند که 

 های بیابانگرد بیگانه تهدید شده باشد. شاهنشاهی با هجوم قوم

تواند به شااکننده شاادن نفوذ حاکمان، و حداقلی، به سااادگی می این دخالتِ

صااوری شاادن چارچوب قدر  منتهی شااود. هخامنشاایان برای پرهیز از این امر، 

ساااالری و نظامی و ساایاساای عریان، به قلمرو دیوان یی خود را از حوزهساالطه

شکل قوم های تابع، در عین سازماندهی اجتماعی و حقوقی منتقل کردند. به این 

شدند، کردارهای خویش ای آشفته نمیحاا که از چیرگی نظامی و سیاسی برهنه

عام تنظیم می نای قوانینی  خامنشااای در ساااطحی را بر مب ند و از نظم ه نمود

ن هاناییزیرب عت میتر و پن طا ظام تر ا یت چنین ن مدیر ندهی و  ما ند. سااااز کرد

شااود که ای از ساالطه و تضاامین پایداری قانون، تنها هنگامی ممکن میپیچیده

سااااالری نیرومند و کارآمدی بر قلمرو زیر سااالطه عمل کند، و این همان دیوان

 اش بودند. چیزی است که شهربانان پارسی نماینده

هایی مستقل و گماشتن استانداری سیم کردن شاهنشاهی به استانی تقتجربه

وفادار بر صاادر آن، کاری بود که پیش از ظهور پارساایان سااابقه داشاات. مصااریان 

های مطیع فرعون پدید آورده ها پیش سااااختاری مشاااابه را در قالب نومِسمد 

فرمان  های متحدیشاااهردولت داشاااتند که بر ایبودند، و بابلیان نیز پادشااااهی

ن الگوی خویش را بر مبنای نماید که هخامنشااایاچنین می این، راند. با وجودمی



 

از احتماالً  ی کههایهتجرب ؛ها تدوین کرده باشاااندآشاااوریها و ای می هایهتجرب

پیش  رسیده است. آشوریان، که چند سدهشان به ارث مجرای پادشاهی ماد برای

شااان را به جربه کردند، ساارزمین زیر ساالطهاوج شاااهنشاااهی خود را ت هاپارس از

هایی آشااوری اطاعت ایشااان را کردند و به یاری پادگانهایی تقساایم میاسااتان

ضمین می سدهنمودند. ت شبکهی هفتم پ.م. در  صی هم ی نامهحتی  سانی خا ر

ی نظام بریدهای که مقدمه ده بودمبرای ارتباط بین شااااه و اساااتاندارانش پدید آ

  .داریوش است

خود را بر همین مبنا اسااتوار  ساااالریدیوانهخامنشاایان بساایاری از عناصاار 

شان هایشان، و شکل سازماندهی استانماهیت قدر  سیاسی این، کردند. با وجود

توان در این بندها خ صه ها را میتفاوتی اساسی با نظام آشوری داشت. این تفاو 

 کرد:

 های ساکنبر تنوع جمعیتی و ترکیب قومهای آشوری، به ندر  مرز استان نخست:

سرکوب نظامی بود و از این رو  هاآشوریی تنها ابزار سلطهمنطبق بود. ها سرزمین

ستان شیوها شرایز نظامی و  ساس  شورشهای خود را بر ا سرکوب  سازمان ی  ها 

ستان ،دادند. از این رومی سیاری از ا شمن را در بر میب گرفت و مرز ها چند قومِ د

ستان کرد. به ها از وسز یک قلمرو نسادی و قومی منسجم عبور میمیان برخی از ا



 

عامل  های کشااوری آشااوریانبندیکننده برای تقساایمعبار  دیگر، عامل تعیین

 نظامی بود، نه اقتصادی، و نه فرهنگی.

های بر قوم دندبو شوریآاعضایش ی همهبه کمک ارتشی که  قدر  آشوریان دوم:

های عجیب و غریب و و مجازا  شاااد. خشاااونت نظامی ایشاااانل میتابع تحمی

های شد تا قومباعث می گرفتندمخالفان خود به کار میترساندن دردناکی که برای 

شدن  سل   شوریان از م شند. آ شورش و طغیان با ضعیت  شه در و تابع تقریباً همی

تابع جلوگیری میقوم طههای  ند و راب ظامی قوکرد با نیروی ن تابع مشاااان  های 

شاه و  سفرهای جنگی دایمی  ست از  شور عبار  ا صمانه بود. در عمل، تاریخ آ خ

که دیر یا زود ناچار  یشااورشااهایی قومی سااردارانش برای ساارکوب وحشاایانه

 شورش کنند. ها گریبه دلیل همین وحشیشدند بار دیگر می

های ر کردند. پادگانشان برقراهای تابعای دوستانه با قومایرانیان برعکس، رابطه

تر بود و ها همواره از نیروهای نظامی بومیان کوچکدر اساااتان هاپارس نظامی

شتندقوم شگریان  های تابع نه تنها حق دا شته و قوای نظامی ویسهل ی خویش را دا

شااان تجهیز کنند، بلکه حق ها و پوشاااک خاص قومباشااند و ایشااان را با ساا ح

ایران بپیوندند و زیر فرماندهی مسااتقیم سااردارانی از  داشااتند در نبردها به ارتش

ی اصلی ارتش ایران را همین ها شرکت کنند. در واقع پیکرهمردم خویش در جنگ

اند. هرودو  در داستانی که دادهگوناگون تشکیل میهای سرزمین های بومیارتش



 

ی شدهآمیزیبا توصیف رنگتا های ایران و یونان نوشته، ت ش کرده جنگ مورددر 

کند. او در تأکید  ها و نسادها در ارتش شااااهنشااااهی، بر دالوری یونانیانتنوع قوم

به واقعیت بساایار مهمی اشاااره کرده اساات و آن هم این که  ،با این کار ،عین حاا

شاهی وفادار قوم شاهن شار نیروی نظامی مهمی، به  شیان، بدون ف های تابع هخامن

ر فرمان سااردارانی محلی های محلی، که زیجهیز ارتشت واند. وگرنه تشااویق بوده

شند، قماری بی خدمت کنند شته با ضور دا شاه هم ح بار گمعنا و مرو در نزدیکی 

 بود. می

این نکته هم جالب توجه اسااات که با وجود حضاااور شااااه در میان ارتشااای 

ی شاااورش ها و نسادهای گوناگون، حتی یک گزارش دربارهشاااده از قومتشاااکیل

شاااان برای غصاااب قدر  در دسااات نیسااات. برعکسِ های متحد و ت شارتش

امپراتوران روم که هر از چندگاهی به دساات ساارداران یا سااربازان مزدور آلمانی و 

های متحد قصد ارتشسوءهم به یک مورد در شدند، حتی می گل نسادشان کشته

توان را مین و ای شان اشاره نشده استساده یا حتی سرکشیبه شاهان هخامنشی 

 ست.دانوفاداری ایشان  یهنشان

سیجهخامنشیان نه تنها اجازه شگر  ی ب اند، که دادهشان میهای تابعرا به قومل

شویق هم می ستا کردهاین کار را ت شی از منابع مالی امپراتور را در این را اند و بخ

ستان کیل تواریخند. چنان که بر مبنای نمودصرف می صد هرودو ، خراج ا یکیه پان



 

تاالن نقره در ساااا بوده که صااد و چهل تاالن آن در خودِ این قلمرو برای تجهیز 

خویی هایی که در مورد نرم. گذشته از این، روایت1شده استارتشی بومی خرج می

های محلی دهد که شورشنشان می ن هنگام سرکوب شورشیان وجود داردپارسیا

های مداوم وگرنه بخشش ،دامنه نبوده استآمیز و پردر شاهنشاهی امری خشونت

نظر گرفته  در یشاااورشااارهبران که برای تبعید چون هم های سااابکیو مجازا 

شویقشد میمی ست به عنوان عاملی ت سایر یاغیانِتوان احتمالی عمل  کننده برای 

 . و عمر هخامنشیان را بسیار کوتاه سازد کند

شاان را های تابعو هویت قومی قوم کوشایدند تا تنوع فرهنگیآشاوریان می سوم:

رفت. گنابود کنند. برای نیل به این مقصاااود، دو راهبرد مورد اساااتفاده قرار می

ان و و به بردگی گرفتن فرزند مردان یک قبیله یا شااهر کشااتارترین روش، قدیمی

بسته مهمردمی که تا پیش از این هویتی همگن و  ،شان بود. به این ترتیبکودکان

ه ی مختلف شاااهنشاااهی تجزیهابخش به جمعیتی ناتوان و پراکنده در داشااتند

 . گشتندشان حل میی آشوریو در زمینه شدندمی

آن بود که مردم سااااکن یک منطقه را به جاهایی دوردسااات  ،دومین راهبرد

ند. ید کن یدی را می معموالً تبع ند قوم تبع تان مردان نیروم یا انگشااا ند  کشااات
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تبعیدهای  ِِشااان از بین برود. روشِکردند تا ارزش جنگیشااان را قطع میدسااتان

ستی عمومی پردامنه سیا صور   سناخریب به  سز  ستین بار تو ی قومی برای نخ

چنان که تبعید  ،گیری شدوامها مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن توسز بابلی

  های فراوان آن بود.قوم یهود به بابل در زمان نبوکدنصر یکی از نمونه

ی ایرانیان، اما، درست معکوس این بود. شاهنشاهان پارس مراسم دینی، شیوه

کردند و این کار را تا های تابع را تشااویق میمناسااک مذهبی، و ادبیا  و هنر قوم

نام شاااهنشاااه بردند که هنگام ثبت چگونگی ساااخته شاادن کاخ حدی پیش می

ست تبعید کردهمی اند ذکرکه انجام دادهرا ها و کارهایی یکایک قوم سیا اند. البته 

شی هم گهقوم شور ست. دو نمونهگاه به کار گرفته میهای  ششده ا هوری که ی م

شااود. داریوش مربوط به دو قومِ ایرانی و یونانی می در این زمینه در دساات اساات

های ساا اوا سلطنتش بر مادهای یاغی چیره بزرگ هنگامی که در جریان شورش

کوچاند. این کار، گذشته از قشم  یهی خلیج فارس و جزیره حاشیهشد، ایشان را ب

ی های داریوش دربارهای که داشت، اگر در کنار سایر فعالیتابعاد نظامی و سیاسی

ی بزرگ برای یک نقشااه جزئی معنادار دربه عنوان  خلیج فارس نگریسااته شااود

ی داریوش در مورد هاافتد. فعالیتجا می« فارس کردنش»و ایرانی کردن خلیج 

های ایرانی را در دور تا دور خلیج سااااکن او قوم ؛خلیج فارس معنادار بوده اسااات

یانوردی به در ند و آن را مأمور کرد،  ما با کشاااتی بپی تا دور خلیج را  یت داد 



 

شیهبرداری کند، و پایگاهنقشه ست که  آنی هایی تجاری در حا شکار ا ساخت. آ بر

ی بازرگانی مد  و فراگیر برای توساااعهای بلندالب برنامهرا باید در قها این یهمه

 در خلیج، و در عین حاا ایرانی کردن کارگزارانش دانست.

که  ،شود. مردم این شهری دیگر، به تبعید مردم شورشی ارتریا مربوط مینمونه

جا که در آن پس از شورش اسیر شدند، به نزدیکی بابل فرستاده شدند و در زمینی

شهری برای خود ساختند. در این مورد هم آشکار است که  ان بخشیده شدبه ایش

چرا که پس از پنج قرن، وقتی  ،کنی قومی و هویت فرهنگی نبوده استهدف ریشه

رو شاااد و یونانی از این منطقه دیدار کرد، با نوادگان قوم تبعیدی روبه یجهانگرد

سده  . کاری که پس از چند1اندگفتهگزارش کرد که هنوز به زبان یونانی سخن می

شویق بیرونیمانند بابلفرهنگی  یسکونت در نزدیکی مرکز شوار بوده  ،، بدون ت د

 .است

ستانبه این شکل، هخامنشیان با سازماندهی قلمرو وسیع هایی شان در قالب ا

ی سیاسی و کاستن از فشار نیروی سرکوبگر ساالرانه کردن سلطهوفادار، کار دیوان

انجام رسااااندند. ناگفته پیداسااات که تکیه کردن بر نیروهای نظامی  نظامی را به

های تابع، تنها در شااارایطی محلی و پر و باا دادن به هویت قومی و محلی قوم
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سیار کارآمد از روابز اداری و تنظیما  حقوقی بر زندگی  ست که نظامی ب ممکن ا

شد و و شده با ساکن آن منطقه مستولی  شان را بفمردم  ضرور  اداری ای ا نمایش 

سی جلب کند. وگرنه هر ستفاده از دو ها، مییک از قوم تداوم نظم پار ست با ا توان

صر  سی  یپایهعن سیا ستق ا  شترک و -ا هر دو اتفاقاً  که - ارتش یعنی هویت م

هم توسز پارسیان پشتیبانی شده بود، ادعای استق ا کند یا دست کم به شورش 

 و نافرمانی روی آورد. 

شان، نشانگر آن است که سیاست این سیاست هخامنشیان، و تداوم دولت تداوم

ساااازماندهی اداری، منظم کردن روابز انساااانی، قانونمند کردن تبادال ، و حفظ 

جام می به خوبی در این قلمرو ان ته اسااات. میشااال فوکو، در کتاب امنیت،  گرف

ازماندهی دقیق دارش به خوبی نشااان داده که ایجاد نظم و انضااباط، بدون ساانام

. در مورد سااازماندهی زمان در عصاار هخامنشاایان 1مکان و زمان ممکن نیساات

ضا به قدر کافی اط عا   سازماندهی ف ست، اما در مورد  سیار اندک ا اط عا  ما ب

 داریم. 

برداری از قلمرو شاهنشاهی، های پردامنه برای اکتشاف مرزهای نو و نقشهت ش

حکم، ایجاد نظام کارآمد برید برای تبادا نامه و پیام، و های مها و جادهساختن راه
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 ها و حفر کاناا سوئزی قنا های عمرانی عظیمی مانند گسترش شبکهانجام طرح

شی صر هخامن ست که ع شانگر آن ا شیوهن ستن به ها با تحولی جدی در  ی نگری

دار کردنِ و معنا هابوده است. به گمان من سازماندهی استانزمان هم مکان و فضا

کان» یت قوم ،«م یاری گرفتن از هو تاورد ترین مهم های سااااکن آن،با  دسااا

 هخامنشیان در سازماندهی فضا بوده است. 

هایی تعریف شان را در قالب سرزمینهای بیست و چندگانههخامنشیان استان

شامل می کردند که هرمی ستشدیک مردمی ویسه را  ست که ه ا . به این ترتیب ا

، ماد، ای میای، ای، کیلیکیههایی مانند کاریههای هخامنشاای مرتبا با نامهدر کتیب

صری، و آراخوزی برخورد می شدنِ مردمِ یک کنیم. نامم سوب  شانگر من هایی که ن

منسوب است، که به کل ساکنان آن سرزمین  پارچهیکبه هویتی منسجم و  هدهی

 کردخویشتن را تعریف می یاست. به این شکل، به همان شکلی که پارس شدهمی

و هویت خویش را از مجرای مشاااروعیتِ ناشااای از این تعریف نوین مساااتحکم 

ها، از داد. این قومهای تابع خود نیز میی کاری مشاااابه را به قومنمود، اجازهمی

و با پشتیبانی از نظم پارسی  آوردندبه دست میو منسجم  پارچهیک یسویی هویت

سته شای صیش را میی خوجایگاه  سوی دیگر به خاطر مت شدن به یافتند، و از  ل 

مشااروعیت و اقتدار شاااهنشاااهی را نیز تقویت  یک چارچوب ک ن هخامنشاای

ی امپراتور پارس با شاهان محلی و شهربانانی که بر رابطه ،به این ترتیبکردند. می



 

 کردند، درهای باساااتانی حکومت میاز بیشاااتر پادشااااهیتر بزرگ قلمروهایی

شهرداران تکرار میسط  شان با حاکمان و  شد. این هایی پیاپی در قالب ارتباط ای

شاهی 1الگوی برخالی شاه، یعنی  شاهن که بر را ، همان چیزی بود که ظهور مفهوم 

ستان شاهان دیگر فرمان می ساخت. و این همان مفهومی بود که در ا راند، ممکن 

که خود از نام کاخ شااهی در زبان  شاد،خوانده می« پرو»اش، مصار با نام مصاری

گیری شد مصری )پر( مشتق شده بود. همین واژه بود که بعدها توسز رومیان وام

شنای  سوندی، به عبار  آ شوندی و پ شدن پی شد. « امپراتور»و با افزوده  تبدیل 

شبکه نده در رب -های برندهای از بازیهخامنشیان به این شکل، نخستین طراحان 

 اند. اند، و به م ابه ابزاری سیاسی از آن بهره بردهملی بوده ی هویتحوزه

هخامنشی بنگریم و ماهیت های سرزمین توانیم بار دیگر به فهرست، میاکنون

ساکن سه شان را تحلیل کنیم. داریوش در کتیبهمردمان  ست و  ستون به بی ی بی

شاره َسه(، ای م )هوواگَه(، بابل می دهیو ا شور )آثورَه(، کند: پارس )پار )بابیروش(، آ

عربسااتان )اَرَبایه(، مصاار )مودرایه(، کشااورهای کنار دریا )تیائی درَیهیه(، سااارد 

توکَه(، پَسااپردَه(، یونان )یئونَه(، ماد )مادَه(، ارمنسااتان )اَرمینَه(، کاپادوکیه )کَتَها)

یا هرا  )هَرَیوَهرَرثَوَه(، زَپار  )پَ یا  َه(، آر رَک تان )ساااَ یا سااایسااا (، خوارزم نگ 
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سوگودَه(، قندهار )گَ سغد ) سکا، تَتَهَِ)هووارَزمیه(، بلخ )باختریس(،  گوش،  ندارَه(، 

 رُخج )هَرَواتیش(، و مَکا.

شی  ین روزهای عمرها تا آخرتمام این نام تقریباً شاهی هخامن شی از شاهن بخ

 گر بهچند برخی از آنها در هم ادغام شااده و برخی دی هر ،نددباقی مانقلمرو ایران 

ش یتری کوچکهابخش سیم  ستاندتق ستِ موجود از ا ستین فهر های ند. در این نخ

 :خوریمها بر میایرانی، به دو رده از نام

یا به  ای دیرینه داشتهشود که سابقههایی مربوط می، به نام سرزمینی نخسترده

ز ظهور ا پیششااان، از مردمِ ساااکن پارچهیکریخت و دلیل دارا بودن ترکیبی هم

برخوردار  هویت جمعیِ مسااتقر بر جغرافیای مشااترکنوعی  از ،نظم پارساای هم

 سااارد و ،اند. مصاار، بابل، آشااور، ماد، ای م، خوارزم، بلخ، سااارد، ارمنسااتانبوده

ها هم به شکلی وجود هایی از کشورهایی هستند که پیش از ظهور هخامنشینمونه

 اند. داشته

سرزمینی دومرده شیان نامی از آنها ارتباط می هایی، به  یابد که تا پیش از هخامن

کم به عنوان یک کشااور و ساارزمین مسااتقل نامی در تاریخ شاانویم، یا دسااتنمی

گیرند، عبارتند از یئونیه، اَرَبایه، هایی که در این رده قرار مینمونهترین مهم ندارند.

شان می شورهای کنار دریا. این نام آخر ن ستاندهد که در و ک های برخی از این ا

 -ی پارسی ساالرانهشده، که هویت و انسجام خود را از دستگاه دیوانتأسیس تازه



 

اند که هنوز نام اند، مناطقی هم بودهآوردهبه دست می - ی مردمشو نه اتحاد درون

. شاید استه داشتای خاص در آنها برجستگی ناند و قوم یا قبیلهای نداشتهافتادهجا

های هخامنشی با ی یونانی در متنجزیرهها به شبهی ارجاعدار باشد که بخش عمدهمعنا

کشااورهای کنار دریا، کشااورهای درون دریا، و ؛ همین عبارا  عام انجام شااده اساات

 دریا!سوی آن کشورهای

ست.  ،ظاهراً ،نتیجه این که شته ا شاهی پارس وجود دا شاهن ستان در  دو نوع ا

ای طوالنی، انسااجامی درونی، و هویتی از پیش سااابقه هایی کهنخساات، ساارزمین

تر از سایر جاها بوده سادهها سرزمین در رابطه با این هاپارس اند. کارموجود داشته

ها سرزمین ساالرانه در اینلی از دستگاه دیوانشکچرا که هویتی متمرکز، و  ،است

ا چیرگی نظامی و ساااابقه داشاااته و به همین دلیل هم کافی بوده تا پارسااایان ب

شان جاری کنند و با تقویت پیوندهای  شور شان، قوانین خود را در ک سی بر ای سیا

شاهی، وفاداری شاهن شان و کلیت  ضمین نمایند.میان ای های سرزمین شان را ت

شده در دو و نیم قرن شیکه  ییاد چند بار قیام کردند دوام آورد ها سلطنت هخامن

ها و رها کنند، اما شاامار این تجربه هاپارس یو کوشاایدند خود را از زیر ساالطه

 آوری اندک بوده است. شگفتشان به شکل شد 

طلبانه را از خود که بیشااترین گرایش اسااتق ا ،مصاارها، در میان این اسااتان

 طلبیجداییاش بخت زیادی برای و به دلیل موقعیت جغرافیایی دادنشاااان می



 

تا حدود دویست ساا بعد  وجیه فت  شدپ.م. که توسز کمب 525داشت، از ساا 

سقوط کرد، تنها پنج بار پ.م.( 332) شد و  صره  سکندر مقدونی محا سز ا  که تو

سه موردش  پ.م.( 345 و 384، 400، 463، 484های ساا )در قیام کرد که تنها 

صری و پردامنه و مهم بود و به جنگ سپاه پارس و قوای متحد م های بزرگ میان 

بخشاای از جمعیت مصاار هوادار حکومت ، و در تمام این موارد هم لیبیایی انجامید

 هاپارس نصااایبپیروزی نهایی ایرانیان بود و شااااید به همین دلیل هم همواره 

های جدیدتری که در مورد دامنه و تأثیر شااورش مصااریان انجام ارزیابی. شاادمی

شان می سر دوران هخامنشیان تنگرفته، ن سرا سرزمین در  ها به مد  دهد که این 

شورش ست و  ستق ا زی سل در ا صر  یهای آن نیز به منطقهدو ن دلتای نیل در م

گرایی مصااری ارتباطی شاامالی محدود بوده و دالیلی اقتصااادی داشااته، و به ملی

ست شته ا سناد  . در کل،1ندا سنده نکردن به گلچینی از ا صری، و ب سناد م مرور ا

ست شنی این نتیجه را به د شورشمی یونانی، به رو های دهد که در مورد ماهیت 

و حتی مصاارِ به ظاهر ساارکش هم  2مصااریان در منابع یونانی بساایار اغراق شااده

ستان ست نایی مهم در وفاداری ا شی محسوب نمیا ست. ها به دولت هخامن شده ا

قلمرو ی های قدیمی و پرسااابقهای عام، اسااتانتوان به عنوان قاعدهدر نتیجه، می
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 فادار و مطیع دانست. را وهخامنشی 

های نوپایی هم وجود داشتند که بیشتر در کنار این کشورهای باستانی، استان

جوشااای تدریجی ادغام و هم بودند تا روندِ هاپارس محصاااوا دساااتگاه دیوانی

ای ها عربستان بود که در آن زمان مجموعههای انسانی. یکی از این استانجمعیت

یونان بود که  ،دیگری .شاادنی و آرامی را شااامل میهای ساارگردان کلدااز قبیله

ناگونش را در بل مشااااهده کردیمهابخش ترکیب جمعیتی چندنساده و گو  ،ی ق

ها، استان یونیه تمدن و فرهنگ یونانیان از دید هخامنشی نماید که مرکزچنان می

شاره شد. چرا که ا سارد بوده با شتر در مورد و  این دو های مربوط به یونانیان را بی

به کار می تاریخچهمنطقه  به  با توجه  ی مختلف جهان هابخش ای که ازگیرند. 

از تری بزرگ نشااین دیدیم، این برداشاات درساات بوده اساات. یعنی بخشیونانی

شین یونانی در منطقه شهرن سارد و جمعیت  ساکن بودهای  گیری اند و با وامیونیه 

ویشااااوندان فقیرترشاااان در زودتر از خساااده  های شااارقی حدود دواز تمدن

ی یونان به ادبیا  و هنر و خز و مظاهر تمدن مادی دست یافته بودند. جزیرهشبه

ی گیری اتحادیهی این پیشااارفتگی آن که زبان ایونی تا زمان شاااکلیک نشاااانه

 یان بود. ندلوسی زبان رسمی ادبیا  و علم و سیاست یونا

جهان یونانی مهم و مورد توجه  ، این بخش ازهاپارس بدیهی اسااات که از نظر

های صاانعتی و هنری ساااکنان این هم از نظر نیروی انسااانی و مهار  ؛بوده اساات



 

ی یونان و جزیرهیی از شااابههابخش منطقه، و هم از دید اقتصاااادی و تجاری.

در همان دوران سااالطنت کوروش به قلمرو  ،دریای اژه، خیلی ساااریع هایجزیره

ستند، اما هرگز شاهی مورد  ایران پیو شاهن شی مهم و قابل توجه از  به عنوان بخ

کنند از این حقیقت غفلت می معموالً نویسااان امروزینتوجه و ع قه نبودند. تاریخ

ستناد قرار میکه تاریخ شبههایی را مورد ا سز یونانیان  شته دهند که تو جزیره نو

نیه نباشد. اما با ایو ه از دید ایشان مرکز جهان یونانیشده است، و طبیعی است ک

جاری، صااانعتی،  که در نظر بگیریم، مرکز فرهنگی، ت یاس و هر متغیری  هر مق

سارد سی جهان یونانی در  سیا سوس ،، میلتوسهنری، و  ست، و  و اف شته ا قرار دا

اثباتش خواهم کرد. از این رو،  که به زودی با مرور شاواهد موجود این امری اسات

یک نوع  ،جمشاااید، تنهاآورندگان در تختدیهی هپیکرهاین حقیقت که در میان 

 . غیرمنتظره نیست یونانی وجود دارد و آن هم به یئونیه منسوب است

ای بر اژه هایجزیرهجزیره و هخامنشیان از ذکر نام و ترسیم نقش یونانیان شبه

شمیادمان شی میهای خویش چ شان با آزادیکردهپو خواهی اند، نه از آن رو که ای

کردند )روایتی که دروغ می هایی پیاپی به ایرانیان واردری خویش شااکسااتو دالو

بودنش را نشااان خواهم داد( بلکه به این دلیلِ ساااده که ایشااان به عنوان قومیتی 

اند. این ادعا شدهمستقل و صاحبان استانی مهم و ارجمند به رسمیت شناخته نمی

شانگر فت  شان ن شان ای شده مکه غیاب نام و ن ستق ا ایننا های سرزمین اندن و ا



 

به زودی خواهیم دید که اساات. چون ولی نادرساات کوچک بوده، برداشااتی رایج 

چند  یی )هرهابخش دریای اژه را هایجزیرهو هم  ی یونانجزیرهایرانیان هم شاابه

اند، و به لحاظ سیاسی و نظامی کردهخویش محسوب میشاهنشاهی از  ای(حاشیه

ند. ها چیره بودهبر آنکام ً  هم ها و ها و روسآزتک نامغیاب بدیهی اسااات که ا

در آن زمان وجود داشته مردم جمشید، به معنای آن نیست که این زولوها در تخت

نامها تر آن است که بپذیریم این اند. معقوادادهو هخامنشیان را مدام شکست می

امروزینِ ما از  اندازِراین چشااماند، و بنابدر آن هنگام هنوز وجود نداشااتهو نشااانها 

ست. خواهیم دید که در مورد یونان نیز  شناخته بوده ا شیان نا شان برای هخامن ای

 شاید ماجرا چنین باشد. 

که دیوان نامی اداری بود  فت، در واقع،  نام گر نان  ها یو عد چه ب سااااالری آن

ن های گوناگون ساااکقوم خود، به« سااازیملت»در تعقیب ساایاساات  ،هخامنشاای

شتقاتی از آن به دنباله صغیر داده بود. نامی که م سیای  های غربی این قلمرو نیز آ

شناخته هایی که آندنباله ؛شداط ق می ستقل  شتند تا با نامی م قدر اهمیت ندا

ای آمیز و قدرشناسانههای احترامها مورد اشاره واقع شوند. اشارهشوند، یا در یادمان

اساااتان وجود دارد، و مشاااارکت یونانیان در سااااخت های پارسااای بکه در کتیبه

دهد، همه به آسیای صغیر و شان را نشان میمهار  صنعتگران که های ایرانیکاخ

یی هساااتند که در هابخش همانها این . ودهندارجاع میقلمرو ساااارد و ایونیه 



 

ونان به ی یجزیرهاند. شبههمین مقطع مرکز ادبیا ، هنر، و فرهنگ یونانی نیز بوده

اش از قلم نیفتاده اساات، بلکه به کنندهنظری، یا قدر  تهدیددلیل دشاامنی، تنگ

سااادگی به این دلیل مورد اشاااره نیساات که مهم نبوده اساات. بدیهی اساات که 

های کوچک جمعیتی ساکن ها و گروهاند به تک تک قبیلهتوانستههخامنشیان نمی

 ی یونانجزیرهشاابه  ساااکن درانیانِیون ، وخود اشاااره کنندقلمروی ی در حاشاایه

 اند. ای بودههای جمعیتی حاشیهیکی از این گروه

سته دردر یک جمع ش شنای ن ی جزیرهشبه بندی کلی، اگر دریابیم که یونانِ آ

گار نان، در آن روز تاده و دور از توجه ،یو پا و دوراف بوده، درک  هاپارس چقدر نو

شوری یونان  در آن دورانکه خواهیم کرد  صلی بوده که )ایونیه( ک سیا )نام ا در آ

 !قرار داشته است آسیای صغیر(
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سی ظهور کردهچرا در چهره !ای زئوس» شا ی مردی پار شایار ای و نام خود را خ

ای؟ در حالی ای؟ آیا برای ویران کردن یونان تمام مردم دنیا را با خود آوردهنهاده

 1«توانی بدون ایشان نیز چنین کنی.که می

 ن دید...ورود به یونا خشایارشا را هنگامِ که زمانیگفتار مردی یونانی 
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 یونان نظامی قدرت گفتار نخست: داستان

 یونانیارتش ی قصهسخن نخست: 

توان کنند. البته میآغاز می ایلیادبه طور سنتی، بازسازی تاریخ نبرد در یونان را از 

 باز های موکنای و کر تر را در تمدنهایی کهنبرای فنون جنگی یونانیان ریشاااه

سد آن کسانی که جست. اما به نظر می با نام یونانی مورد  در تاریخ مورد نظرمانر

شاره واقع می شاوندانِ نددشا سانی  خوی شند که به ایلیون حمله بوده همان ک با

 کردند و آن را غار  نمودند. 

 قواعد خاصی بر نبردها حاکم است: ایلیاددر 

پذیرد و زنان و کودکان در هر انجام میجنگ در میدانی دور از ش ،نخست آن که -

نوشته  دیرتر از ایلیادها و نوشتارهای دیگری که آن حضور ندارند. بر مبنای تراژدی

سیرانی اهمیت معلوم می اندشده شود که زنان و کودکان تنها به عنوان بردگان و ا

 ،بنابراین اند.شدهپیروز تصاحب میلشگریان  توسز اند که پس از پایان نبردداشته

تاختند هایی که به شهرها میی آشوریی نبرد با روش تهاجمی و شکارگرانهشیوه

 تفاو  داشته است. جنگیدندها میو در کنار باروها و درون کوچه



 

. تنها نداها همواره در قالبی تن به تن و یک به یک تصویر شدهجنگ ،دوم آن که -

 که در کنار اسااتبه کسااانی مربوط  ودشااهایی که در میدان نبرد دیده مییاری

گروهی و آرایش  1آراییجنگند، یا بر یک گردونه سااوارند. بنابراین رزممی دیگریک

ست و جنگ عبار  بوده از درگیری  شته ا سربازان هنوز وجود ندا هماهنگ میان 

 تن به تن افرادی منفرد با هم.

اجتماعی  هاید که موقعیتگیردر می ینبرد همواره میان دو قهرمان ،سوم آن که -

هلوانانی جنگند وشاهزادگان با شاهزادگان، و پهمسانی دارند. شاهان با شاهان می

ندازی می یان تیرا به خدا ته را مجروح میکه  که آفرودی ند )م ل دیومد  ند( ککن

ورد مشااان به خاطر گسااتاخی معموالً همواره از حمایت خدایی دیگر برخوردارند و

 گیرند.شماتت قرار می

 ؛پهلوانان و قهرمانان، چنان که اشاااره شااد، آدم عادی نیسااتند ،چهارم آن که -

ستند ،یعنی شاهزاده. یا خدا و خدازاده ه شاه و  این مرزها هم چندان  معموالً و یا 

ها، خدازاده است و برخی از خدایان شفاف نیست. چنان که آخیلس، شاه مورمدون

 . 2گذارندیدان نبرد قدم میگاه در قالب پهلوانانی میرا به م

                                                 
( راتگوس )را به عنوان برابرنهادی برای است« آرارزم»به پيروی از احمد بيرشک عبارت  1

 ام. برگزیده
دهد و به هواداری از مردم تروا گام در ميدان مثالً وقتی كه آرس به ســـيمای آكاماس تريير قيافه می 2

  ، سرود پنجم(.ایليادگذارد )می



 

که دو جنگاور  - که نظمی خاص بر آداب جنگ حاکم اسااات. چنان  پنجم آن 

در را آیند و با خواندن رجز جنگ نخست از دو سوی میدان به سمت هم پیش می

شاااان پرانند، و اگر هیچ کدامکنند، بعد از دور به هم نیزه میی معنا آغاز میحوزه

شته شود ک سمت هم  ن سنگ پرتاب می معموالً دوند ومیبه  کنند. در راه به هم 

صلهآن کنند و اگر تا این هنگام تر دومین زوبین خود را پر  میای نزدیکگاه از فا

 افتند. با شمشیر به جان هم می دوهنوز کسی کشته نشده ب

بیش از آن که کسب افتخار یا دستیابی به  ،مرکز توجه جنگاوران ،ششم آن که -

است. تقریباً  دیگریک هایزی عمومی برای لشکرشان باشد، غار  کردن س حپیرو

های ها و زرههایی پر آب و تاب در مورد سااا حدر تمام موارد، شااارح و توصااایف

مر به صاااراحت از زبان قهرمانانش این مطلب را افشاااا جنگاوران وجود دارد و هُ

س حمی ست که  شتن حریف، آن ا صلی از ک شود. کند که هدف ا صاحب  هایش ت

هایی دهد که س حجان پهلوانانی رخ میها هم در اطراف بدن بیبرخی از درگیری

شمنان در اطرافگران ستان و د صاحب شان میبها را بر تن دارند و دو جنگند تا 

س ح در  شود. اهمیت  ست که همر در  ایلیاداین غنیمت معلوم  انتهای به قدری ا

 ا به توصیف زره آخیلس اختصاص داده است!سطر ر 140کتاب چهاردهمش 

شانهیئبه ویسه در اردوی آخا ،هفتم آن که - سلهها، ن سل مراتب جنگی ای از نظم و 

ست، مرتباًترین فرماندهرتبهعالیظاهراً  که ،شود. آگاممنوندیده نمی با  ی یونانی ا



 

ای کتاب شااود و در ابتدرو میمخالفت و توهین ساارداران و شاااهان متحدش روبه

 نزدیک است به دست آخیلس کشته شود. 

م حظا  اخ قی در میان پهلوانان یونانی وجود ندارد. مردم تروا  ،هشااتم آن که -

 اندشااان به میدان آمدهیا میهن شااانگاه از این که برای دفاع از زن و فرزندانگه

ش ،گویندسخن می سخن یونانیان به آرزو برای غار  کردن  هر و برده اما محتوای 

صر می سر غنایم منح ست که منظومهکردن مردمش و دعوا بر  ی شود. معنادار ا

گاممنون بر ساار دختری که اساایر شااده آغاز آایلیاد با شاارح درگیری آخیلس و 

شااود، و با شاارح این که چگونه پریام برای بازسااتاندن پیکر پساارش و دفن می

 یابد. پایان می شود باج بدهدکردنش ناچار می

ی توان درکی از ماهیت نبرد در یونانِ سااادهمی با توجه به این هشااات نکته،

شااود که فنون نبرد هنوز در معلوم می ایلیادهشااتم پ.م. به دساات آورد. از مرور 

ساا مرتبه شهر تروا را برای نه  سپاه یونان  ست.  شته ا سیار ابتدایی قرار دا ای ب

قحطی یا کمبود غذا در میان اهالی ای از و با این وجود نشااانه کنندمحاصااره می

گیری در متن وجود ندارد. از این ای به فنون قلعهشود، و هیچ اشارهشهر دیده نمی

اند. آشاااکار اسااات که یونانیان دراین دوران با جنگ در شاااهرها آشااانا نبوده ،رو

به زورمندی بدنی و وزن  ،شااود، تنهاهایی هم که به قهرمانان منسااوب میصاافت

شیدن زیاد و ق صدا هنگام نعره ک سرعت دویدن و بلندای  شارهد بلند و  . کندمی ا



 

شاااود های زیرکی در اولیس دیده میتنها بارقه بین تمام پهلوانان همری ،در واقع

گیرد، نه سااازماندهی کاری به کار میکه او هم این هنر را تنها برای دزدی و فریب

 سپاه.

ی در ایلیاد همسان است، و تنها تفاو  به ها و زره پهلوانان آخائی و تروایس ح

شارهها مربوط میارزش بودنِ کمان نزد آخائیبی سب شود، و ا های زیادی که به ا

رساااد تمدن تروا، که تمدنی شااارقی و به نظر می ،ها وجود دارد. از این روتروایی

شند. با  شنا بوده با سوارکاری آ سیایی بوده، با هنر کمانگیری و   هیچ، وجود اینآ

و مشاااهورترین  1بینندآسااایب مهمی نمی اندازی دشااامنکدام از پهلوانان از تیر

ست که به بی ایلیادکمانگیر  ست. پس میپاریس ا شهره ا ضگی و زناکاری  توان عر

اند. ها اهمیت چندانی برای کمان قائل نبودهاز دید همر، آخائی ،نتیجه گرفت که

سیک  بهعدها بای بود که ارثیهتوجهی به کمان این بی صر ک  یونانیان و رومیان ع

در  این، . با وجودختپذیر سااداران ایرانی آسایبد و ایشاان را در برابر کمانیسار

همان چیزی که بعدها  ؛نظام یونانی وجود داردهای زیادی به پیادهاشااااره ایلیاد

 ها را به وجود آورد.هوپلیت

                                                 
ضيه 1 ست پاریس در خود ق شدنش به د شته  وجود ندارد و متعلق  ایليادی تير خوردن به پای آخيلس و ك

 گان بعدی است.به نویسند



 

ها گره خورده اساات. نام تدر یونانِ عصاار ک ساایک با نام هوپلی تاریخ جنگ

مشااتق شااده اساات که  ( یونانی« )هوپلون»ی از واژهاحتماالً  هوپلیت

های دهد و از گویش آرگوساای گرفته شااده اساات. هوپلیتمعنی می« سااپرِ گِرد»

ای بودند که در بیشاااتر اوقا  سااااا به کار کشااااورزی ساااربازان پیاده یونانی

ها و آرایش ها سااا حرفتند. هوپلیته میدان میجنگ بآغاز  بااما  ،پرداختندمی

هایی به هم پیوساااته به میدان گام نظامی خاص خود را داشاااتند و در صاااف

س حمی شتند و با  سنتی با حریفانگذا شواهد تاریخی میشان درهایی  آویختند. 

ها منحصاار به فرد یا تازه نبوده و در تمام دهد که الگوی رزمی هوپلیتنشااان می

سادههجامع شاورز  اند و نقش اجتماعی ای که هنوز به قدر کافی تمایز نیافتههای ک

کشاااورزان و سااربازان از هم تفکیک نشااده، ارتشاای با شااکل و ساااختِ شاابیه به 

های این چنینی، به نقش ارتشنشانه از ترین . قدیمیستها وجود داشته اهوپلیت

ی سوم ه قدمتش به هزارهشود کها مربوط میجنگجویان سومری بر ستون کرکس

کند. بر این سین را بر همسایگانش روایت میرامَِهای نَگردد و پیروزیپ.م. بر می

سربازان پیاده دیده میستون، ردیف سپر و هایی منظم از  شوند که به ک هخود و 

ست دارند راهنمایی می شیر در د شم سردارانی که  سز  . 1شوندنیزه مجهزند و تو

                                                 
1 O’Connel, 1989: 32-37.



 

شااود. های یونانی هم دیده میلی اساات که عیناً در هوپلیتاین شااکل و شاامای

آرگوس زاده شااد. چنان که  شااهردولت در ،نظام هوپلیت، برای نخسااتین بارپیاده

ستین شده و نخ زره هوپلیت را هم  گفتیم، نام هوپلیت از گویش این مردم گرفته 

ای مفرغین نهو زره سی دارین زره، ک هخودی تیغها اند.کشف کرده در همین شهر

ی روی ک هخود آشکارا از تیغه .است ساخته شده ی هشتم پ.مکه در سده است

سربازان هراس شوری وامک هخود  ست که در آن دوران هنوز انگیز آ شده ا گیری 

شتند.  صغیر حضور نظامی دا سیای  صویر هوپلیتدر فنیقیه و آ ها برای نخستین ت

سده شد های هفتم پ.م. بر گلدانبار در  شهرها ،کورینتو  پدیدار  سایر   ،پیش از 

اند و برخی از را در آن شاااهر یافته گیری کرد. چون این گلداناین شااایوه را وام

 ها نیز در این شهر برداشته شد. هوپلیت تکاملِ های بعدیگام

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوپلیتیك  کورینتیکالهخود 

 

ها تغییر کرد و بر ک هخود هوپلیتی پنجم پ.م. به بعد، شکل از اواسز سده 

 ک هخودهای کورینتی مبنای سرمشقی ساخته شد که در کورینت ابداع شده بود.

ی روی سر بود. در شد و فاقد تیغهی مفرغین ساخته میکاری یک ورقهبا چکش

ها و مقابل بینی و دهان پوشاند و تنها جای چشممقابل نقابی داشت که چهره را می



 

هر دهد. ای از این ک هخودها را نشان میتصویر باال نمونهگذاشت. یرا باز م

ای زمین به های یونانی بود که قطعهکشاورزی از اعضای قبیله نظام هوپلیتپیاده

کم یک برده داشت. بین یک سوم تا نیمی از وسعت حدود چهار هکتار و دست

اند. استعداد دادهیل میها تشکجمعیت مردان بالغ هر روستای یونانی را هوپلیت

 یبه روایت آریستید، اتحادیه ،چنان که پایین بوده استاصوالً  بسیج سرباز در یونان

ن از نظر آمادگی روانی های یونانی پس از پیروزی پ ته )یعنی بهترین زماشهردولت

دست به گردآوری سرباز زد و تنها توانست ده هزار پیاده و هزار سواره و  یونانیان(

 ،احتماالً شده توسز یونانیان،ارتش بسیجترین بزرگ .1صد کشتی را بسیج کند

 همان بوده که در نبرد پ ته جنگید. 

فته ی نبرد و تصاحب میدان تخصص یاها برای راندن دشمن از هنگامههوپلیت

شتاربودند، نه  ضعیتی ابتدا ،دشمنان. از این رو ک شان و یی را در ساختار و کارکرد

دست  شد و میدان را ازدهد. آن سپاهی که به عقب رانده مینگ نشان میتاریخ ج

شته میمی شان کشد و هوپلیتداد، مغلوب پندا شتار ای ارآیی ها برای تعقیب و ک

 نداشتند. 
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قالب صااافدر عمل، هوپلیت تا چند کیلومتر منظم ها در  با طوا صاااد متر  هایی 

شت سر گرفتند که پیسربازان را در بر مها هشت تا دوازده ردیف از صف شدند. اینمی

صفهم می ستادند و  شده ای شیدند. یونانیان هر یرا تا چند متر عمق می یاد ک از بخ

که  ای اساااتهنامیدند، و این همان واژمی () فاالنکسها را این ساااپاه

 در فارسی رواج دارد. اش )فاالنس(فرانسوی خوانشامروزه در قالب 

ستههای یونانی میسپاهترین بزرگ به این ترتیب سی هزار نفر را توان اند ده تا 

سبتها در میدر بر بگیرند. تلفا  نبردهایی که بین هوپلیت زیاد بوده  ،گرفت، به ن

 15ان و مندپیروز درصد 5یعنی حدود  .رسیداست و تا ده درصد کل سربازان می

ی نبرد یونانیان شیوه ،کلدر . 1دنشدوردگان در هر نبرد کشته میخشکست درصد

ست. چنان که در روایت مشکوک هرودو ، چندان سنجیده و حساب شده نبوده ا

چون  یونانیان جنگاوران ترسااناکی هسااتندگوید که مردونیه به خشااایارشااا می

شاااان هنگام جنگ منطقی و معقوا نیسااات، و حتی هنگامی که پیروز عملیا 

. هم او در بخش دیگری از داساااتانش 2کنندشاااوند تلفا  زیادی را تحمل میمی

کند که چگونه سیصد نفر اسپارتی با سیصد نفر از مردم آرگوس بر سر تعریف می

                                                 
1 Parker, 1995: 1-25. 
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را تصاحب  ئایک نفر اسپارتی زنده ماند که تور جنگیدند و از آنها تنها ئاتصاحب تورِ

 .1کرد

 

 

 

 

 

 

 پنجم پ.م.ی سده -ای ای شهر آئگینا سای و برگ یك هوپلیت در دیوارنگاره

 

اند. کردهاند و حتی لباس عادی هم بر تن نمیبرهنه بوده معموالً هاهوپلیت

های یونانی یا مهرهای ایرانی ترسیم شده، نشان که بر گلدان ،هاتصاویری از هوپلیت

ها در بیشتر مواقع حتی پوششی برای پنهان کردن عور  خود دهد که هوپلیتمی

-های مهم زره بر تن می، سربازان دولتمندتر در جنگینوجود ااند. با نیز نداشته

وشاند، و پروی سینه را می شد کهاند. زره تنها به پوششی مفرغی محدود میکرده

آوری ساخت سپر و ها رایج نبوده است. فنهوپلیت کل بدن در میان محافظِزره 
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ها بسیار سنگین سپرها و زره ،از این رو .زره در میان ایشان چندان پیشرفته نبود

-10کیلوگرم بوده که اگر با وزن ک هخود ) 15-20اند. وزن یک زره سینه بین بوده

کیلوگرمی را به  30-40وزنی  ( جمع بسته شودگرمکیلو 10( و سپر )گرمکیلو 5

ها را به سادگی خسته . حمل چنین وزنی دشوار بوده و هوپلیت1افزایدبدن سرباز می

 و شمشیر را هم افزود. ،د به این عدد وزن نیزه، خنجر. تازه بایاست هکردمی

 

 

 

 

 

 

 

 «نقشِ سیاه»نی بر گلدانی به سبك های یوناهوپلیت

                                                 
1 Hanson, 1998. 



 

ترین بخش تسلیحا  یک هوپلیت، سپرش بوده است. سپر، نماد فردیت و مهم

شرف در نزد سربازان یونان باستان بوده است. هر سپر هوپلیت، چنان که از نامش 

متر سانتی 5/0تا  3/0شده و ساخته می ای به قطر یک مترل دایرهپیداست، به شک

ست. جنس آن از مفرغ ضخامت شته ا ستحکامش به قدری بوده که عم 1ًدا  ، و ا

ی ها چند نکته. در مورد ساااپر هوپلیتقادر به ساااوراخ کردنش نبود ریف پیادهح

 جالب وجود دارد:

نین لی است که سپر و زره آهنخست آنکه جنس آن از مفرغ بوده، و این در حا

ستبا دوامهم تر و که هم محکم - سه را - تر ا ها وپلیتهپیش از سده  از حدود 

 شاایرهای آهنیناند. در ایلیاد به شاامشااناختهی مدیترانه و آناتولی میدر منطقه

شاره های دوری به که توسز قوم ،خاکستریدانیم که تمدن سفاا هایی شده و میا

ش صر تاریکی آنیونان وارد  شته، با جا را به دنبااده و ع شنا شیوه دا ی کار با آهن آ

سپرها باید دلیل ،. بنابراینستا بوده ساخت  ستفاده از مفرغ در  شته تداوم ا ی دا

 باشد. 

سندگانن از برخی ضد زنگ بودن مفرغ را دلیل  وی سبک بودن، یا  ارزان بودن، 

ستفاده ستها شتر از آن دان ست. ن موارد برای جنگاند. اما ایی بی افزار پذیرفتنی نی

                                                 
1 Parker, 1995: 15-46. 



 

زره و سپر مفرغین  آهنینها و شمشیرهای تر است و پیکانچون مفرغ از آهن نرم

ی زمین به شااکنند. ع وه بر این، آهن عنصااری اساات که در پوسااتهرا در هم می

های آوری کورههساااتند. اگر فن ترفراوانی وجود دارد و معادن آهن در دساااترس

ای اندک تولید تواند با هزینهر زیادی از آهن میاوجود داشته باشد، مقد ذوب آهن

توان یک دلیل می ،ها هم از جنس مفرغ بوده، تنهاجا که زره هوپلیتشاااود. از آن

آوری استفاده از آهن برای این موضوع قید کرد، و آن هم این که در این دوران فن

بوده که اشااایایی کاربردی و غیرتجملی نقدر پیشااارفته در میان یونانیان هنوز آن

 مانند سپر و زره را از آن بسازند. 

قیمت بوده و به همین دلیل هم از به هر صاااور ، خودِ مفرغ هم فلزی گران

خسااارتی هنگفت  ه برای یک روسااتایی یونانی باسااتاندساات دادن سااپر یا زر

رای شااده اساات. به همین ترتیب، به غنیمت گرفتن سااپر و زره بمحسااوب می

سه سو سر همین  ایلیادکننده بوده که بخش مهمی از نبردهای یونانیان چنان و بر 

سپرنخستین جنبه ،گیرند. بنابراینمیسپرها در ها وزره صادی بوده  ی اهمیت  اقت

 است. 

ی جالب در مورد سااپرهای هوپلیت، آن اساات که ارزشاای نمادین دومین نکته

شرافت و شته و به عنوان ع متی برای  اند. همان رفتهشجاعت ارزش به کار می دا

آید، انتظار یونانیان میبر« با سپر یا بر سپر، یا»اسپارتیان طور که از شعار مشهورِ 



 

 سپرچون هم -شان آن بوده که برای به دست آوردن غنیمتی ارزشمند از دالوران

شدند - شته  ستای بجنگند، و اگر ک شان به رو سپر رزش شان بازگردند. اخفته بر 

 معموالً هاامری عجیب اساات، چون در سااایر تمدن نمادین سااپر در میان یونانیان

ی پارسی، کمان ی، نیزهپارتهای تهاجمی است که اهمیت دارد. شمشیر بلند س ح

اند و که نماد هویتی قومی بوده ی رومی، و شمشیر سامورایییا قمه  دیاگسکایی، 

سته می سار  دان شرف و ج س ح نداشدهع مت  ستند. تا همه  هایی تهاجمی ه

های شوالیهیعنی  -شان وارثان فرهنگیهای یونانی و دانم، هوپلیتجایی که من می

تنها جنگاورانی هستند که نمادشان س حی تدافعی است. این را  - قرون وسطایی

 یها نشااانهدر کنار این نکته بنگرید که اسااتفاده از سااپر و زره نزد برخی از تمدن

ها به نساابت شااده اساات. چنان که سااپر در میان ژاپنیضااعف و ترس تلقی می

ند که سوار داشتدار و چابکای کمانرستههای سوارکار هم ناشناخته بوده و پار 

ند. در کنار این موارد، باید به این نکته هم توجه کرد که کردمیناساااتفاده از زره 

ان نبرد، دیر رسااایدن به میدان نبرد، و ی زیادی برای گریز از میدیونانیان ع قه

 ،کدام از نبردهای بزرگیاند. به طوری که هیچشااان داشااتهپیمانانترک کردن هم

های این گریزها و که شاارحش در آثار نویسااندگان باسااتانی آمده، خالی از نمونه

ی ها نیساات. اگر تمام این شااواهد را کنار هم بگذاریم، به یک نتیجهعهدشااکنی



 

برای احتماالً  رساایم، کهشااناساای جنگ در جهان کهن میر مورد روانروشاان د

 اند!ترسیدهاز جنگ می های یونانیگرا برخورنده است: هوپلیتنویسان یونانتاریخ

های می تلفا  باالی نبردها، نامعقوا بودن تصاامیتوانسااته نتیجهاین ترس می

 خوردگان باشد. ستی پیروزمندان با شکشان، یا برخورد وحشیانهسرداران

شان، در برابر ضربا  شمشیر با وجود زمختی و سنگینی ،هازره و سپر هوپلیت

ستی پیادهو نیزه سر هسربازان پیاد ،و از این رو ها مقاوم بوده ا ی یونانی تا وقتی 

نمود که سربازی اند به خوبی بجنگند. اما خطر موقعی رخ میتوانستهاند میپا بوده

ها به قدری زیاد و فشاااردگی فتد. وزن تسااالیحا  متصااال به هوپلیتبه زمین بی

شان مترادف بود شان به قدری زیاد بود که بر زمین افتادن برایها در اطرافپیاده

ست شدن در زیر د شته  شمن. ع وه بر وبا لگدماا و ک پای جنگجویان خودی و د

شیری که از روبه شم سز زره و رد میها وارو به هوپلیتاین، پرتاب نیزه و  شد تو

شان دفع می سربازی بر زمین سپر سوی  شیری که از باال به  شم شد، اما نیزه یا 

های برد. تحلیل اسکلتشد و او را از میان میاز زرهش رد می رفتافتاده نشانه می

ها به دلیل آسیب به سر و دهد که بیشتر هوپلیتمانده از آن روزگار نشان میباقی

 . 1اندو نواحی اطراف کمر و پشت کشته شده ها،صور ، دست

                                                 
1 Sage, 1996. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ( E735یشماره -پ.م. )لوور 550-560ها ای گلدانی یونانی مربوط به سال جنگ هوپلیت

 

سمی در پیش هوپلیت شغلی ر سربازی را به عنوان  ستاییانی بودند که  ها، رو

ضباط  شان حفردنگرفته بودند و بنابراین ان اکم نبود. یک ی و گروهی چندانی بر ای

سنجش درجه ضباط فردی و جمعی در یک ارتش، بررسی شاخص مهم برای  ی ان

ست که بین مردان جامعهورزش شتیبانش رواج دارد. ورزشهایی ا هایی که در ی پ

باقی  المپیکهای بازیمیان یونانیان رواج داشااات، با توجه به آثار زیادی که از 

 بازسازی است. مانده، به خوبی قابل



 

( را ی ورزشاای اصاالی )پنتاتلون: پنج رشااته یونانیان باسااتان

سابقا  المپیک به عنوان که هنوز هم در قالب پنج حلقه 1اندشناختهمی ی نماد م

 اند از:دهد. این پنج رشته عبار  بودهیک نماد به حیا  خود ادامه می

 ؛(، یا پرش طوا و ارتفاعآلما ) -

 ؛، یا پرتاب وزنه(دیسکوس ) -

 (، یا دویدن؛دروموس ) -

 ؛(، یا کشتیپالِه ) -

 زنی( نام داشاات و شااکلی از مشااتپنجمین ورزش، در ابتدا پوگمِه ) -

س با ورزش آکونتیساای دها به خاطر تلفا  زیادی که داشااتوحشاایانه بود، که بع

(.یا پرتاب نیزه جایگزین شد ) 

( همان پانکراتیون )احتماالً  کرش گذشاات،زنی، که ذمشاات

ای بر آن حاکم ی تن به تن با دساات خالی بوده و هیچ قاعدهبوده که نوعی مبارزه

دیگر را بیرون  اند چشااام یکتوانساااتهمی دهندگاننبوده. به طوری که مساااابقه

در دست است دهندگان را گاز بگیرند. گزارشی از یکی از مسابقه دیگریک بیاورند و
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های بلندش شااکم حریفش را پاره کرد، و شاااید به این دلیل بوده که که با ناخن

 . 1نامیده است« دهشتناک»کسنوفانس این مسابقه را 

 توان گرفت.ها چند نتیجه میاز وارسی این ورزش

ست آن که سوم تمام ورزش ،نخ ستان، همهطبق روش مر ی آنها های جهان با

به قدر  اند. ارتباط پرتاب نیزه و کشااتی با جنگیدنعریف شاادهدر ارتباط با جنگ ت

ه کشده به پر  کردن سنگ مربوط میاحتماالً  پرتاب وزنه هم. کافی روشن است

شته و در متن سربازان یونانی رواج دا سربازانی که بین  های کهن یونانی مرتب به 

در ق ونانیان اینخوریم. این امر که پرتاب ساانگ برای یمیکنند برمی ساانگ پر 

شانگر ابتدایی بودن فن ست. چون آوری جنگیدن در میانمهم بوده، ن نگ سشان ا

ان ما هاست، که حتی اجداد غیرانسشده در میان نخستیاولین س ح پرتابی ابداع

  کنند!می ها چنینها و بابونو هنوز هم شامپانزه اندکردهنیز از آن استفاده می

اند. شدهاست که دویدن و پریدن هم ورزش محسوب میی جالب دوم آن نکته

مانما می که در ز کان های دور دانیم  یا یتن به دشااامن هوپل له  گام حم ها هن

سیکدویدهمی صر ک  شه که ورزش ،اند اما در ع های المپیک در آن بیش از همی

 هنگام ه کیلو وزنه به خود آویخته بودندیی که چهل پنجاهارواج داشاااته، هوپلیت

                                                 
1 Xenophanes, Fragment 19. 



 

قدم  اند، بلکه در صفوفی به هم فشرده و گروهی دست به پیشرویِدویدهحمله نمی

سربازان آتنی در جنگ ماراتون را به  ،اند. به همین دلیل همزدهمیبه قدم  دویدن 

 .1اندنشینی تعبیر کردهجنگی نامنظم و تعقیب سپاهی در حاا عقب

هایی پریدن ورزش به این ترتیب، یک حدس جسااورانه آن اساات که دویدن و

دینه شدن مربوط به فرار و نه حمله بوده باشند! این به معنای رسمیت یافتن و نها

انند ی یونانیانی مفرار در میان یونانیان اسااات. امری که با اشاااعار سااارخوشاااانه

ی فرار کردنش از چنگ دشااامن و رها کردن ساااپرش در آرخیلوخوس که درباره

سمیت یافمیساخت هم جور درمیدان ترانه می  تن فرارآید. ناگفته نماند که این ر

فری نبینیم در میان هفت هزار در اسااپار  وجود نداشااته اساات. چون میاحتماالً 

زند. گریشاااان میها و متحدانروند، همه جز اساااپارتیکه به نبرد ترموپوالی می

سپارتی سپهمین ا شهروندی ا شعر آرخی ئوس او را از  شنیدن    ارها هم بعد از 

 کنند!محروم می

آید آن اساات که هیچ کدام از ها بر میای که از مرور این ورزشسااومین نکته

ها انفرادی هسااتند و رقابت افراد هم در آنها شااکلی گروهی ندارد. تمام این ورزش

درساات مشااابه با الگوی کهن  ،یعنی ؛گیردآنها به صااور  تک به تک صااور  می
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به تعریفی که ما برای  ،مشااق نظامیحتماالً ا همری جنگ. این بدان معناساات که

سیم، در میان یونانیان پدیدههای جدید میارتش شهشنا ست. بدای ری  دار نبوده ا

 ای کوچک هم بپردازیم. ها را کردیم، به مقایسهکه این بحث اکنون ،نیست

باساااتان چیزهای زیادی نمیما در مورد ورزش ما ا ،دانیمهای رایج در ایران 

ید های رزمی ترد که شاااکلی از هنر ندارد  ماالً  -ی وجود  با آییدر پاحت ند  ن یو

چنین نقل قوا هرودو  را هم داریم که اج داشااته اساات. همدر ایران رو -میترایی

 یگردکند. از ی و کمانگیری قید میکارهای اصاالی ایرانیان را شاانا و سااوارورزش

و شکار  ،حبوب ایرانیان بودهمهای آید که شکار از ورزشهای یونانی هم بر میمتن

 گروهی است. کام ً  ورزشی

شکار کردن، که در تمام کشورهای شرقی به عنوان نوعی تمرین نظامی اهمیت 

شته، در یونان فاقد ارزش تلقی می ستشددا شانهه ا شتر ن شکار در هایی که . بی از 

شود مربوط می به کشتن جانورانی مانند گراز و روباه و گرگ یونان باقی مانده است

ی این کنترا جمعیت جانوران اند. شاایوهپروری خطرناککه برای کشاااورزی و دام

ارتباطی با دالوری و اثبا  شجاعت نداشته  ،تربر خ ف کشورهای شرقی ،مند همزیان

ست، چنان که سمی را در جنگل میبرای کشتن پلنگ گوشت معموالً ا شتههایی  اند. گذا



 

 .1اندکردهدر یونان زنان شکار نمیید توجه کرد که به این حقیقت هم با

سابقه سنتی کهن بوده که  شکار  سومری و ای می در ایران،  سوم  از باش به ر

شکار هممی سرزمین، جنگ و  ست. در این  شته ا ن از شدند و جواناارز تلقی میگ

این  زاپرداختند. هدف سنین پایین برای ورزیده شدن در فنون نظامی به شکار می

یه رواج ی شاااهی بیش از بقی غذا نبوده، چون در میان اشااراف و خانوادهکار تهیه

جود وداشته است. تصاویری که از شاهِ در حاا شکار شیر و سایر جانوران وحشی 

ست و پنجه نرم کردن رویارو با جانورانی که ب ست که د شانگر آن ا ه قدر  دارد، ن

شیوه شدندشناخته می سهای ت یکی از  شاه به عنوان اَبَران شروعیت   ان/بیت م

ست. در ایران، حتی در خانواده سلطنتی، زنان همراهاَبَرجنگجو بوده ا مردان به  ی 

سانه ،اند و این امررفتهشکار می شرقی سراحرم یگذشته از تعارضی که با اف های 

که ی مشارکت نمادین زنان در اموری وابسته به جنگ است. مشارکت دارد، نشانگر

سارما  همدر همان زمان در قبیله سکا و  شت و در های  شد  ادامه دا چنان به 

نباا د ،ایران نیز در قالب همراهی زنان شاااه با اردوهای جنگی، به شااکلی نمادین

 . ه استشدمی

ی تربیت پارسی و الگوهای ورزش رایج یونانیان به شیوه .ی چهارم پ.مدر سده

                                                 
1 Fox, 1996. 



 

سالهدر میان ایرانیان توجه کردن شتند. یکی از د و ر ستایش آن نگا های زیادی در 

 کونِگِتیکوس نوشاااته شااادی شاااکار های جالبی که در این هنگام دربارهمتن

(سنوفانس سنوفانس تمایز میان  ( اثر ک ساله، ک ست. در این ر ا

دهد و ساارمشااق ایرانی را به عنوان شااکار در میان ایرانیان و یونانیان را شاارح می

سب باختهکه دا ،ستاید. اودرست تربیت مردان دالور می روش سب و تربیت ا ی ا

داند و به این بود، تربیت سگ و اسب را از عناصر اصلی پشتیبان شکار در ایران می

ستهترتیب چنین می شکار د شنای  سوارکاران به همراه نماید که الگوی آ جمعی 

شاای اشاارافی رواج دارد، قدمتی ای سااگ، که هنوز در انگلسااتان به عنوان ورزگله

ی ایرانی بسیار زیاد داشته باشد. اف طون نیز مانند او به ستایش از شکار به شیوه

هایی مانند داند و روشپردازد و حضاااور ساااگ و اساااب در شاااکار را الزم میمی

در های سنتی شکار جانوران یعنی شیوه -گستری برای پرندگان گیری و دامماهی

نان نههای ارزشااامند بیرون میی آموزشز ردهرا ا - یو نان را نشاااا ند و آ ی طمع و بی

 . 1داندپایگی میدون

کوشد تا اصل و نسبی یونانی برای شکار پیدا کند اش میکسنوفانس در رساله

ای یونانی از تربیت تشویق کند. صرفِ ت ش او شیوهچون هم و به این ترتیب آن را
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ای از تربیت در یونان تازگی دهد شکار به عنوان شیوهبرای انجام این کار نشان می

شااده اساات. داشااته اساات و امرِِِِِی وارداتی و نیازمند مشااروعیت محسااوب می

ای را روایت داند و افسانهکسنوفانس شکار را ابداع آپولون و خواهرش آرتمیس می

کردند  کند که بر مبنای آن این دو خدا مهار  شاااکار کردن را به خیرونِ اهدامی

اسبی خردمند بود. خیرون استاد آخیلس بود و به این ترتیب نخستین  -که انسان

 شد. آموزگار فنون شکار به پهلوانان یونانی محسوب می

 ی چهارم پ.م.ای ای سدهاند. نقاشیی ایزدان بسته شدهارابهبه کنتورهایی که 

 

خورد. چون یپای منشااأ شاارقی شااکار به چشاام م حتی در این افسااانه هم رد

گیری کردند و در ابتدای یونانیان فنون سااوارکاری و تربیت اسااب را از ایرانیان وام

( هایی )کِنتوروس: اسااب  -کار با این جانور ناآشاانا بودند. انسااان

ای شبیه به ای از این ناآشنایی با اسب بودند. این موجودا  تنهخیرون نمونه مانند



 

شتند و از کمر  سب دا شان به باال بدنا شواهد تاریخی ن شبیه بود.  سان  شان به ان

شاهدهمی شم بومیانی بودهدهد که کنتورها بازتاب م سوارکاران آریایی در چ اند ی 

سوارکار و مرکبش را  سوار بر اسب ندیده بودند و ترکیب  که تا آن هنگام کسی را 

سناک در نظر می شابهی اند. انعکگرفتهبه عنوان موجودی واحد و تر اس فرهنگی م

سرخدر زمان فت  قاره سب ی آمریکا هم رخ داد. یعنی  ستانی که تا آن هنگام ا پو

سب سپانیایی از ا سوارکاران ا کردند شان گمان میندیده بودند، هنگام پیاده شدن 

شود. به این ترتیب، کنتورها، با موجودی واحد سر و کار دارند که بدنش دو تکه می

 اند کهتر ندارند، نمودی از سااوارکارانی بودهیر ایرانی و شاارقیکه نظیری در اساااط

شواهد با مهاجر  قبیلهزمان هم احتماالً شتند. از  شان برخورد دا های یونانی با ای

ها و موج اوا های آریایی مانند کیمریآید که برخی از قبیلهتاریخی چنین بر می

 اند. شناختها نمیمهاجران یونانی نیز فنون سواری گرفتن از اسب ر

سواره شته که  سب به قدری در تاریخ یونان رواج دا شنایی با ا نظام تا هنگام ناآ

های یونانی اهمیتی نداشااات و فنون تربیت اساااب تا ی مقدونیان در ارتشحمله

صار طبقهزمانی دراز هنری تجملی بود  شت. از این روکه در انح شراف قرار دا  ،ی ا

شرافی بودن تبارِ یپیس )ی ههای دارای واژهنام سب( بر ا : به معنای ا

در میان ی یهانام یونانی چنین کنند. در عصااار ک سااایکشاااان داللت میدارنده



 

 هیپوکراتس شان عبار  بود از:هایبسیار رواج داشت که مشهورترینیونانی اشراف 

  )هیپولیت(. و هیپولوتوس ،س )فیلیپ(ِِ، هیپیاس، فیلیپِ)بقراط(

ورها در اساطیر یونانی نقشی جالب بر عهده داشتند. آنان همواره موجوداتی کنت

سته می سیار دان به ویسه  ،شدند. در این میانغیریونانی با فرهنگ غنی و خِردی ب

خیرون جایگاهی ممتاز داشت. او همان کسی بود که آخیلس را پرورد و در آخر به 

هراکلس را فریب دهد همسر  پیش از مرگ موفق شدو ا .دست هراکلس کشته شد

د. یآاز پای درشاااود و مساااموم  شقاتلچینی کند که در نهایت و طوری مقدمه

دو قهرمان یونانی داشاات، به طوری ترین بزرگ ای نزدیک بابنابراین خیرون رابطه

 شد.ی یکی و قاتل دیگری تلقی میکه استاد و پرورنده

ونسب یونانی شکار ی اثبا  اصلبا واسازی ت ش کسنوفانس برا ،به این ترتیب

توان تفسیری واژگونه به دست داد و خارجی بودن این ورزش را نتیجه با اسب، می

های یونانی اشاااره های روی کوزهتوان به نقشگرفت. به عنوان یک دلیل دیگر، می

 این بساایاری ازدهند. ها بساایار به ندر  سااوارکاران را نشااان میکرد. این نقش

نمایند اما در تمام این موارد شاکارچیان شاکارچیان را باز می ی ازاویرتصا هانقش

ست ندارند. کمانی که ستند و جز کمانی کوچک در د شکار احتماالً  پیاده ه برای 

اش خرگوش یا پرندگان کاربرد داشته است. جالب آن که کسنوفانس هم در رساله

به شاااکار خرگوش ی بحث خود را کند و بخش عمدهبه این نکته اشااااره می



 

شکار آهو و گراز هماختصاص می ست که آن را به میتأکید  دهد. او بر  کند و پیدا

شمند به یونانیان معرفی می سمی تازه و ارز چنان از هم این، کند. با وجودعنوان ر

شته دوری می شی که در ایران رواج دا شکارِ جانوران وح ستانی  شکاا با گزیند و ا

ی را ویسه - ی نیرومندیعنی جانوران درنده -گ و خرس شاااکار شااایر و ببر و پلن

همان جایی که قلمرو ایران  ،یعنی ؛1داندو مقدونیه می ،سااااکنان آسااایا، آناتولی

 داده است. هخامنشی را تشکیل می

ونانیان با یهای ایرانیان و رسااد ماهیت ورزشها، به نظر میبا توجه به این داده

ورزش،  تگی شکار در نزد ایرانیان و گروهی بودن اینبرجسهم متفاو  بوده باشد. 

ضعیت امروزاگر  شود، معنادارتر جلوه می ینبا و سه  شورمان مقای کند. ورزش در ک

ی قهرمانهای جای ایرانیان و غربیان عوض شاااده باشاااد. چون مقامامروزه گویی 

مری که ا ؛شودبرداری محدود میهای انفرادی مانند کشتی و وزنهایرانیان به رشته

ید ی کاسااته شاادن از انضااباط گروهی و هماهنگی قراردادهای حاکم بر تولنشااانه

 قدر  جمعی است.

سی ورزش شواهدی که از برر شته از  ست میگذ آید، از منابع های یونانی به د

اند. هرودو  در شرح بهره بودهدانیم که یونانیان از انضباط سپاهی بیدیگر نیز می

                                                 
1 Xenophanes, Kunegetikus. 



 

دهد می شرح سرداری فوکایایی به نام دیونوسوس را ه ماجرایماجرای شورش ایونی

انضااباط چنان بیهم»که نیروهای یونانی را گرد آورد و به آنها هشاادار داد که اگر 

گاه از ایشااان  تردید از شاااه بزرگ شااکساات خواهند خورد. آنبی «باقی بمانند

ها نشاند بر کشتیخواست تا از دستوراتش پیروی کنند و از فردای آن روز همه را 

و وادارشان کرد با هم تمرینا  نظامی انجام دهند. یونانیان تا هفت روز از او پیروی 

ها دشوار است، شورش کردند و او را از فرماندهی کردند اما بعد چون دیدند تمرین

  1خلع نمودند و دیگر تمرین نظامی نکردند!

 شدافت مییباط نظامی در آن ز انضیونانی که نشانی ا شهردولت در قدیم، تنها

سپار  بود. قوانین لوکورگی، چنان که از  ید، چارچوبی آپلوتارک بر می هایروایتا

ن، و از ها را از سااویی به بهترین سااربازاکه اسااپار  کردندرا تعریف میانضااباطی 

 کرده است. یونانی تبدیل می شهردولت ترینِسوی دیگر به منضبز

شااادند و با ها ساااپرده میهفت ساااالگی به ساااربازخانهکودکان اساااپارتی از 

یافتند. آنان تمام ساا را با سر تراشیده و های نظامی پرورش میشدیدترین تمرین

شتند که آن هم بیشتر تن برهنه می سالی یک دست لباس بیشتر ندا گذراندند، و 

وپونسوس به های پلای بلند شبیه بود. البته باید در نظر داشت که زمستانبه م فه
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حمام هرگز ها سختی سایر نقاط نیست و هوا در این منطقه معتدا است. اسپارتی

ند و نمی ها رفت کاه میبر تودهشاااب ند. وقتی بزرگ میهایی از  ید ندخواب  ،شاااد

ستند موهایمی شانشان را بلند نگاه دارند، ولی فقز هنگام رفتن به میدان نبرد توان  سر

 کردند. را شانه می

عهده داشاااتند، مرتب از آنها  که آموزش این کودکان را بر ،ان اساااپارتینظامی

سختی تنبیه میبیگاری می شیدند و هر روز آنها را به  سیاری از آنها در ک کردند. ب

های شدیدی که شدند و برخی دیگر در اثر تنبیهها کشته میجریان همین تمرین

کند که ودکانی را روایت میمردند. پلوتارک داساااتان کمی کردندمرتب تحمل می

 قدر ش ق خوردند تا مردند. در معبد دیانا آن

یب پارتی ،به این ترت طاعت کردن خو اسااا با رنج کشااایدن و ا ها از کودکی 

نان در نوجوانی می ند. آ ند و آموختمیگرفت نه دزدی کن که چگو به عنوان ند 

کمین  ی بردگانخانه ها در بیرون ازشبتمرینی برای اثبا  بلوغ و مردانگی خود، 

رساندند. در صورتی گیر کرده و به قتل میکردند و نیرومندترینِ بردگان را غافلمی

هایی وحشتناک انتظارشان را شدند، تنبیهکه این نوجوانان هنگام دزدی گرفتار می

سپارتیمی شهور، کودکی ا ستان م شید. به همین دلیل هم در آن دا که روباهی  ،ک

تی روباه شاااروع به دریدن و آن را زیر پیراهنش پنهان کرده بود، وق را دزدیده بود

قدر درد را تحمل هیچ نگفت و آن اش لو بروداز ترس آن که دزدی شاااکمش کرد



 

ای ها تنها یونانیانی بودند که به مفهوم ساارباز حرفه. اسااپارتی1کرد تا جان سااپرد

ریج و به دنباا آزمون و ای شدنِ جنگ، فرآیندی بود که به تدنزدیک شدند. حرفه

 خطاهای بسیار به مناطق شمالی یونان راه یافت. 

ها، و تمایلی که برای پایین بودن ساااط  انضاااباط گروهی در میان هوپلیت

ا شااان ردادند، تا حدودی وضااعیت آرایش جنگیگریختن از میدان نبرد نشااان می

اتنگ به جنگ ها در قالب صااافوفی به هم فشااارده و تنگکند. هوپلیتتوجیه می

حاطه اپرداختند به طوری که در عمل هر سربازی از سه طرف با سربازان دیگر می

یی شده بود و راهی جز هجوم به سمت جلو نداشت. این آرایش جنگی جالب از سو

 ترین راه برای هماهنگ کردن حرکت ساااربازان بود و از ساااوی دیگر فرارسااااده

ت، یتی که در یک صف فشرده قرار داشساخت. چون هوپلشان را ناممکن میکردن

 شد. خواه ناخواه زیر فشار افراد اطراف خویش به جلو کشیده می

شت.  این، با وجود شرایطی خاص کارآیی دا هنگامی که نظام هوپلیتی تنها در 

ی بربرِ اساالحههای ساابکاز پیاده ی چهارم پ.م. ایفیکراتس آتنیدر اواخر سااده

ست خورد شک شد. ایفیکراتس با ضعف هوپلیت، نقطهبومی غرب یونان  شکار  ها آ

سلحهبنیان نهادن یک نیروی پیاده سبک ا ست واکنش حرفه یی  شک ای به این 
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های نشاااان داد و همین رساااته از ساااربازان بودند که توانساااتند بر هوپلیت

ی اسااپارتی غلبه کنند. به دنباا آن، زمان مرگ نظام هوپلیتی فرا اساالحهساانگین

نِئا بود که جنگ مانتی در آن به میدان آمدند هاین نبردی که هوپلیترسااید. آخر

 بین تبس و اسپار  در گرفت.

که در تحوا جنگ در یونان نقش پامینونداس  بودآفرین یکی از ساااردارانی  ا

سده ست که در  سی ا ست به تب جالبی زد و روند به  هاینوآوریی چهارم پ.م. د

سربازان هوپلیت را تک ستن  سی، که برای مد  هم پیو میل کرد. در فاالنسهای تب

ها سپرهای بلندترشان نمودند، هوپلیتناپذیر میکوتاهی در یونان باستان شکست

های آخته به خارپشااات عظیمی با نیزه ،چساااباندند و به این ترتیبرا به هم می

های شهردولت بخش مهمی از نوآوریشدند. اپامینونداس به کمک این تبدیل می

ست از بارِ رقیب ست داد، اما خود نتوان شک ای ببرد. وقتی این درخت بهره تبس را 

اپامینونداس در میدان نبرد مرد، گروگانی در شهرش داشت که مقدر بود اختراعش 

با همان  ندش  ند و فرز یان بردارد. اختراع را تکمیل ک مام مردمان تبس را از م ت

گره خورده اسااات. فیلیپ دوم زمان  ها، با نام فیلیپ مقدونیپایان تاریخ هوپلیت

گروگان به سر برد، و در همان جا بود  جوانی خود را در میان اهالی تبس به عنوان

شد. او پس از مرگ  شنا  سی آ شور خویش شاه مقدونیهکه با فاالنسهای تب ، به ک



 

ی چهارم پ.م. را میانی ساادههای ساااا گریخت و پس از به دساات گرفتن قدر ،

 نس مقدونی کرد.صرف ابداع فاال

مجهز  - مترسانتی 70ی حدود با قطر -تر فاالنسهای مقدونی به سپری کوچک

. این سااپر به گردن ساارباز 1شاادبودند که از جنس مفرغ و کمی کوژ ساااخته می

پوشاااند. به این ترتیب، دو دساات ساارباز برای اش را مید و روی سااینهبومتصاال 

این نیزه ساریسا نام داشت و از چوبی با پنج شد. ای بسیار بلند آزاد میگرفتن نیزه

ی شد که نوکی فلزی داشت و انتهایش مجهز به تیغهتا شش متر طوا تشکیل می

شان کاربرد داشت. تیزی بود که برای کشتن مجروحان دشمن هنگام عبور از روی

و  های فاالنس حذف شااده بودبا توجه به ساانگین بودن این نیزه، زره بدن در پیاده

سربازان دیده مینها ک هخود باقی مانده بود. تنها زرهی کت از چرم  شده در برخی از 

 .شدساخته می

شد که در مربعی با طوا و عرض نفر تشکیل می 256ی فاالنس مقدونی از هسته

توانست بین شدند. عمق صفوف سایر سربازان در این آرایش مینفر منظم می 16

به جز پنج ردیف اوا، ر بگیرد. همهردیف سااارباز را در ب 16تا  8 ی ساااربازان، 

گرفتند و فقز پنج ردیف اوا ی باالی ساارشااان میدطور عمو ههای خود را بنیزه

                                                 
1 Asclepiodotus, Tactics, 5.1. 



 

از شااارح . چنان که 1دادندها را به تدریج به وضاااعیت افقی قرار میبودند که نیزه

ت. از شااان اندک بوده اسااآید، امکانا  تدافعی برایمیتساالیحا  فاالنس مقدونی بر

های داشااتن دشاامن به کمک نیزه رمز موفقیت این سااربازان در دور نگه ،رواین

ست. در عمل، هر فاالنس مقدونی تنها می شان بوده ا سته در محدودهبلند ای در توان

ای از پهلو در صااافوف اگر پیاده ،به همین دلیل .حدود یک متر مربع حرکت کند

شان نفوذ می شمشیر یا مد، چون میآکرد، فاجعه به بار میای ست به راحتی با  توان

سربازان فاالنس را از پا در آورد، بی آن که دفاع انفرادی نیرومندی در  خنجر یکایک 

سربازان در فاالنس مقدونی نمی شد.  ستند در محدودهبرابرش ممکن با ی تنگی توان

در اثر  معموالً که داشااتند به راحتی خنجر یا شاامشاایر خویش را به کار بگیرند، و

شاادند که بتوانند به تنهایی با دیگران تر از آن میشااان خسااتهی عظیمحمل نیزه

 درگیر شوند. 

  

                                                 
1 O’connoel, 1989: 57-62. 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار فاالنژ مقدونی به شکلی که فیلیپ آن را ابداع کرد

  

 

 

 

 

 فاالنژ مقدونی

 جهت حمله        

 

 

   سوار

 سوار زرهپوش     پسیلوها    اندازان نامنظمف خن  سبک اسلحه

         

         

 ها    تاگما   تسالیاییسون        پلتاسیس هوپاسپیست تاکسیس      فاالنس
 

 یپیاده سوار       هوپلیت    ی سبکپیاده   

 سبک زرهپوش      شهسواران    

 اسلحه   ی متحدنظام سبک اسلحهپیاده
 



 

د ل کرهوشمندی فیلیپ در این بود که دفاع را به امری همگانی تبدی ،در واقع

اجمی تبدیل ی تدافعی و تهپارچهبه یک قالب یک و از این رو سربازان خویش را

ا که محصونمود. آنچه در مورد فاالنسهای تبسی و مقدونی جذاب است، آن است 

، اندهای قبلی جنگ در یونان مشتق نشدهو از سنت سیر تکاملی مشخصی نبوده

 .اندی بودهی ابتکار افراد معدودهبلکه ناگهان بر صحنه پدیدار شده و آشکارا نتیج

شد. سربازان فیلیپ به سه رده تقسیم فاالنسها تشکیل نمیسپاه مقدونی تنها از 

( نام داشااات، نظامِ عضاااو فاالنس که پزِتایروی ):: پیاده1شااادندمی

سنگینسواره شی وامنظام  سلحه که از ارتش هخامن شده بود و هِتایروی ا گیری 

( خوانده می )ای که در قلب سااپاه اساالحههای ساابکشااد، و پیاده

کردند و نظام و پیش از فاالنسها به دشاامن حمله میایسااتادند و پس از سااوارهمی

نمودند. این نظام پزتایروی را ایفا میهنگام درگیری نقش ساااپردار و حامی پیاده

 شدند.( خوانده می گروه هوپاسپیستوی ):

یعنی سااپر، نیزه، شاامشاایر کوتاه،  - ونانیان گذشااته از این تجهیزا  سااادهی

یاده ،ک هخود ظامو آرایش جنگی پ های جنگی بی فنون دیگراز  - ن بهره و ابزار

شااد و که اختراع وحشااتناکی محسااوب می ،ی جنگیارابه ،اند. به عنوان م اابوده
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صر در برابر هیکسوس شاهی هیتسقوط م شاهن ن شابرایی را رقم زد، ها و ظهور 

 ناشناخته بود. 

هایی چرخ ساخته شدند ورودان میان ای م ودر  هانخستین ارابهاز نظر تاریخی، 

کردند. این توپر و سااانگین داشاااتند و به همین دلیل هم به کندی حرکت می

بسااتند و به همین دلیل هم در نبردها ارزش های کهن را به گورخر یا گاو میارابه

دار سااوار و با اسااب هایی ساابک و پرهی جنگی، که بر چرخارابه نداشااتند. جنگی

ستان بود.قوم هاینوآورید، از شوکشیده  های این ارابه را قوم های هند و ایرانی با

همراه خود به  دوم پ.م. به ساااوی آناتولی تاختند یمهاجم آریایی که در هزاره

و در برده شااد های هیکسااوس تا مصاار ها توسااز قومجا وارد کردند. این ارابهآن

 . گشتپ.م. به یونان وارد  1500حدود ساا 

شان هرگز ی زیاد ساختها و هزینههای جنگی به دلیل ناهمواری زمینگردونه

و  افزارهای ضاااروری برای خود جا باز نکردنددر یونان به عنوان بخشااای از جنگ

ای از این نمونه. شااادنده میچنان به م ابه ابزاری تجملی و درباری نگریساااتهم

شااناسااان بقایای دویساات ارابه را از کاخ کنوسااوس بیرون باسااتانتجمل آن که 

و پهلوانان به میدان  یونان باسااتان بیشااتر برای بردن پادشاااهان اند. ارابه درآورده

شانه نبرد شان در میانو ن شگریان  گذاری ای شت، وگرنه آنل قدر محکم و کاربرد دا

که در جریان نبرد مورد اساااتفاده قرار گیرد. پهلوانان وقتی به میدان چابک نبود 



 

پرداختند. از شااان پیاده شااده و روی زمین به جنگ میهایرساایدند از گردونهمی

نانی به و مصاااری ،هاها، آشاااوریها از هیتیاین نظر یو که بر پشااات ارا هایی 

تر افتادهعقب دادندی میجنگیدند و کمانگیران و ساااپردارانی را بر هر ارابه جامی

وارد ارتش خود کردند آغاز دوران هخامنشاایان ی جنگی را بودند. ایرانیان نیز ارابه

خویش لشااگر  دار آن را به بخشاای مهم ازهای داسو به زودی با اسااتفاده از ارابه

 تبدیل نمودند. 

ته آوری ساااخت ارابه از یادها رفنماید که در عصاار ظلمت یونان، فنچنین می

ها در حدود های گردونه را بر کوزهنخستین نقش باشد، چون پس از غیابی طوالنی

س حپ.م. می 800 ست که نخستین  در یونان های آهنین بینیم. در همین دوره ا

های آهنین در یونان شاامشاایر بودند، و برای شااوند. اولین ساا حبه کار گرفته می

ی آهنین باقی رغین یگانه اسااالحهها و ساااپرهای مفمدتی طوالنی در کنار زره

های پرتابی در یونان اهمیت یافت و دفن . در همین حدود بود که سااا ح1ماندند

های ساااا یبا دو یا سااه زوبین رواج یافت. در فاصااله  درگذشااتهکردن قهرمانانِ

قاشااای .م.پ 9700-900 ها و های یونانی ساااربازان را با زوبینهای روی کوزهن

                                                 
1 Sage, 1996: 15-24. 



 

مایش می های فراواننیزه یان ن جای خود را در م تدریج  به  مان هم  داد، و ک

 کرد.های پرتابی باز میس ح

هد بود.  ناقص خوا یایی  به نیروی در بدون پرداختن  نان  نگ در یو تاریخ ج

ستنی با تکامل و انقراض  های یونانیشهردولت طور که تاریخهمان س پیوندی ناگ

سی یونانی هم  ها داردهوپلیت سبتی تاریخ دموکرا با تحوا نیروی دریایی چنین ن

های یونانی شاااده، های زیادی که به قایق، با وجود اشاااارهایلیاد. در کندبرقرار می

شتی ست. ک شتر به بح ی از جنگ دریایی در میان نی های یونانی در آن هنگام بی

هایی سبک شباهت داشتند که پس از رسیدن به ساحل توسز دریانوردان به زورق

در خشکی  های همریشدند. از این روست که تمام جنگی حمل میدرون خشک

 دهند. رخ می

های باستانی شاهدی از آن در دست که بر مبنای متن ،نخستین جنگ دریایی

مردم »شااود. یعنی زمانی که ی دوازدهم و یازدهم پ.م. مربوط میاساات، به سااده

و فریگی  های کوچگرد یونانیلهای بودند، زیر فشار قبیکه از نساد مدیترانه ،«دریایی

که  ،آمدند و به مصاار یورش بردند. گروهی از ایشااانبه سااوی جنوب به حرکت در

ست نامیده می سطین بخشیدند، هنگام حمله به پِلِ شدند و نام خود را بعدها به فل

صر بر کشتی شباهتی با جنگهایم های شان با مصریان جنگیدند. البته این نبرد 

تا آن موقع هنوز کشتی جنگی ابداع نشده بود و حتی چون  نداشت.دریایی واقعی 



 

شناخته بود. در نتیجه ،کان همُس  ضرور  دارد، نا شتی   ،که برای تعیین جهت ک

جنگ تن به تنِ دو نیروی  ،ها کردند، در واقعنبرد خونینی که مصریان با فلسطینی

ها با هم گ ویز ها و قایقبه جای نبرد بر خشکی، روی تخته پاره ،نظام بود کهپیاده

شده بودند. سنت ناآشنایی با کمان در این دوران کهن نیز در میان مردم مدیترانه 

رواج داشت، چون سربازان فلسطینی در این نبرد به زوبین و شمشیر مجهز بودند، 

 .1شدند کشتارداران مصری و به همین دلیل هم توسز کمان

به نقش لداناگر  نانیهای گ حدودبنگریم، متوجه می های یو که در   شاااویم 

قوچی بر های کلههایی از زایدهبرای نخستین بار نشانه .م.پ 1000-900های ساا

ها به ی تبدیل شدنِ کشتیتواند نشانهشود، و این میها پدیدار میی کشتیدماغه

شاااان به هم ضاااربه بزنند و اند با دماغهتوانساااتهواحدهایی جنگی باشاااد که می

شت ست یک شواهدی که از فنیقیه به د شکنند. با توجه به  های حریف را در هم ب

ی قبل در فنیقیه ابداع شااده بود. دانیم که چنین روشاای یکی دو ساادهمی ،آمده

توان فنیقیان را نخسااتین طراحان نبرد دریایی دانساات، و یونانیان را می بنابراین

و نهم های ها در ساادهفنیقی گیرندگان از ایشااان تلقی کرد.یکی از نخسااتین وام

دار برای درهم شااکسااتن هایی با پشااتی محدب و دندانهپ.م. کشااتیهشااتم 

                                                 
1 O’Connel, 1989:54, 55. 



 

شته دو ردیف پارو و دکل آنها هایناورزم .ساختندهای دشمن میکشتی هایی افرا

هایش آویخته بود و با کمانداران و سااربازان داشاات که سااپرهایی چوبی بر دیواره

 شها هم وجود داشت که پشتتری از این کشتیر و کوچکشد. نوع دیگانباشته می

سب و تیز نوک شاکوژ و دماغه سر ا سینه و  شکل  . نقش این شدساخته میبه 

 . 1ها هنوز بر دیوار کاخ شروکین دوم آشوری در خُرساباد باقی مانده استکشتی

ی شاایوه .ی هشااتم پ.منبودند. در آغاز سااده یونانیان اولیه دریانوردان خوبی

توانستند مانده بود که تنها پنجاه روز در ساا را میقدر عقبسازی یونانیان آنقایق

ماه در ساااا رسااید که  8-7ی شااشاام پ.م. به به دریا بروند. این زمان در سااده

 . 2ها برابر بودی فنیقیکمابیش با زمان دریانوردی ساالنه

 ریایی را دریافتکه اهمیت نیروی دهای یونانی شاااهردولت یکی از نخساااتین

نیروی دریایی  ،ساموس بود که زیر فرمان جبارش پُلوکراتس، و در اتحاد با ایرانیان

ست کرد، اما چون  سارد  زددست به دزدی دریایی میکوچکی در شهربان  توسز 

اعدام شد. پس از او، نوبت به میلتوس رسید که گویا هنگام سرکشی در برابر ایران 

سیج کرده بود. با  قوای دریایی قابل توجهی ست که نیروی وجود اینرا ب شکار ا ، آ
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 -دریایی یونان برای نخسااتین بار در ایونیه و زیر تأثیر نیروی دریایی نوپای ایران 

 .1شکل گرفته است - ی فنیقی داشتکه خاستگاه

ی به منطقهاحتماالً  ی یونان،جزیرهکاربرد نیروی دریایی در شااابهنخساااتین 

که بخش اوا  ،(ی ناوگان )ناوکراریای: د. واژهشوآتیکا مربوط می

سی همآن با واژه ستی ناوِ فار شه ا سده2ری با زمان هم یعنی -ی هفتم پ.م. ، در 

در آتن رواج یافت. نخستین ماجراجویی  -گیری ناوگان در ساموس و میلتوسشکل

رد ساالمیس مربوط شان به اگینا و نبی ششم پ.م. و حملهها به سدهدریایی آتنی

که  ،تر آنشد. نوع کوچکشود. در این زمان دو نوع کشتی در یونان ساخته میمی

( خوانده برای پشاااتیبانی و ترابری کاربرد داشااات، پنتاکونتِر )

شت وی بود که تریرِم )ناورزم ،دیگری و شدمی چنان که از  ،( نام دا

بار در ردیفی برای نخسااتینداشاات. ناوهای سااهنامش پیداساات، سااه ردیف پارو 

ی هفتم لنگر کار گرفته شاادند، ولی تا سااده ی هشااتم پ.م. در کورینت بهسااده

کردند و ی با قدر  مانور باال عمل نمیناورزم نداشاااتند. بنابراین از ابتدا به عنوان

 بیشتر برای ترابری سریع سربازان ارزش داشتند. 
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شباهت را نمی 2 شهتوان دليلی بر وامالبته این  ست. این واژه از ری ستان دان سی با ی گيری این واژه از فار

 های هند و اروپایی رواج داشته است.مشتركی مشتق شده كه در بسياری از زبان



 

های یونانی جا شهردولت عصر ک سیک، به قدری دردر  ،های جنگیاین کشتی

باشاااگاه ین هایی برای تمرباز کرده بودند که دریانوردان هر کشاااتی برای خود 

ند. زیرا در ها رزم پاروزنی داشااات نان تعیینناو پاروز ماهنگی  نده بود، و اینه  کن

به دسااات نمی با تمرین  ماهنگی جز  نان را دره پاروز مار  مد. شااا  ترینبزرگ آ

تا ده  ردیفیاند. ساارعت یک ناو سااهنفر تخمین زده 170 ردیفیهای سااهناومرز

 رسیده است.ی دریایی میگره

شاااان نزد ردیفی، در یونان باساااتان اهمیتی کمتر از قدر و قیمتناوهای ساااه

های دریایی داد هنگامی که در مورد جنگ ،اند. ارسطونویسان امروزین داشتهتاریخ

نیروی نظامی در نبردهای ترین مهم ها را به عنوانن هوپلیتچناهد، همدسخن می

سمیت می سددریایی به ر ست که نبرد دریایی هنوز در یونانِ  .شنا این بدان معنا

شته و با رویارویی کشتی هایی همراه بوده که پهلو به آن روزگار وضعیتی سنتی دا

اند. اهمیت جنگیدهمیشاااان با هم اند و ساااربازان رویگرفتهپهلوی هم قرار می

یت که واژههوپل قدری اسااات  به  مارینِس: ها در چشااام ارساااطو  یانورد ) ی در

گیرد و از تعمیم این مفهوم به پاروزنان و ( را برای ایشاااان به کار می

های بلند ی پنجم که سااکان. در واقع، تا سااده1کندمی ی کشااتی خودداریخدمه

                                                 
 .3271، بند سياستارسطو،  1



 

ها چنان زیاد شد که توانستند به انور کشتیو قدر  م ،ها اختراع شدتوسز فنیقی

نبرد دریایی  ،دیگر را خرد کنند ی یکشااان تنهسااوی هم حرکت کنند و با دماغه

شد. تازه در این هنگام بود که پاروزنان در نبردها اهمیت  از جنگ زمینی تفکیک ن

 یافتند. 

مراتب مرجی بود که از غیاب سلسلهودموکراسی یونانی، محصوا آشوب و هرج

ستواری از قدر   ی کسانی که به همه ،شد. به همین دلیل همناشی میسیاسی ا

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

شاادند که به ها را شااامل میکردند. در ابتدای کار، این عده، تنها هوپلیتطلب می

توانستند متمایز بودند و می شانفقیرتر خاطر تسلیحا  فلزی بهترشان، از رعایای

سپرهایی مفرغین و ک هخودهایی محکم با دشمنان شورای شان روبهبا  شوند.  رو 

تان، در واقع باسااا نان  که برای  انجمنی از ،عمومی در یو بازان بود  این سااار

و تقساایم غنایم ی که عمدتاً به امور جنگ -گیری در مورد مسااائل عمومی تصاامیم

آمدند و با شاااکلی نه چندان منظم در این موارد گرد هم می - شااادمربوط می

ی همین یافتهشااکل بسااز ،ی آتن، در واقعبولهمجلس کردند. گیری میتصاامیم

کارتر هرگز چنین توسعه نیافت انجمن سربازان بود. شکلی که در اسپار ِ محافظه

 و همان شکل سنتی خود را تا آخر حفظ نمود.



 

شانتحلیل شدن قدر   داده های جدید ن سی آتنی و تفکیک  که ظهور دموکرا

سی از طبقه صور  هوپلیت خدمت سیا ستاییان دولتمندی که به  شراف و رو ی ا

با ظاهراً  به ظهور نیروی دریایی مربوط بوده اسااات. ،کردند، تا حدود زیادیمی

ای که به صاااور  های نوینی برای نبرد دریایی، پاروزنان و خدمهپیدایش شااایوه

بردند به ارزش نظامی خویش پی کردندها خدمت میشااته و پادو برای هوپلیتگما

سی را طلب کردند سیا شی از قدر   سطو در کتاب 1و بخ ست. ار شروعیت  سیا م

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

دی برای جنگیدن، های جدیگیری شیوه، و آشکار است که شکل2داندمتناسب می

 کرده است. ی سیاست را هم ایجاب میای به عرصهورود بازیگران تازه

ر دهد که یونانیان باسااتان خود به اهمیت نیروی دریایی دشااواهد نشااان می

سی آگاه بوده ست داخلی و ارتباط آن با دموکرا سی تنسیا جبار  اند. هنگامی که 

ساا  سپارتیان در آتپ.م.  404در  سیدند و دموکرا به کمک ا را  هان به قدر  ر

 که پیش از آن رو به ساااوی دریا ،ی مجلس راقلع و قمع کردند، ساااکوی خطابه

 داشاات، چرخاندند تا سااخنرانان رو به خشااکی سااخن بگویند و به این ترتیب به

 کردند.تأکید  ی نیروی دریاییشکلی نمادین بر مخالفت خود بر توسعه

                                                 
1 Von Wees, 1997. 
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با ند دو تن از همین ج که خویشااااو گامی  را  جمهورران، یعنی اف طون، هن

اید گیری از ظهور دموکراساای بر این امر پافشاااری کرد که بنوشاات، برای پیشمی

گیری کلش ی وآبمکان آرمانشهر به قدر کافی از دریا فاصله داشته باشد تا تجار  

ها وپلیتارسطو بر اهمیت هتأکید  باید ،نیروی دریایی در آن ممکن نشود. در واقع

کرا  و ارزش بودن فعالیت پاروزنان را هم در ارتباط با موضع سیاسی ضددموو بی

 اشرافی وی فهمید و تفسیر کرد. 

شان می سانی به کار گرفتهشواهد ن  ،ها، بیشترشده در کشتیدهد که نیروی ان

سوکراتس به روزگاری شدها( و بردگان انتخاب میهاز میان بیگانگان )متیک اند. ای

کند که شاااهروندان همگی هوپلیت بودند و تنها بردگان و بیگانگان بر ه میاشاااار

شتی ستندها میک ش شاره .1ن هایی به نیروی دریایی آتن دارد که توکیدیدس هم ا

 اند. خاستهمیای بردهد به راستی پاروزنان و دریانوردان از چنین طبقهنشان می

ستگاه پست دریانوردان و خدمه شان اتواند غیاب ارجاع به یها، می کشتیخا ی

هنگامی به این  ،، تنهانویسان یونانیهای یونانی باستان توجیه کند. تاریخرا در متن

ری سااایر جنگ تغییمکردند که کاری نمایان انجام داده، یا در افراد اشااااره می

 پوشی ایجاد کرده باشند. غیرقابل چشم
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هم به همین شکل غفلت شده، د گروه دیگری های کهن یونانی، در موردر متن

ه در ای کهای جسته و گریختهاساس اشاره اسلحه هستند. برهای سبکو آن پیاده

ایی به جنگ ها به تنهدانیم که هوپلیتباساااتانی وجود دارد، این را می هایروایت

اند. شدهشان همراهی مییک از ایشان با گروهی از رعایا و بردگان اند و هررفتهنمی

و  چنین در این نکته هم شااکی وجود ندارد که این بردگان تنها برای آشااپزیهم

م اند، بلکه در جنگ هشاادهاساالحه همراه نمیرسااانی با سااربازان ساانگینخدما 

 اند. کردهشرکت می

دهد، پ.م. بر ضااد اسااپارتالوس را شاارح می 429توکودیدس وقتی نبرد ساااا 

سربازان مهاجم عبار  بودند می سوار. تازه گوید که  ست  از دو هزار هوپلیت و دوی

کند که به این نکته اشااااره می دهدی جنگ را توضااای  میهنگامی که نتیجه

عده ند، چون  مل شاااد یادی را متح فا  ز مان تل هاج یادهم یادی از پ های ی ز

سلحهسبک از هم  این نیروهاشود که . به این ترتیب معلوم می1شان کشته شدندا

دادند چه اند، و اگر تلفا  سنگینی نمیو در جنگ شرکت کردهحضور داشته ابتدا 

 ین که هنگام شمارش نیروهای مهاجمشدند، کما ابسا هرگز مورد اشاره واقع نمی

 ذکری از ایشان در میان نبود.
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ساا بعد رخ به نبردی میپلوتارک به همین ترتیب، وقتی روایت  سد که چند  ر

سواره و دو  تعداد معدودیبینیم که سپاه اعزامی از داد و به فت  کوتِرا انجامید، می

شده بود، اما با نقشِ شکیل  سبکنمایان پیاده هزار هوپلیت ت سلحههای   ای که تاا

. توکودیدس در شاارح 1شااهر سااقوط کرد ارجاعی به ایشااان وجود نداشااتجا این

 کند کهبه این موضوع اشاره می نبردهای پلوپونسوس ماجراهای شش ساا نخستِ

های ایشان به کردند. شمار هوپلیتبار به مگارا حمله می آتنیان تقریباً هر ساا دو

ست. در جریان حمله سنده آمده ا ساا دقت در متن این نوی گروهی  .پ.م 458ی 

توسز چندین »از سربازان کورینتی به دفاع از شهر برخاستند، اما در دام افتادند و 

جا این در .2«کردند، به قتل رسیدندرتاب میاسلحه که به ایشان سنگ پهزار سبک

اند، ی آتنی در نبرد شرکت داشتهاسلحهبینیم که چند هزار سبکهم بار دیگر می

نامی از ایشااان در میان نیساات. نوع  انداما تا زمانی که نقشاای مهم را ایفا نکرده

حه ی سبک اسلیت است. چون درجههم حائز اهم -سنگ  -ی این سربازان اسلحه

 دهد. شان از س ح را نشان میبودن و محرومیت

سنگ شاره به  سربازان یونانی در متناین ا  شود.های دیگر هم دیده میاندازی 

سب بر زمین می سرش از ا سنگی به  صابت  گویند مردونیه در نبرد پ ته به دلیل ا
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سلحه اهای سبکپیاده»افتاد. تورتایوس هم شعری دارد که مضمونش آن است که 

را ها این .«ها بگریزندباید پس از پر  کردن سنگ به پشت سپرهای بلند هوپلیت

نه بب تاب وز نار ورزش پر نانی نیم، درکی عمیقیاگر در ک یت ارتش یو ماه و تر از 

 آوریم. به دست میسط  تجهیزاتش 

شرح ماجرای جنگبه نظر می ستان، هنگام  سندگان یونانی با سد نوی ها، تنها ر

اند و کلیت هبوده بسنده کرد ترماری بخشی از سربازان که به نظرشان مهمبه سرش

شتهارتش را نادیده می ست که بخش عمدهانگا سپاه یونانیان اند. این در حالی ا ی 

 و ساانگو کمان  چماقشااده که با ای تشااکیل میاساالحههای ساابکاز پیاده

شانجنگیدهمی شدن ب اند و به دلیل فقر سل   شتهامکان م سپر و زره را ندا اند و ا 

ستهنمی شان میاند در میان نیزهتوان شواهد ن دهد که داران هوپلیت خدمت کنند. 

 به هیچ عنوان اندک نبوده است. شدهشمار و ارزش جنگی این گروهِ نادیده انگاشته

ی بینیم که هر اساااپارتی با هفت بردهدر شااارح هرودو  از نبرد پ ته میم  ً 

سلحسبک ست شدهه حمایت میا سون»در متن خویش، فعل  ،. هرودو ا «  اِفوال

(را به کار گرفته است )پشتیبانی کردن و حمایت کردن در »که  1

کند که در زمان نبرد هر دیگر، هم او اشااااره می دهد. در جاییمعنا می« مبارزه
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ج هزار هوپلیتِ به ازای پن ،اساااپارتی را هفت برده در میان گرفته بود. در نتیجه

ی برده هم اسلحهوپنج هزار سرباز سبکسی سپارتی که در این نبرد حضور داشتا

ی دلیون پ.م. هم که سربازان آتنی بعد از محاصره 424اند. درساا شرکت داشته

شان باز می شهر شتندبه  شمناندر بوئتیا مورد حمله گ شان قرار گرفتند که ی د

شتمل بر هفت هزار هو شی م سواره و دهارت سبکهزار پیادهپلیت، هزار  سلحه ی  ا

مده نابراین بخش ع گان بود. ب نان را در این نبرد انبوه برد  نراییا فقی ارتش یو

 اند. دادهتشکیل می

دانیم اسلحه داشته است. میوضعیت دریانوردان هم شباهتی با سربازان سبک

ناو ساااه کار م ردیفیکه در هر  پاروزن  ند کردهیحدود دویسااات نفر   در کها

ی آتن به اند. بنابراین در جریان حملهتهداشااا مشاااارکتهم  یجنگهای درگیری

ساا  سفاکتریا در  شت .پ.م 425ا شتبه ازای ه صد کماندار، و صد هوپلیت، ه

شت شرکت کردنصد ف خنه شتی آتنی  داندازی که در نبرد  دریانوردان هفتاد ک

صد هوپلیت یادشده بدان معناست که هشت اند. اینجنگیدهشان میهم به همراه

ی برده اسلحهی ماهر، و چهارده هزار سبکاسلحهی سبکصد پیادهبا هزار و شش

 اند. شدههمراهی می

پیامد درخشش نیروی دریایی احتماالً  اسلحه،اهمیت یافتن این سربازان سبک

ست. این میشهردولت در ملی بوده باشد بایست همان عاهای ساحلی یونان بوده ا



 

 ها را ممکن سااااخت. جالب آن اسااات کهکه پیدایش دموکراسااای در این جامعه

کردند، با وجود که بر نیروی زمینی خویش تکیه می ،هایی مانند اسپار شهردولت

رو اسلحه، با ادعای ایشان برای مشارکت سیاسی روبهبه کار گرفتن سربازان سبک

شدند و از این رو شارکتتوان عامل می ،ن سی و م صلی در ظهور دموکرا طلبی در ا

ی شاامالی این ساارزمین هابخش ی نیروی دریایی درمیان یونانیان را به توسااعه

 مربوط دانست. 

جنگی یونانی نیز روشااان  هایروایتی مبهم در مورد نکته چندبا این تحلیل، 

ستین نکته، به متن می نان که شود. در این منظومه، چمربوط می ایلیادشود. نخ

های شاااود و از درگیریگفتیم، همواره به رویارویی دو پهلوان منفرد اشااااره می

متعددی هم به دخالت خدایان اشاااره  د. در مواردخوربه چشاام نمیگروهی اثری 

شدنش بردهشده که پهلوانی مجروح یا مغلوب را از میدان به در می شته  اند و از ک

ند. میکردهجلوگیری می که همرتوان فرض کا یان ،رد  های گذار متنبه عنوان بن

رزمی یونانی، مبتکر تمرکز نگاه بر پهلوانان اشاارافی هم بوده اساات. نویسااندگان 

در این  اساات.دار همر بوده اند که وامهنوشااتساانتی می یبعدی یونانی در چارچوب

شرافیت نگرشِ ستند که کردارهای جنگی ،مدار، تنهاا شاهزادگان ه شراف و  شان ا

 رزش نقل کردن را دارد. ا



 

با گذر زمان و دگرگون شدن اوضاع، اشراف باستانی و شاهزادگان جای خود را 

های یونانی دار و سااربازان فصاالی دادند که در قبیلهای از کشاااورزان بردهبه طبقه

قدر ثروتمند بودند که بتوانند به عنوان هوپلیت به میدان عضااویت داشااتند، و آن

ا قدر  گرفتن نیروی دریایی، بخش بزرگ و مهم دیگری از ارتش بعدها، ببروند. 

هم این امکان را یافتند که  - اسااالحه و پاروزنانهای سااابکیعنی پیاده -یونان 

های شهردولت مدعی مشارکت در توزیع قدر  سیاسی شوند. این الگو به برخی از

 انی را خلق کرد. دارای ناوگان نیرومند محدود بود، و همان بود که دموکراسی یون

تاریخ  که در  گاورانی  یب، بخش مهمی از جن نگبه این ترت نانهای ج  ییو

ها تنها جنگ نقل و ثبتاند، زیرا سنت برای همیشه از یادها رفته اندجانبازی کرده

پنداشااته اساات. با این ی توجه میداران را شااایسااتهاقلیتی از ثروتمندترین برده

شود. دخالت خدایان در سیر نبرد را باز می ایلیادستان های داتفسیر، برخی از گره

سبکتوان به مداخلهمی سربازان  سلحهی انبوه  ست که در کنار ا سوب دان ای من

شدنشا -شان اربابان سودای انجام کاری نمایان و آزاد  اند. به جنگیدهمی -ید به 

ست، بلکه همین ترتیب، رویارویی انفرادی پهلوانان با هم امری عادی و م سوم نی ر

ست که زمینه شتاری ا سنتی ادبی و نو صوا  سانی این پهلوانان را نادیده مح ی ان

 انگاشته است. می



 

ها حل ها در جنگاسلحهی سبکای که با توجه به نقش برجستهدومین مسأله

سربازان یونانی می شمار  ستدر جنگشود، کم بودن  صلی ا شجوی های ا . هر دان

های اصاالی نویسااندگان یونان باسااتان مراجعه کرده باشااد، تنکه به م ،کنجکاوی

اند بسیار اندک بوده است. کردهداند که تعداد سربازانی که در نبردها شرکت میمی

ته لت الب نانهای شاااهردو به شااامار کوچک و کم مراکز اساااتقراری یو جمعیتی 

آتن که شااهری پرجمعیت مانند حتی رسااد که اند، اما عجیب به نظر میرفتهمی

ساز تنها دو سه هزار هایی سرنوشتچند صد هزار نفر جمعیت داشته، برای جنگ

شود که این اعداد تنها نفر را به میدان بفرستد. با توجه به آنچه گذشت، معلوم می

اسلحه ی فقیر و سبکهایی بوده که با هزاران برده یا بیگانهنشانگر اربابان و هوپلیت

 اند. شدهدر نبردها پشتیبانی می

ی جالب توجه دست توان به چند نتیجهاز جمع بستن شواهدی که گذشت می

 یافت:

نویسان ک سیک، های پرشور تاریخبرخ ف ستایش ،نخست این که ارتش یونانی -

  ؛شده استنظامی با تسلیحا  اندک و ساده تشکیل میبه طور عمده از پیاده

شدهدوم این که محور پیاده - شاورزان بردهعده نظام یاد شراف و ک دار ی کمی از ا

اند که به ساااز و برگی مفرغین مجهز بوده، ولی از انضااباط خاصاای برخوردار بوده

 ؛اندنبوده



 

اسلحه پشتیبانی ها با انبوهی از بردگان و فقیران سبکسوم این که این هوپلیت -

هایی با روش معموالً و اندشدهنویسان نادیده انگاشته میاند که توسز تاریخشدهمی

  ؛اندجنگیدهبسیار بدوی مانند پرتاب سنگ می

و چهارم آن که نیروی دریایی یونانیان زیر تأثیر تحوا نیروی دریایی فنیقیه و  -

ست  شد. این بدان معنا سی یونانی منتهی  شکل گرفت، و به پیدایش دموکرا ایران 

ی سیر علت و ی واژگونه دربارهنویسان ک سیک در این مورد به نظمکه نظر تاریخ

سیک تحوا نیروی دریایی یونان مقدم بر  ست. در نگاه ک  معلولی رخدادها قائل ا

ها بوده، نه معلوا ی ظهور ناوگانظهور ناوگان ایران بوده و دموکراسااای نیز زمینه

ی نادرست بودن این دو گزاره را دیدیم و جای کار برخی از شواهد دربارهآن. تا این

 ی بعدی خواهیم دید. هابخش واهد دیگری را نیز درش

 

 

 



 

 ایرانی ارتشی قصهسخن دوم: 

هایی اسااتوار اساات که ادعا بر مبنای پیروزی ی نظامی یونانی معجزهاسااطوره

اند. های شاهنشاهی ایران به دست آوردههای این سرزمین بر ارتششود ارتشمی

توانیم به مقایسه آن با ارتش ردیم، میکه تصویری از ارتش یونانی به دست آو حاا

 1ایران نیز بپردازیم.

ارتش ایران از  ،بر اسااااس آن ،تصاااویر ک سااایک نادرساااتی وجود دارد که

شاااده، فاقد نظم و ها متفاو  تشاااکیل میها و قبیلهای چهل تکه از قوممجموعه

ضباط بوده، و نیرومندترین بخش آن را پیاده شکیل میان ست دهدانظام یونانی ت  .ا

تشی برداشتی نادرست از ماهیت ارتش چندملیتی هخامنشیان است. ار ،این تصویر

به  جنگیده، وکه با وجود تنوع قومی و زبانی ساااربازانش، با انضاااباطی کامل می

شت سرنو سکندر همواره پیروز میهمین دلیل هم در نبردهای  ده شساز تا زمان ا

 است. 

بندی شد و پس از آن از آثار دیودور صور  در ،برای نخستین بار ،این برداشت

سندگان دیگر مورد وام سیاری از نوی گیری قرار گرفت. خودِ دیودور هم این سوی ب

ها برای مقابله گیری کرده بود که از طراحان تبلیغا  روانی آتنیرا از اِفوروس وام
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ربازان آتنی سر هایی از این دست را برای روحیه دادن به سبا ایرانیان بود و داستان

 کرد. هم می

سه ویسگی عمدارتش ایران، چنان که از مرور منابع یونانی بر می شته آید،  ه دا

شکلی باورنکردنی بزرگ و مجهز می ست: به  برق و  نموده، به تجهیزاتی پر زرق وا

 آراسته مجهز بوده، و ترسناک و مهیب بوده است.

مار رسد، شوصیف سپاه ایران می، هنگامی که به تیازده کمدیتوفانس در سآری

 ستراتسلوسیدر  داند، وهای ساحل میرا بیشتر از تعداد شنارتش ایران  سربازان

 «.ددرخشیهای ساحل میچونان شن هاپارس گرِآشوبِارتش( )»گوید می

شاااکوه ساااپاه ایران به قدری در چشااام یونانیان بزرگ بوده اسااات که وقتی 

شا به یونان شایار شگر  خ شید ل سپونت میک شت، یکی از یونانیان که و از هل گذ

 !1دید، او را با زئوس اشتباه گرفتمنظره را به چشم می

دهد که بخش هرودو  در داسااتان خود شاارحی از ارتش ایران به دساات می

سیاس، توکودیدس، و کتیبهعمده سنوفانس، کت شی ی آن با روایت ک های هخامن

بازسااازی  توان ارتش ایران را به این ترتیبسااازگار اساات. بر مبنای این منابع، می

 کرد:
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ی ی مرکزی ارتش ایران را یک گروه ده هزار نفری از ساااربازان نخبههساااته

داده است. ترکیب نسادی این گردان نخبه، نشان پارسی، مادی و ای می تشکیل می

 .انددانساااتهای م می نای شااااهدنبالهوارث و دهد که هخامنشااایان خود را می

ی مرکزی چنین این گزارش هرودو  که گروهانی از هندیان نیز در این هسااتههم

شان با اند، به آگاهی هخامنشیان نسبت به پیوندهای نسادی و زبانیعضویت داشته

امروز به ی ده هزار نفری، همان است که کند. این هستهآریاهای هندی داللت می

اش )اَمورگَه( در فارسی باستان م اصلی. اما نادوشسپاه جاویدان نامیده مینادرست 

ی مشابهی به معنای جاویدان یونانیان این کلمه را با واژه دهد.معنی می« نگهبان»

، ساارباز این رسااته یک از سااربازان با کشااته شاادن هراشااتباه گرفتند، چون 

شد. این نظم، نشانگر آن است که ایرانیان از ی دیگری جایگزین وی میهدیدتعلیم

های شان مانند هوپلیتاند و سربازانای برای جنگ داشتهحرفهکام ً  دا سازمانیابت

 شان جنگیدن بوده است. یونانی روستایی یا کشاورز نبوده، و شغل

 

 رویارویی یك شهسوار 

 پارسی و یك هوپلیت 

 یونانی بر یك مهر سنگی 

 ی چهارم پ.م. ای سده



 

های ده که نقشااش هنوز بر دیوارنگارهی بلندی بوساا ح سااپاه جاویدان، نیزه

شید دیده میتخت سربازان جاویدان، میوههشود. انتهای نیزجم ای فلزی وجود ی 

هزار نفر از ایشان در انتهای  نهداده است. شان را نشان میداشته که رتبه و جایگاه

یان اند، و هزار نفر دیگر که جنگاورترین سااپاهای داشااتهشااان یک نارنج نقرهنیزه

محافظان  اخیر، . گروه1اندی خود اناری زرین داشاااتهایرانی بودند، بر انتهای نیزه

هایی که اند. سااایر ساا حشاادهاند و در نبردها با او همراه میشااخصاای شاااه بوده

اند، عبار  بوده از کردهسااربازان جاویدان و جنگجویان مادی و پارساای حمل می

هایی مانند گرز و ، و تیر و کمان. ساا حی خمیده، شاامشاایر کوتاهِ دو دمدشاانه

سربازان ایرانی،تبرزین با وجود کاربرد وسیع  های رسمیس حجزو  شان در میان 

 . نداشدهمحسوب نمی هاپارس

ن و گرفته اسااات. نخبگاارتش ایران از تمام ابزار و تسااالیحا  ممکن بهره می

شراف ایرانی  شان بر میچنان که از نام -ا سوارطبقه - آیدهای شه شکیل  ای  را ت

ند که با زره و نیزهدادهمی ند و رساااتهرفتههایی بلند به میدان میا  شاااانایها

 داده است. نظام مخوف پارسی را تشکیل میسواره
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های ارتش ایران، گذشاااته از کارآیی نظامی چشااامگیرش، نمادی از اتحاد قوم

ها، گذشته یک از استان شده است. هرساکن در قلمرو هخامنشی هم محسوب می

ی خود را با ای از ساااربازان نخبهپرداخت، رساااتهاز خراجی که به دربار شااااه می

سربازان زیر فرمان های بومی خویش به نزد وی میها و لباسس ح ستاد و این  فر

ستانسردار یک  سردارانِکردهخدمت می بومی همان ا ی الیه اند. با وجود این که 

ساااالران و دریاساااالران اند، سااپهشاادهز میان بومیان انتخاب میمیانی و زیرین ا

 اند.همواره پارسی یا ماد بوده

های نماید که تساااهل و آزاداندیشاای هخامنشاایان در مورد ساا حچنین می

شد. میسربازان شته با صداق دا َس شان هم م های ها، که از قبیلهگارتیدانیم که 

ها گروهی زیستند و در جنگای بدوی میبه شیوهبودند،  هاپارس ایرانی خویشاوند

چنین در مورد شااان کمند بود. همفرسااتادند که ساا ح اصاالیرا به یاری شاااه می

 . ی تاریخی وجود دارداشارهسواران هندی هم به قدر کافی تیراندازان پارتی و فیل

به ها در میان سااربازان هخامنشاای بود که همین تنوع و تک ر نسادها و ساا ح

نظم و درهم ریخته از نویسااندگان یونانی اجازه داد تا تصااویری بی دیگردیودور و 

ست دهند. با وجود شاهی به د شمکشاین ارتش  ست به ک های دایمی و ، کافی ا

نساد زبان و همهم دیگریک های همیشااگی ساارداران یونانی که باها و خیانترقابت

رتشااای با این تنوع، که کارآیی خود را بودند بنگریم تا دریابیم که ساااازماندهی ا



 

کار دشااواری بوده اساات. در واقع، این کارآیی چندان زیاد بوده که  هحفظ کند، چ

ی حکومت هخامنشااای، ساااربازان این ارتش عظیم و سااااله 220در تمام دوران 

اند، و هیچ قلمرو مهمی را تا پایان عمر های مهم پیروز بودهپیچیده در تمام جنگ

ای به درگیری در میان حتی یونانیان نیز اشاااارهن از دسااات ندادند. این دودما

ی نافرمانی یکی از اند و هیچ سااندی دربارههای گوناگون ارتش ایران نکردهرسااته

دستاورد  آشکار است که اینها یا گریختنش از میدان نبرد وجود ندارد. این رسته

صویر یونانی شفته و انهمآببا ت شی آ ضببی از ارت اط تعارض دارد. در تاریخ جنگ، ان

تنها معیاری که برای  ،دروغ و فریب و تبلیغا  ساایاساای بساایار اساات. از این رو

ارزیابی یک نیروی نظامی قابل اعتماد است، پیروزی یا شکست آن در میدان نبرد 

نظامی توان با قطعیت ابراز کرد که ارتش هخامنشاای، میاساات. بر مبنای این معیار، 

آور عناصااار به تنوع شاااگفتکه با توجه  داشاااتهیافته ز و سااااختاربسااایار منضاااب

 تحولی مهم در تاریخ جنگ جهان است. ی اش، ظهور آن نشانهبرسازنده

سطوره سربازان ایرانی را تبلیغ میی بیهمین یونانیانی که ا ضباطی  اند، کردهان

ند که نشانگر اهایی به دست دادهاز نوشتارهای خود، نشانهتری بزرگ یهابخش در

 های این ارتش است. شان نسبت به ویسگیتحسین و شیفتگی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ی ایرانیی لباس و تجهیزات جنگی یك هوپلیت یونانی و یك کماندار و سوارهمقایسه

 

ی نظامی است، و این سرمشقی است نماد نظم یک ارتش در دوران مدرن، رژه

شواهدی تاریخی از حرکت منظم  که از هخامنشیان برای ما به یادگار مانده ست.  ا

های باستانی بر جای در متن و سومری و بابلی و آشوری و مصری سربازان ای می

ی آنها به بساایج نیرو و حرکت به سااوی میدان جنگ اشاااره مانده اساات، اما همه

ی سربازان در زمان صل  را کنند. کوروش بزرگ اولین کسی بود که اهمیت رژهمی

 ،ی سپاهیان پارسینمایی دریافت. رژهبزاری برای تبلیغ سیاسی و قدر به عنوان ا

های یونانی روایت شاااده و متن هنگام ورود به بابل، به قدر کافی در کتاب مقدس

کند. کتسیاس، در شرح یکی از نیاز میو ما را از شرح بیشتر در این مورد بی است

دار پیشاپیش همه، چهار هزار نیزه :کندها، نظم سربازان را چنین روایت میاین رژه



 

کت می قدم بردار نیزه ، و ده هزارندکردحر بازان   در هر طرف این مربع از سااار

سوارهمی شتند، پس از آنها، دو هزار  سلحه، و به دنباادا سنگین ا شان ده هزار ی 

صد نفری پیش میسواره در ردیف شان دو رفتند. در کنارههایی  ها، و به دنباا ای

شت، و پس از اینروه ده هزار نفرگ های های جنگی و گردانارابه های دیگر قرار دا

 ،های بومی خویشها و لباسبا سااا حو پیمان با نظم و ترتیب، کشاااورهای هم

 کردند.حرکت می

ای، و اجرای ههزار نفر 56آشااکار اساات که سااازماندهی چنین نیروی عظیم  

شود. اگر راستش تاریخ جنگ محسوب می به تنهایی شاهکاری در ،همین یک رژه

های یونانی اعتمادی را بخواهید، من در این مورد هم به اعداد نقل شاااده در متن

شااصاات  - ی پنجاهیرسااد کوروش در زمان صاال  نیروچون بعید به نظر می .ندارم

احتماالً  هزار نفری را تنها برای نمایش قدر  بسااایج کرده باشاااد. کل این رژه،

ای ی مرکزی سااربازان حرفهبیساات هزار نفر بوده که هسااتهحدود نمایشاای با 

شکیل می شاه را ت سپاه آنرواند. به هر دادهپیرامون  قدر بزرگ بوده که ناظر ، این 

اش را مرعوب کند و او را به ثبت اعدادی از این دساات وادار نماید. از همین یونانی

نقص را در کامل و بی توان دریافت که هخامنشااایان انضاااباطیم اا کوچک می

ند. چرا کهکردهارتش خود برقرار می ، چیزی جز تمرین انضاااباط و رژهاصاااوالً  ا

 نمایش آن نیست. 



 

شااواهد زیادی وجود دارد که ساانت کوروش در امر سااازماندهی سااپاه، امری 

ست. هرودو   شته ا شی تداوم دا صادفی و مقطعی نبوده و در کل دوران هخامن ت

کند، چنین تصاااویری از خشاااایارشاااا به یونان را ذکر می یوقتی ماجرای حمله

پوش، و به زره کارپیشاااپیش همه، هزار سااوار دهد:سااپاهیان ایرانی به دساات می

ای دوچرخه گاه شاااه در ارابهآن ؛آمدندپارساای پیش میدار شااان هزار زوبیندنباا

ها هزار سااوار به دنباا آن ؛شااوددیگر تعقیب میدار شااد که با هزار زوبیندیده می

آمدند که باز با هزار ساااوار دیگر دنباا دار میشاااان ده هزار نیزهدیگر، و به دنباا

ی اسااکندر هایی که ماجرای حملهنامهجالب آن اساات که در اسااکندر .1شاادندمی

سوم به رژه کنندمقدونی به ایران را روایت می شده که داریوش  شاره  شابهی ا ی م

قدام به نبرد برا ی مهاجمان ترتیب داد، و در آن زمان ی تخریب روحیهپیش از ا

هم نظمی مشااابه بر ارتشاایان ایرانی حاکم بود. بنابراین نخسااتین ویسگی ارتش 

ها و ملل متمدن ایران، عظمت و نظم آن بوده است. عظمتی که از حضور تمام قوم

شی می ضامن بقا و تآن روزگار در یک اردوی نظامی یکتا نا داوم شد، و نظمی که 

 شاهنشاهی هخامنشی بود. 
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س ح شرفته و کارآمدهایی دومین ویسگی ارتش ایران، مجهز بودنش به  بود.  پی

به خوبی می رد با تجهیزا  جنگی ایرانی را  یان  توان در جریان پای برخورد یونان

که از دالوران ایرانی بود، از اسب به  ،جست. در این جنگ ماسیست نبرد پ ته باز

 اما به دلیل زرهی که بر تن داشاات د و توسااز یونانیان محاصااره شااد،ازمین افت

نویسندگان باستانی یونان به یک  دیگرد. هرودو  و نبوضربا  یونانیان بر او کارگر 

. یونانیان حتی اعتقاد 1انداندازه از لباس جنگی غریب این شااهسااوار تعریف کرده

لی از زره او را در معبد ای جعداشااتند زره او از جنس ط ساات و آتنیان نسااخه

دانستند. شان مقدسش میهایآکروپلیس گذاشته بودند و به عنوان یادگار پیروزی

سیست ،هرودو  شدن ما شرح چگونگی کشته  گوید که یونانیان چون می ،هنگام 

زدند و مرتب بر آن ضاااربه می داری شااابیه به آن ندیده بودندفلسفلزی لباس 

سرباز یونانی صدمه نمیشان فهمیدند چرا حریفنمی ضیه »بیند، تا این که یک  ق

ضربه« را فهمید سی او را از پا در ای بهو با  سردار پار شم  ست در چ سی آورد. ما

قدر در چشااام ایشاااان اردوی یونانیان به قدری هراس برانگیخته بود و زرهش آن

عجیب بود که پس از کشته شدنش صفوف یونانیان به هم خورد، چون همه هجوم 

 2بردند تا او را بهتر ببینند!یم
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شته از تجهیزا  فردی، در ابداع و به کار گیری ابزار و آال  جنگی ،ایرانیان  گذ

شتهتر بزرگ گرای امروزین، مخترع منجنیق را یونان نویسانتاریخ اند.هم مهار  دا

سیراکوزی می سدهدنیس  ست، بی آن که ی چهارم پ.م. میدانند که در اوایل  زی

های سنگی منجنیقی در م. گلوله 1967ین شاهد مهم توجه کنند که در ساا به ا

پ.م. مربوط  497ی این شااهر در ساااا شااهر پافوس کشااف شااد که به محاصااره

شان میمی ستفادهشد و ن شهر از منجنیق ا شودن این  سیان هنگام گ  داد که پار

ری کشف شد که های مشابه دیگی بیستم، گلولهسدههای ساا اند. در آخرینکرده

صره سیان مربوط میآن هم به محا سوی پار  546شد و قدمتش به ی دیگری از 

شیان از ابتدای تاریخپ.م. می ست که هخامن سید. این بدان معنا  سده ود -شان ر

مخترعان آن احتماالً  اند، وشاااناختهمنجنیق را می - قبل از دنیس سااایراکوزی

ست که یونا1اندبوده سده. این در حالی ا هیچ کدام از با ی پنجم پ.م. نیان تا آخر 

بدان اشاااره کردیم،  ایلیادساانتی که در  رببنا ند و آشاانا نبودگیری های قلعهروش

دانستند، نه به هایش میی یک شهر را مترادف خیمه زدن در برابر دروازهمحاصره

رد کار بردن فنون مهندساای برای تخریب حصااارها و ورود به آن. نخسااتین کارب

ساا  شود، و نخستین متن مشروح در پ.م. مربوط می 399منجنیق در یونان، به 
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 ، و1خود نگاشااات تاکتیکی پ.م. در رسااااله 360گیری را آینئاس در مورد قلعه

حدود دویساات ساااا پس از به کار گرفته شاادن این رده از ابزارها در ایران ها این

 .بود

تاریخ، می یان دبا مرور  با شاااهرهای ر نبردهای دایمیبینیم که یونان شاااان 

سایه صره ،هم شهروندان مقیم حصارهای محا ستند به نمی ،شدهجز با خیانتِ  توان

شوند. در هیچ کدام از تاریخ شارهشهر وارد  ای وجود ندارد که پیش های موجود، ا

ی یونانیان مهاجم به دیوارهای دژ یا شااهری داللت ی سااوم پ.م. بر حملهاز سااده

را یونانی ی مرکزی ساااپاه که هساااته ،هانظامی هوپلیت سااااختار اصاااوالً کند.

شتمی شهرها و هر محلی جز د های ساخت، برای نبرد در کنار دیوارهای دژها و 

 معموالً شااده،ای انجام میهایی هم که محاصااره. حتی در جنگ2باز نامناسااب بود

سپاه مهاجم منتهی می شت  ها برای سپارتیشد. چنان که اکار به ناکامی و بازگ

سی در  سامو ساموس حمله کردند و پس از  524/525یاری به تبعیدیان  پ.م. به 

 .3نتیجه به شهر خویش بازگشتندچهل روز محاصره، بی
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هایی مانند گیری و روشایرانیان اما هنگام حمله به شهرهای یونانی از ابزار قلعه

ستفاده مقلعهتونل زدن در زیر دیوارها و پرتاب سنگ با منجنیق و  کردند، یکوب ا

این  دهد مدافعان بانشااان می نداهکردو ساارعتی که شااهرهای یونانی را فت  می

مانند  ،سااتاند. در تاریخی دور دهای مقابله با ایشااان ناآشاانا بودهابزارها و روش

شم پسده ش شورش ایونی هاپارس هنگامی که .م.،ی  ش هاپس از  هرهای این به 

ین ترتیب ند، هر شهر را در یک روز گرفتند و این گزارش تنها به اناحیه حمله کرد

ناپذیر برتر از آوری جنگی پارسااایان به شاااکلی قیاسکه فن گرددپذیر میتوجیه

 . های مدافعان یونانی بوده استروش

شود که می نویسان یونانی مربوطشاهد دیگر بر این ادعا، به روایت صری  تاریخ

ها آموختند، که خود بخشی از شاهنشاهی ن این فنون را از فنیقیگویند یونانیامی

شی بودند. در واقع شاره ،هخامن صل دربارهنخستین ا ی کاربرد فنون ی تاریخی مف

سیکولوس مربوط میقلعه سز گیری به دیودور  ستفاده از این فنون تو شود، و به ا

نویسااد که هانیباا یپ.م. م 409ها اشاااره دارد. او در شاارح وقایع ساااا کارتاژی

شهر را با  سیلنوس حمله کرد و هر دو  شهرهای هیمرا و  کارتاژی در این زمان به 

 ،به این ترتیب .1هایی زیر دیوارهایش و افروختن آتش در زیر آن گشودکندن تونل
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ی ی آموزگاران شاارقی خویش در توسااعههای یونانی به نقش برجسااتهخودِ متن

گرای نویسااان دقیق و عینیکه تاریختأکیدی  اند.هداشااتتأکید  شااانفنون جنگی

 اند. اش گرفتهناپذیر نادیدهک سیک به شکلی توجیه

در نموده است. انگیز و مخوف میسومین ویسگی ارتش ایران این بوده که هراس

مشاااتق شاااده،  هاپارس که از نام ،(« )پِرساااای»ی زبان یونانی واژه

شها میمعن« قدرتمند و ویرانگر» سی کوچک، به ویسه هنگامی دهد. همین ری شنا

پرساائوس ترکیب شااود، تا حدودی برداشاات عمومی از مربوط به که با اساااطیر 

 ند. نمایامفهوم پارسی را در ذهن یونانیان باز می

سربازان ایرانی بی صویر ذهنی عجیب و غریبی که یونانیان از  شی از ت تردید بخ

شته ستکل ارتش و مانورهای آن مربوط می اند، به عظمتدر ذهن دا اما  ،شده ا

بخشی از آن را نیز باید به خودِ این سربازان مربوط دانست. سربازان ایرانی، در هر 

شان را تا اند مانند حریفانحاا، مردانی بوده شاید یکی از چیزهایی که ای شان، و 

تجهیزا  و  سااااخته،می کنندهشاااان مهیب و خیرهاین اندازه در چشااام حریفان

 شان بوده باشد. وسایل

صه سر زبان موردهای زیادی در در هر حاا در یونان ق سیان بر  ها بوده که پار

. هرودو  از سااربازی ایرانی یافتبازتوان های کهن میبرخی از مواردش را در متن

سانتی ست  سه متر و بی شد، و در متر حرف میبا قد  شته  زند که در نبرد پ ته ک



 

تواند باعث کوری کند که دیدن سربازان ایرانی مییگر به این باور اشاره میجایی د

ی نبرد ماراتون، بدون این برد که در میانهشود. او از سربازی به نام اپیزِلوس نام می

ضربه سرباز بلندای درکه  سپر  ،قامت ایرانییافت کند، با دیدن یک  شش بر  که ری

 .1شد و تا آخر عمرش هم کور باقی ماندسنگینش افراشته بود، ناگهان کور 

ها در مورد ایرانیان بوده که وقتی ده هزار مزدور یونانی شاید به دلیل این خرافه

 ،همراه کوروش کوچک خبردار شاادند کسااانی که قرار اساات با ایشااان بجنگند

شدند پیش بروند. خودداری  ضر ن ستند، توقف کردند و حا شیر ه سپاه ارد ایرانیانِ 

بود که وقتی سااردارشااان  ساارسااختانهرفتن به جنگ پارساایان به قدری  آنها از

برای قانع  - ترسااایدندهمه از او میکه رفتاری خشااان داشااات و  -کلئارخوس 

شان رفتبه شان کردن سنگ زدند و ،نزد سارش کنند.  او را با  سنگ نزدیک بود 

دروغ گفت به آنها کوچک سپاه یونانی تنها زمانی به حرکتش ادامه داد که کوروش 

در . 2روداَبَرکام به سوی فرا  مییک شورشی به نام و اع م کرد که برای سرکوب 

به دو نفرشااان  ونانیان کم کم به ماجرا پی بردندساارداران ی از آن کهبعد سااوریه، 

سربازان سپاه کوروش گریختندشان همراه  شان خواهم 3از  ، و چنان که به زودی ن
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سپاه هم در روز نبرد با سپاه اردشیر بر جای خود باقی مانده از این داد، بخش باقی

 ماندند و در نبرد شرکت نکردند. 

توان های کهن هم میمتن دیگرهای این ترس یونانیان از ایرانیان را در نشاااانه

کند که یونانیان تا زمان جنگ پ ته با هرودو  به روشاانی اشاااره میبازجساات. 

تراژدی  695چنین در بیت . هم1شااادندمی ترکشااانیدن نام مادها از ترس زهره

گویند: رایان خطاب به داریوش بزرگ میسااُ ی هماز آیسااخولوس دسااته پارساایان

توانیم رویارویت شویم و تو دارد. نمیهراسی کهن ما را از نگاه کردن به تو باز می»

 «را بنگریم.

رسااد نگاه ر میاند، به نظدر مقابل این تصااویری که یونانیان از ایرانیان داشااته

سبت تحقی شد. هآمیز بودرایرانیان به یونانیان به ن شا در می با شایار گویند وقتی خ

سااارد به تدارک سااپاهش برای حمله به یونان ساارگرم بود، جاسااوساای از سااوی 

جا آمد تا از کم و کیف ارتش پارس اط عاتی به دسات ها به آنها و آتنیاساپارتی

سایی و دستگی شاه بردند، دستور داد آزادانه در آورد. اما شنا ر شد. وقتی او را نزد 

سیر اردوگاه ایران گردش کند و همه شا کردن  چیز را به دقت ببیند و وقتی از تما

سالم و ست روانه شد،  شتیاش کنند. همتندر سپاهیان ایرانی ک های چنین وقتی 
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جریان گذاشااتند و برند، شاااه را در پلوپونساای را دیدند که برای یونانیان گندم می

شاه دستور توقیف کشتی شتند  سخ داد: انتظار دا صادر کند، اما او پا خوب، »ها را 

در واقع ها این جا گندم ببریم.ی خودمان به همانما خودمان هم باید برای آذوقه

 .1«کنند!دارند کار ما را ساده می

و انیان ظامی یوننانضباط و کارآیی  یبا توجه به شواهدی که ارائه شد، اسطوره

ستردگی کنترابی شواهد تاریخی نظمی و گ ست نادناپذیر ارتش ایران بر مبنای  ر

 است.

 

 ی اخالق جنگیقصهسخن سوم: 

ها و دن تمدنیهایی که مخاطبان تاریخ را به ساااتودن یا نکوهیکی از شااااخص

صیت ستاوردهایهای تاریخی وا میشخ شیودارد، جدای از د ستهشان،  که  ای ا

ی ما به عنوان اند. به عبار  دیگر، همهای رسااایدن به اهداف خویش برگزیدهبر

را ارزیابی اشخاصی صاحب اندیشه و قدر  داوری، ارزش اخ قی رفتارهای دیگران 

مدار و ی تاریخ و در مورد اشاااخاصااای نا. این داوری، آن گاه که در حوزهکنیممی
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یل الگیرد و این یکی از دمی به خود ترموضعی قاطعگذار انجام شود، های تأثیرقوم

ی ما در همهمتعصاابانه خواندن تاریخ اساات.  متعصاابانه نوشااتن وامکان اصاالی 

نویسااان، دساات به نویس باشاایم و چه مخاطبِ تاریخرویارویی با تاریخ، چه تاریخ

طرفی بی»زنیم. اما مرسااوم اساات که برای رعایت ای میهای اخ قیچنین داوری

اهر به آن، این کار را به شکلی پوشیده و پنهان انجام دهیم. در عمل، یا تظ« علمی

 اگر بخواهیم به راسااتی صااادق باشاایم و از تعصااب پرهیز کنیم، باید مجاری بروز

سیم و در مورد داوری شنا ستی ب صب را به در وان ناپذیری که به عنهای اجتنابتع

این راه قضاااو ِ مبتنی بر پوشاای نکنیم. شاااید از پرده گر داریمموجوداتی قضاااو 

 ای سنجیده و نقدپذیر بدا شود.ها به داوریداشتپیش

نویسان برای ستودن یک قوم و یک شخصیت تاریخی باید داوری اخ قی تاریخ

دلی م بتی در مورد آن داشته باشند. در مورد یونانیان هم چنین است و جز با هم

داران تمدن و پرچمچون هم انتوشااان نمیکردن با ایشااان و سااتودن کردارهای

اگر با داوری روشاان و  - دلیاین همفرهنگ در جهان باسااتان قلمدادشااان کرد. 

به ابراز احساساتی پرشور و در عین  - نیست معموالً که - ای همراه نباشداندیشیده

 که شده است.  - شودپایه و مبتنی بر توهم منجر میحاا بی

جاست که ایشان  قِ وابستگان به یک تمدن، آنبهترین بزنگاه برای وارسی اخ

ست که خشونت لگام شرایز ا گسیخته و مشروع را در حاا جنگ بنگریم. در این 



 

 شاااود. از این روسااات که مردمان در زمان جنگدر مرزهایش تجربه و اعماا می

دهند. از سااوی دیگر، جنگ ها را از خود نشااان میها و نامردمیپسااتیترین بزرگ

 رویارویی با مرگ نیز هسااات، و از این روسااات که در همین شااارایز یعرصاااه

 توان بازجست. ها را میها و جوانمردیدالوریترین بزرگ

سبت غیرعادی به تاریخ یونان نگاه کنمگاهخواهم از دیدر این بند، مید . ی به ن

شواهد تاریخی مربوط به رفتار جنگی یونانیان را مورد بررسی قرار دهم و  به یعنی 

جاری در آن بپردازم. یابی اخ قِ  ید از این مجرا  ارز  هایفرضیکی از پیششاااا

شتهپنهان معموالً صری  در چارچوب معجزهدا صهیعنی  -ی یونانی شده و غیر ی ق

ترین خطاها در تاریخ آن اساات که یکی از رایج. شااودنقد  - یونانیان اخ ق جنگی

شااان منعکس آثار و ادبیا  دشاامنان تصااویر یک قوم یا تمدن را به شااکلی که در

تمام شواهدی  شده، با خودشان همسان بگیریم. برای پرهیز از از این خطا، تقریباً

های یونانی برگرفته شاااده و گلچینی خاص از ام از متنآوردهگرد جا این که در

هایی اساات از انبوه شااواهدی که بخش بلکه م اا ،ی اساات نایی نیسااتیرخدادها

های این بخش هساااتند. به عبار  دیگر، داوری ی گزارهکنندهتأییدشاااان عمده

که موضااوع نکوهش من  اسااتوار شااده انییونانیهمان  روایتام بر مبنای اخ قی

 .هستند



 

 در نکوهش ترس ای جنگیدن (1

تاب که در ک یاق تصاااویر امروزینی  نانی و اشااات های درسااای از دالوران یو

سکین شت سیم  شان برای نبرد تر ست، هرناپذیر ی و شناختچند از نظر زیبایی ده ا

ی تحسااین اساات، اما حقیقت تاریخی ندارد. سااازی شااایسااتهکاربردش در هویت

شان البته زی سایگان و غار  ای ستان برای حمله به هم شتیاق یونانیان با اد بوده ا

دهد که در شااارایز بحرانی و به هنگام در گرفتن اسااات، اما شاااواهد نشاااان می

 :دادندمی یونانیان یکی از سه کار زیر را انجام نبردهایی مهم،

در جنگ شااارکت بنابراین و  رسااایدندمیدیر به میدان نبرد نخسااات آن که  -

برای مقابله با کوروش کمک  هاند. هنگامی که کرسوس لودیایی از اسپار کردمین

ست سپارتی خوا شنیدند که پیش ،سفیران ا سپارتی بودند، وقتی  قراوا نیروهای ا

به جای آن که به یاری متحدشاااان شاااده،  آغازگ میان کوروش و کرساااوس جن

 .ی نبرد معلوم شااوددر ساااموس توقف کردند و منتظر شاادند تا نتیجهبشااتابند، 

گاه وقتی خبردار شااادند ساااارد ساااقوط کرده، گلدان مفرغی را که به عنوان آن

سوس می شکش برای کر شان بازبردند در همانپی شهر شتند و جا فروختند و به  گ

شان گرفته ساموس آن را به زور از ای سپار 1اندادعا کردند که مردم   ها وقتی در. ا

                                                 
 .70هرودوت، كتاب اول، بند  1



 

جریان شااورش ایونیه به یاری طلبیده شاادند هم کاری مشااابه را مرتکب شاادند. 

ی نبرد به منطقه فرستادند و وقتی یعنی یک کشتی را برای خبردار شدن از نتیجه

 رستادن قوای کمکی خودداری کردند.برتری دارند، از ف هاپارس دیدند

اساپارتیان در نبرد ماراتون هم یک روز دیر به میدان نبرد رسایدند و گفتند بر 

توانند در روز نهم برج قمری تا پیش از کامل شاادن ماه مبنای رسااومی کهن نمی

ش شی کنندگل ساا 1رک شت آتن را برای بار دوم  479. در  پ.م. هم که مردونیه دا

ها قاصدی به اسپار  فرستادند و از آنها درخواست کمک کردند. آتنیکرد، فت  می

به نام شاااان هایایزدبانویکی از  ها گفتند که درگیر مراساااماین بار اساااپار 

هوآکینتوس هسااتند و تا ده روز باید برای این االهه بخوانند و برقصااند. به همین 

 . 2دلیل هم نیرویی برای کمک به آتن نفرستادند

یونانیان  ِِ، که تازه دلیرترینِها نبودین سااایاسااات منحصااار به اساااپار البته ا

سوب می صره. آتنیشدندمح سزها هم هنگام محا چهار هزار  هاپارس ی ارتریا تو

در آن  هاپارس اما این سااربازان وقتی دیدند ،شااان فرسااتادندکلروک را برای یاری

خود  ،ی کارندند تا نتیجهدر محل امنی پنهان شدند و منتظر ما ها هستندنزدیکی

بر خ ف  ،ی اسکندر به شهر تبس همها در جریان حملهمعلوم شود! آتنی ،به خود
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آنها پس از شااان نفرسااتادند. پیمانانقوای کمکی برای هم ،عهدی که کرده بودند

اش را بر شااکساات و کشااتار مردم تبس پیامی برای اسااکندر فرسااتادند و پیروزی

 دشان تبریک گفتند!پیمانان پیشین خوهم

های یونانی شهردولت گویا این شیوه از یاری رساندن به متحدان در میان سایر

ی خشااایارشااا به یونان، وقتی آتنیان از هم رواج داشااته باشااد، چون هنگام حمله

 برای یاری به ایشان روانه کردند مردم کورکورا کمک خواستند، آنها شصت کشتی

قدر در نزدیکی آن - گِلون سااایسااایلی - یمان دیگرِ آتنپمانند هماین ناوگان اما 

و یونانیان معلوم شد. از میان  هاپارس ی درگیری میانیونان انتظار کشید تا نتیجه

چون همراه خود آب و خاک هم آورده  تر بودها، وضاااع گلون جالبپیماناین هم

 .1پیروز شدند به ایشان ابراز اطاعت کند هاپارس اگر تابود 

خیانت شان پیمانانبه همدومین کارِ مرسوم در میان جنگاوران یونانی آن بود که  -

زمانی انجام  معموالً . این کارنمودندرا ترک میمیدان  ی نبردو در میانهکردند می

شااد با رد و بدا کردن پیام با وی توافق کرد تا شااد که حریف زورآور بود و میمی

به کارشاااان نداشاااته باشاااد. چنین  یکسااای کار پیمانان،در ازای خیانت به هم

های میان ایرانیان و یونانیان رخ داده اسااات و به هایی تقریباً در تمام جنگخیانت
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ی بعدی که هابخش در رساد در یونان باساتان امری هنجارین بوده باشاد.نظر می

ها نتهای فراوانی از این خیاشااود، نمونهداسااتان نبردهای ایران و یونان روایت می

 را خواهیم دید. 

 . گریختندیم ه بودشدشان اثبا  که برتری نظامی نانیدشمبرابر از  ،سوم آن که -

نبرد موفق شد  هایت، گویا سپاهی آتنی در نخستین ساعدر نبرد آرتمیسیون

د. اما این سربازان عقب برانشدند های ایرانی را که به منطقه نزدیک میقراواپیش

های اطراف را در اختیار دارند و ممکن اسااات ها و گردنهرانیان تنگهوقتی دیدند ای

 !1شان رفتندهایراه فرارشان را ببندند، میدان جنگ را ترک کردند و به خانه

سر آن بوده که کدام قبیله در  سرداران یونانی بر  در نبرد پ ته، درگیری میان 

ک ارتش عادی قلب ساااپاه نایساااتد! این درسااات برعکس چیزی اسااات که در ی

ترین بینیم. یعنی در یک سپاه معمولی، قلب سپاه ارزشمندترین و افتخارآفرینمی

شوند. در جا متمرکز میهمیشه در آنو سرداران ترین سربازان نقطه است و نخبه

نظام پارسای را در عمل کرده بودند و ساواره این شایوهبه  نیز، ایرانیان نبردهمین 

یعنی اسااپارتیانی که در عین  ترین سااربازان یونانی،هاما نخبقلب جای داده بودند. 

سازمان سوب میهم  سپاه یوناندهندگان حاا  ند، جای خود را در جناح شدمح
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شاید می ست که  ست تعیین کرده بودند. این کار به قدری غیرعادی ا شد آن را را

که این  ،ی جنگی خاصاای تلقی کرد. اما هرودو ناشاای از راهبردی ویسه و برنامه

ی دالیل این موضااوع داد سااخن موضااوع را روایت کرده اساات، به قدری درباره

ها در جناح راساات قرار کند. اسااپارتیگونه تردیدی را برطرف می هد که هردمی

سپاه در برابرگرفته بودند، برای این که می سیدند در قلب  ستند. در  هاپارس تر بای

ترین ترین ساااربازانش در برابر قویقوی خواساااتی مقابل، مردونیه که میجبهه

ها منتقل مقابل اسااپارتیجایگاه سااربازان دشاامن باشااند، چند بار پارساایان را به 

 دهند! ، و آنها مرتب جای خود را تغییر می1کندمی

ها جناح راساات را به سااختی برای خود حفظ در نهایت در این نبرد اسااپار 

باقی « قرار نگرفتن هاپارس در مقابل»ه برای ای ککنند، و بنابراین تنها نقطهمی

در ارتش یونان بر سر این که چه  ،مانده، جناح چپ بوده است. به قوا هرودو می

به دعوای ساارداران این قضاایه کساای جناح چپ را اشااغاا کند کشاامکش بوده و 

سطر بعد از این، برای این که ته ست. هرودو ، چند  شده ا ی تردید ماندهمنتهی 

ها در قلب سااپاه قرار دهد که چگونه مگاراییشاارح می را هم برطرف کند ندهخوان
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صااادما  زیادی دیدند، تهدید کردند که جای  هاپارس گرفتند و چون زیر فشاااار

 خود را خالی خواهند کرد!

چنان در مورد ماهیت حس هرودو  هم تواریخی البته ممکن اسااات خواننده

اسپارتی تردید داشته باشد. به همین دلیل،  شناختی موجود در ذهن سربازانروان

کند که در آن مردونیه ها را نقل میهرودو  کمی بعد پیام مردونیه به اساااپار 

سو می شان را به نبرد تن به تن میان پهلوانان نمایندهیونانیان را تر ی دو نامد و ای

پیک ایران، تنها  برابرِ پافشاریِپذیرند و در ها نمیکند، اما اسپارتیسپاه دعو  می

تردید . البته ناگفته نماند که هرودو  در نقل این ماجراها بی1کنندساااکو  می

، اما در زمانی ه اسااتدرکها را هم دنباا میی اسااپارتیهدف خراب کردن خاطره

های یونانی شاااهردولت زنده و درکه جنگاوران پ ته هنوز  شاااتهنومطالبش را می

دروغ  سااتهتوانمورد کردار یونانیان فقز تا حدودی می و بنابراین در حاضاار بودند

 !شته استبگوید. محدودیت دردناکی که در مورد ایرانیان وجود ندا

 در نکوهش خیانت (2
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به یان  به قدری زیاد ا دیگریک تراکم مواردی که یونان سااات که خیانت کردند 

که  ،رایک مورد  تنهاجا این برگزیدن یکی از آنها به عنوان نمونه دشااوار اساات. در

نادیده گرفتنش حیف هابخش دیگردر  ندارد و  به آن وجود   ،ودبی متن ارجاعی 

های شااهردولت ساایاساای در شاارح رخدادهای نظامی واحتماالً  م. خوانندهآورمی

 در باقی کتاب به قدر کافی با نمودهای خیانت برخورد خواهد کرد. یونانی

ساالمیس رفتند و انجمن کردند. سرداران متحد یونا ،از نبرد موکاله پس نی به 

کردند و ها به ساااخته شاادن دیوار در اطراف آتن اعتراض میجا اسااپارتیآن در

شیدکآتنیان می صت دهند  شانکارگرانند تا با ات ف وقت به و شان را  کهفر کار

آتنی  به آریسااتیدِ - یسفات  ساااالم -تمام کنند. در این شاارایز، تمیسااتوکلس 

آتش بزنند تا  ی یونانیان راهای کشتییبی داد. او پیشنهاد کرد آشیانهپیشنهاد عج

 ! 1رقیب شودهای متحدان از بین برود و آتن در دریا بیی کشتیهمه

دی از این دست در تاریخ یونان بسیار است و شاید به همین دلیل عهدنامه رموا

تان اموری چنین غیرعادی و موقت تلقی  باسااا ند. شااادهمیو پیمان در یونان  ا

 های یونانیشهردولت بس در قراردادهای میانی صل  و آتشنخستین کاربرد واژه

گردد، یعنی زمانی که خطر مقدونیان آشکار شده بود و پ.م. باز می 360ی به دهه
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را به ایشااان تحمیل کند. تا آن  «شاااه صاال ِ»کوشااید چیزی شاابیه به فیلیپ می

کار بس هموارموقع، مفهوم صااال  و آتش به  با ایران  باط  به میه در ارت فت و  ر

های یونانی پیشاانهاد، یا شااهردولت قواعدی مربوط بود که به ابتکار پارساایان به

حالت  شااهردولت پ.م. وضااعیت عادی میان دو 360از  پیششااد. تا تحمیل می

شاره به توقف خونو واژه جنگی بود صل  تنها برای ا ریزی پس از نبردی خاص ی 

 .1اشت، نه حالت کنش متقابل پایدارِ میان دو گروه از مردمکاربرد د

 در نکوهش یاری نکردن به دوستان (3

هایی ان و فداکاریشخاطر یونانیان به دوستاندهد که تعلقشواهد موجود نشان می

در شااارایز خطرناک با هنجارهای مورد پذیرش ما  کردندکه به خاطرشاااان می

 متفاو  بوده است. 

کند که پس از یک روز راهپیمایی دشااوار در میان برف، وایت میکساانوفانس ر

آتشی افروختند  که زودتر به محل اردو زدن رسیدندآن کسانی از میان ده هزار نفر 

شتند عقبو نمی سیدندماندگانی که تازه از راه میگذا خود را در کنار آتش گرم  ر
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شدند برای گرم شدن ر میبخت و سرمازده ناچاکنند. طوری که این سربازان نگون

 1شان بدهند!قطارانشان را به همی غذا و گندمبخشی از جیره

هد که در اثر دانگیز سربازانی را شرح میکسنوفانس، کمی جلوتر، سرنوشت غم

شان در کنار شان صدمه دیده بود و توسز سایر همراهانبرف و سرما چشم و پای

شاااان لی که گروهی از دشااامنان تعقیبشااادند، در حاجاده به حاا خود رها می

 . 2نداهکردمی

سیسکسنوفانس بند هشتم کتاب پنجم  شرح دفاعیاتی که در جمع  آنابا را به 

شود معلوم می ،سربازان از خود کرده، اختصاص داده است. بر مبنای این دفاعیا 

 . دلیلش هم این بوده کهکتک خوردهکه از او  معترض بوده شکه یکی از سااربازان

. کرده اسااتمیزنده به گور را قطاران مجروحش یکی از همدر آن هنگام داشااته 

سرباز مجروح را به  تا او را با قاطر حمل کند و  ه بودسپردش رفیقکسنوفانس این 

که  ،اند. اما سربازکردهشان مینگذارد به دست دشمنانی بیفتد که از پشت تعقیب

ای در زمین، کند به کندن چالهوع میش خسته شده بوده، شردوستگویا از حمل 

شدن از این موضوع از این  تا او را زنده به گور کند. هر چند کسنوفانس با خبردار 

کند، اما در کند و سااارباز را بابت اقدام به این کار شاااماتت میکار جلوگیری می
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 شااود و هیچ اثری از توبیخ یا مجازا مکالما  ساارباز اثری از پشاایمانی دیده نمی

شاااود. هم دیده نمی از بین ببرداش را قطار زخمیخواساااته همساااربازی که می

برعکس، لحن ساارباز طلبکارانه اساات و بابت این که از کساانوفانس کتک خورده 

 .1شکایت دارد

رو روبه دشاااواریچنین هنگامی که ساااپاه در حاا گذر از دجله بوده و با هم

اهی برای گذر از رودخانه بلد است، اما کند که ر، یکی از سربازان اع م میشودمی

یک تاالن نقره به او پرداخت  کهکند میرا به این امر مشروط راهنمایی دوستانش 

 ! 2شود

نگ می به ت یان را  نان ندازان محلی یو ند، قرار در موقعیتی دیگر، وقتی تیرا آور

ی به عقبه ند ف خن بیندازندنتواشود در میان سپاه جار بزنند تا کسانی که میمی

شو سرداران ناچار مید و با حملهنسپاه منتقل  شوند ی مهاجمان مقابله کنند. اما 

 !3پوا بدهند شانخدما اندازان در مقابل به این ف خن

هرودو  وجود دارد  تواریخدر مورد دلیل دشمنی مردم اگینا و آتن، روایتی در 

کند. تر میا کمی روشااانی ریونانکه ماهیت روابز انساااانی در میان شاااهروندان 
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 ،متحدشااان بود مکه تا آن هنگا ،گویند اهالی اگینا در ایلغاری به شااهر اپیدائورمی

که گویا با این  ،دزدیدند. آتنیان معبد شااهرهای زیادی را از ها و مجساامهتندیس

سمه ستند تا مج شتند، از آنها خوا اما مردم  ها را پس بدهندشهر روابز خوبی دا

آتنیان گروهی  ،ن را از دخالت در کارشان بر حذر داشتند. به این ترتیباگینا آتنیا

سااارباز برای غار  اگینا گسااایل کردند و مردم اگینا هم که ترسااایده بودند از 

سی ستندآرگو شتندکه از قدیم با آتنی ها کمک خوا شمنی دا که به  ،ها. آتنیها د

شتی شده بودند، همه دور از ک شکل غافلگیر  شته شاهایاین  ن به دام افتادند و ک

شاادند. تنها یک نفر از آنها موفق شااد بگریزد. او خود را به آتن رساااند و ماجرا را 

شااان را از دساات داده بودند، از این که شااوهران ،قطارانشتعریف کرد. اما زنان هم

اطرافش را  ،اند خشاامگین شاادند. پسشااان مردهکه او زنده مانده ولی شااوهران

های خواسااتند، با ساانجاقشااان را از او میانمردالی که با فریاد گرفتند و در ح

ها ی ایلغار آتنیشان بدنش را پاره پاره کردند. به این ترتیب آخرین بازماندهپیراهن

 .1هم جان سپرد

سنوفانس در  سیسک صویری از رزم آنابا سرکرده ،آرایان یونانیت  ی مزدورانِکه 

. خوان استکه با تصاویر یادشده هم دهدمیبه دست  ،سپاه کوروش کوچک بودند
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سرداران یونانی مردانی بودند که مرتب در حاا بدگویی  سنوفانس،  صویر ک بنا بر ت

اند، از هر فرصتی نگریستهدیگر را به چشم رقیب میاند، همبوده دیگریک یدرباره

رانی حاضر ند، و در شرایز بحاکردهبرای شوراندن سربازان بر ضد هم استفاده می

 دستهم قطارشانشان برای از میان برداشتن سرداران همایرانی اند با دشمنانِبوده

و  نداشت یتیکه در میان سربازان محبوب بودها، کلئارخوس ی اینرهبر همهشوند. 

شد. او به روشنی د که بعد خودش هم پشیمان میرکگاه آنها را با شدتی تنبیه می

سرباز ب بودمعتقد  سدکه  شمنش بتر سردارش بیش از د . او به دلیل همین 1اید از 

ی این با مرور همه. بودو مورد احترام شااد میعقایدش در میان یونانیان سااتوده 

 سربازان یونانی پی برد. « قطاریهم»توان تا حدودی به ماهیت موارد، می

 در نکوهش کشتن اسیران (4

یم، دشمنانی مهیب و خطرناک ند اتکا کناهایی که خود نوشتهیونانیان، اگر بر متن

ر دالوری نه به خاط گیر، واند. نه به خاطر برخورداری از تجهیزا  نظامی چشمبوده

اصی که در ی رفتار و اخ قیا  خشان در میدان نبرد، بلکه به دلیل شیوهو کارآیی

 شان رواج داشته است. میدان نبرد و پس از آن در میان
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برد در یونان باساااتان با تلفا  زیادی همراه بوده اسااات. با چنان که گفتیم، ن

ماید نکند. چنین میاین امر گریزان بودن یونانیان از نبرد را توجیه نمیاین، وجود 

یاپی  های پ یه فرار یدان نبرد برای توج فا  در م شاااان از ایکه امری بیش از تل

د در درک بهتر مفهوم توانهای جنگ لزوم داشته باشد. یکی از نکاتی که میمیدان

ست که یک جنگ برای  ستن به پیامدهایی ا جنگ برای یونانیان کارگر افتد، نگری

 جنگاوران داشته است. 

کرد که اسلحه و امواا طرف این امکان را پیدا میطبیعتاً  طرف پیروز در جنگ،

شان به ها و سنگین بودن تجهیزا ی جنگ هوپلیتمغلوب را غار  کند. اما شیوه

نشااینی را در حاا فرار و عقب ِِداده که به شااکلی منظم دشاامنِاهر اجازه نمیظ

تمایل دارند نبرد یونانی را  نویساااان عموماًدنباا کنند. به همین دلیل هم تاریخ

 معموالً گیرانه و مهربانانه بدانند. از این روساات کهدارای قواعدی به نساابت آسااان

سی می ستین ک که در جهان یونانی مفهوم جنگ کامل دانند فیلیپ مقدونی را نخ

 ایشان را باب کرد. کشتارِرا وارد کرد و تعقیب دشمن فراری و 

اساااکندر در تاکتیک جنگ فیلیپ و البته در این نکته شاااکی وجود ندارد که 

و این هم حقیقات دارد کاه باه تعقیاب منظم حریفاان  نادتحولی ایجااد کرد

ست شتارخورده و شک شتک االنسهای خود را برای چنین کاری و ف ندشان باور دا

 هعام دشمن و تعقیب وی در جهان یونانی سابق. اما این ادعا که قتلنددادتعلیم می



 

شته، نادرست است. برای ارزیابی این ادعا، باید کمی دقیق های به جا تر به متنندا

 مانده از آن دوران بنگریم.

 یعنی -پ.م.  511اا در جریان نبرد، به ساا کشااتاری نخسااتین سااند درباره

ساامیباز - آغازین تاریخ مدون یونانهای ساا ست ،گردد. در این  ی به مدارسیا

سوباریس سید.  سوباریس به قدر  ر شهر  ی ثروتمند در شهردولت نام تِلوس در 

کرد و به برداری میجنوب ایتالیا بود که از منابع دریایی و کشاااورزی فراوانی بهره

سیصد هزار نفر جمعیت داشت.  - استآشکار نادرست بودنش  که - روایت دیودور

جا پ.م. به آن 720های آخائی بودند که در نشااینانی از قبیلهمردم این شااهر کوب

ی اشرافی را مصادره آمده بودند. تلوس وقتی به قدر  رسید، امواا پانصد خانواده

ای یادشااده تبعید هعام کند. این که خانوادهکرد و تصاامیم داشاات ایشااان را قتل

دانیم که به شهر می شدند یا خود از شهر گریختند، به درستی مشخص نیست. اما

ند. تلوس ساافیری نزد پناه بردکه در همسااایگی سااوباریس قرار داشاات،  ،کروتون

شد. مردم کروتونکروتونی ستار  ستادن فراریان را خوا ستاد و باز پس فر که  ،ها فر

اند، از این کار هایی هم با فراریان داشااتهخویشاااوندی احتماالً خود آخائی بودند و

سردار سر باز زدند شهر درگرفت که در آن   یو به این ترتیب جنگی در میان دو 



 

شجاعت بسیار به خرج داد هم بود،  1که از پیروان پوتاگوراس ،میلوبه نام کروتونی 

شد. آن سوباریس پیروز  سوبارگاه کروتونیو بر  ساکنان  یس را از دم تیغ ها تمام 

 .2ی روزگار محو شدشان از صحنهگذراندند و به این ترتیب شهر بزرگ همسایه

ستان بی سکیون این حادثه در یونان با شهر ا ست. چنان که وقتی  نظیر نبوده ا

ها به آن حمله کردند در پالنه با اسپار  متحد شد و بر حاکمیت آتن شورید، آتنی

شتندتمام مردان شهرپس از فت  و  س ح دا شتند ی را که توانایی حمل  و تنها  ک

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

 . 3به این ترتیب تمام مردم این شهر کشته یا برده شدند

پ.م. فت  کرد، بین سه  405لوساندروس اسپارتی هم وقتی آتن را در تابستان 

اعدام کرد. گناه  ،ی سااربازی داشااتندکه سااابقه ،ر از مردان آتنی راتا چهار هزار نف

 گرفتندایشااان آن بود که دساات راساات اساایرانی را که در نبردهای دریایی می

بریدند. جرم دیگرشااان این بود که به دسااتور سااردارشااان فیلوکتس، وقتی می
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نشینانش را سر دم کورینت و آندروس مصادره کردندهایی غیرنظامی را از مرکشتی

 !1دست و پا بسته به دریا ریختند

 اوندِس(هند )آرتاکِکاوآرتابه نام آرتاوند یا ی دیگر، به سرداری پارسی یک نمونه

سانتیپوس آتنی به همراه نیروهای یونانی مربوط می شود. پس از جریان موکاله، ک

همراهی  این سردار به بود. حاکمش که این سردارشهر سِستوس را محاصره کردند 

دند. یونانیان ایشان شاسیر اما در نهایت پسرش دلیرانه در دفاع از شهر کوشیدند، 

را به ساااحل دریا، نزدیک همان جایی که خشااایارشااا بر دریا پل زده بود و از آن 

با میخ بر تختهنقطه وارد یونان شاااده بود، بردند. آن تاوند را  زمین  برای گاه آر

شاامان پدرش ساانگسااار کردند. اوباز، سااردار دیگر کوبیدند و پساارش را جلوی چ

شهر گریخت و در تراکیه به  شهر دفاع کرده بود، از  سی که همراه با آرتاوند از  پار

شااان قربانی ها اساایر شااد. آنها هم او را به افتخار یکی از خدایاندساات آپسااینتی

 .2کردند

که حاکم شااهر  شااودمربوط می« باد»ی دیگر، به پهلوانی پارساای به نام نمونه

ستادگی کردغزه بود و در برابر یورش مقدونیان دو ماه  شهر را ای . وقتی مقدونیان 

شودند و او را سکندر پس از دالوری ،گ سیر کردند، ا سیار، زخمی نموده و ا های ب
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ستود و او را با هکتور جسار  و دلیری سه کرد. بعد  - پهلوان تروایی -اش را  مقای

ی دانست، دستور داد تا عضلهمی - قاتل هکتور -ار آخیلس چون خود را از تب ،هم

ی اساااکندر و از آن طناب رد کردند و سااار طناب را به ارابه پای باد را شاااکافتند

که جسد هکتور را روی زمین کشیده  ،بستند. بعد هم اسکندر به تقلید از آخیلس

سر شید که  شهر غزه بر زمین ک صورتش از  بود، بادِ زخمی را آنقدر در اطراف  و 

 بین رفت و به این شکل کشته شد. 

نه که در ها را میاین نمو قایساااه کرد  یانی م تار ایران با رف ماگرم فرو توان  گر

یکی از در این حین فنیقیان شااان داشااتند. با اساایران نشاااندن شااورش ایونیه

 :های یونانی را به چنگ آوردند و در آن به اسااایری ارزشااامند برخوردندکشاااتی

. آنها او را به دربار شاااه که از رهبران شااورشاایان بود س پساار میلیتیادسمتیوخو

شاه ستادند، و  سی به جای آن که عقوبتش کند، به او خانه ،فر ای بزرگ و زنی پار

  داد تا به راحتی زندگی کند!

ی یونانیان با شااود رفتار ناخوشااایند و بدخواهانهبا مرور این شااواهد معلوم می

شااان امری اساات نایی نبوده اساات و در چارچوبی سااازگار با انقطاردوسااتان و هم

 شده است.شان ترکیب میشان با دشمنانروابز
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سفیرانی را برای دریافت آب و خاک به های یونانی شهردولت هنگامی که داریوش 

سفیران  آتن ای پاسخش را دادند. دری ناجوانمردانهفرستاد، آتن و اسپار  به شیوه

به درون معدن ساانگی قدیمی در جنوب شااهر انداختند که محل زنده به گور  را

کردن محکومان به مرگ بود. در اساااپار  هم سااافیران را در چاهی انداختند و 

ی همهجا بیابند. به این ترتیب گفتند آب و خاکی را که باید ببرند، خودشان در آن

سپار  سروشِ آنها از گرسنگی و تشنگی مردند. اما که مانند تمام  ،آگاممنون در ا

های دیگر یونانی هوادار پارساایان بود، به ایشااان اع م کرد که به خاطر سااروش

اند. به این عهدشااکنی و کشااتن ساافیران بیگانه مورد غضااب خدایان قرار گرفته

سپارتی صیلترتیب ا صمیم گرفتند دو نفر را از میان جوانان ا شان هزادها ت شهر ی 

سیل کنند. تخاب کنند وان شوش گ شدن به  دو  ،به این ترتیب آنها را برای اعدام 

های اسپرتیاس و بولیس برای این کار داوطلب شدند و به شوش رفتند و نفر به نام

سفیران  شا معرفی کردند و اظهار آمادگی کردند که به جای آن  شایار خود را به خ

را به ننگ کشااتن نمایندگان کشااته شااوند. اما خشااایارشااا گفت که هرگز خود 

 ِِکند و آن دو را رها کرد تا بروند. البته این دو سااافیرِ بیگانه آلوده نمیسااارزمینی 



 

سالم به در نبردند سور جان  آتن افتادند. گروهی از مردم چون در راه به چنگ  ،ج

 .1جا به طرز فجیعی کشتندآنها را به آتن بردند و در آنشان کنندگاناسیر

که از نظر فرهنگی با یونان ارتباط داشااات، اوضااااع به همین  ،همدر مقدونیه 

شااکل بود. چون مقدونیان ناچار شاادند برای پنهان کردن این حقیقت که ساافیر 

 ،ایرانی سردارانشان را به عقد یکی از اند، به عنوان رشوه دختر شاهایران را کشته

 !2آورنددرکه در محل حضور داشت، 

ان مدارسیاست توان در رفتار یکی از مشهورترینرا میمورد دیگری از این دست 

سفیرانی از ایران به آتن رفتند و آب آتنی دید.  ستوکلس هم وقتی که  خاک  وتمی

که را ای ا را بکشاااد، مترجم یونانیهریترساااید خود سااافطلب کردند، چون می

و  هشااان را ترجمه کرده بود به قتل رساااند، چون معتقد بود خیانت کردهایحرف

د که . او در ضااامن همان کسااای بواندزبان یونانی را در خدمت بربرها قرار داده

از اجرای  واش از ایرانیان از آتن تبعید کرد تیموکرئون شااااعر را به دلیل هواداری

مایش  یانن نابراین پارسااا مالی کرد. ب بانی  یکی از  ،آیساااخولوس هم پشاااتی

ان کساای بود که مترجمان ساافیر دهندگان نبرد تبلیغاتی با ایران، همینسااازمان

 کشت. ایرانی را می
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ستوکلس به این  شرح اعتقاد قلبی تمی ستانهنشعارهای میهدر  در این حد  پر

پ.م. از پدری آتنی و مادری تراکیایی زاده شااد، یعنی  525بگویم که او در ساااا 

شاااد. بربر محساااوب میاز دید یونانیان، نیمه ،زاده بودنخودش گذشاااته از حرام

به پاس در نهایت به شاااه ایران پناه برد و میسااتوکلس که چنین زاده شااده بود، ت

لکی که شااااه به او اقامت در مُها سااااا پس ازکرده بود،  هاپارس خدماتی که به

رد، ی پناهنده به ایران جان سپرد. زمانی که مُمدارسیاست به عنوانبخشیده بود، 

نوز در حاا آموختن زبان پارسی و خودش ه ترین دخترش آسیا نام داشتکوچک

 ! 1بود

 به خاطر پول قتل در نکوهشِ (6

تاریخ که در  به آن بر میترکیبی  یاد  تانی ز باسااا نانی» خوریمهای  « مزدور یو

دانیم که کوروش کوچک با ده هزار مزدور ت. می( اساا)میسااتولوی: 

صرییونانی به ایران حمله کرد، امیرته شورش  ی م ری مزدوران یونانی از یاهنگام 

گروهی از مزدوران یونانی در  های هخامنشااایانبرخوردار بود، و در بیشاااتر جنگ

نماید که اند. البته در این مورد اخیر، چنین میکردهسااپاه شاااهنشاااه خدمت می
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ی سربازانی بوده باشد که شهرهای ایونی تابع هخامنشیان منظور از مزدور، سهمیه

چون ارتش شاااهنشاااهی برای وارد کردن گروهی از  اند.فرسااتادهبه شااوش می

های مزدور یونانی به صاااف انبوه ساااربازان منظم و وفادار قلمروهایش نه پیاده

 ضرورتی داشته و نه منافعی.

سده شاره به مزدوران یونانی به  ستین ا شود و این ی هفتم پ.م. مربوط مینخ

یسه پسامتیک مصری از خدمت زمانی است که برخی از شاهان کاریه و ایونیه و به و

سایگان ستفاده میمزدوران یونانی برای جنگ با هم سده1کنندشان ا ی پنجم . در 

سیار باب شده بود و در خودِ .پ.م سربازان مزدور جزیرهشبه این عنوان ب ی یونانی 

 -های یونانی شهردولت زیادی وجود داشتند که در ازای دریافت پوا در نبرد علیه

کردند. یکی از کسااانی که از این مزدوران بساایار شاارکت می - دگاه خودی زاو حت

شت و  بردبهره می سیلی بود که پانزده هزار مزدور یونانی را زیر فرمان دا سی گِلونِ 

 گرفت. ها از ایشان بهره میبرای مبارزه با کارتاژی

های پلوپونساااوس، به دلیل فروپاشااای نظام اقتصاااادی و فقر در پایان جنگ

ه شدند و شان کندهایترده، بسیاری از کشاورزان و روستاییان یونانی از زمینگس

ی ی سدهشود که در بخش عمدهآمدند. تخمین زده میبه صور  سرباز مزدور در
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. 1استهمواره بیش از بیست هزار سرباز مزدور در یونان وجود داشته  .چهارم پ.م

ی ششم رسد کوروش کوچک در سدهالبته با توجه به این شواهد، بعید به نظر می

چون در آن هنگام  ،پ.م. به راستی ده هزار مزدور یونانی در سپاه خود داشته باشد

های یونانی باب نشده بوده و بسیج چنین شهردولت یچنین الگویی در میان همه

 نماید. ی یونان بعید میجزیرهنیرویی از شبه

ایی از هجنگیدند و نمونهافت پوا میبه خاطر دری ،به سااادگی ،مزدوران یونانی

شمنان و حتی همرفتارهای شده  های یونانی ثبتشان در تاریخپیمانانشان با د

ست. نکته شونت و بیا شته از خ ست که گذ شان آن ا رحمی ی جالب در مورد ای

و  قتل دادند وشاااان به خرج میای که پس از جنگ در مورد اسااایرانکنندهخیره

که از م ظامی میغارتی  ند. یعنی دردم غیرن ند، مزدوران خوبی هم نبود ر هر کرد

 دشمن گریختند و از هر موقعیتی برای پیوستن به ارتشِفرصتی از میدان نبرد می

 جستند. بهره می - تر بوداگر از خودشان خیلی قوی -

 

                                                 
1 Sage, 1996:149. 



 

 در نکوهش غارت کردن اموال دیگران (7

ست. این مین کتاب آناباسیس یا بازگشت ده هزار مرد، مشهورتر تن، کسنوفانس ا

توسز  د وکنتصویر میراهپیمایی نظامی گروهی یونانی را در سرزمینی غیریونانی 

است. از  کرده، نوشته شدهکه خود در این میان نقشی را ایفا می ،یکی از سرداران

 رو این ارزش را دارد که با دقتی بیشتر مورد وارسی قرار گیرد:این

به روشنی و صراحت عنوان شده، این مطلب است که  آناباسیسای که در نکته

زمانی که بقایای م  ً  اند.سربازان یونانی فکر و ذکری جز غار  مردم بومی نداشته

ی دریای سیاه رسید، موضوع اصلی بحث سرداران این بود که سپاه یونانی به کرانه

  کنند و بین خود قرار چگونه مردم محلی و بازارهای گشوده در آن مناطق را غار

. 1گذارند که کسااای بدون اط ع دیگران برای غار  اهالی از اردو خارج نشاااودمی

قه که ایشااااان در ساااینوپ مردم منط گامی  غار  میهن ند، ی کوتیورا را  کن

ما مانند شااما یونانی هسااتیم، » :گویندکنند و میبه آنها اعتراض می باختگانماا

کس به ما غذا و ساارپناه  هر»شاانوند که و پاسااخ می «دزدید؟چرا امواا ما را می

 .2«کنیم، چه یونانی باشد و چه نباشد!غارتش می ندهد
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گشااتند با رسااد دعوای اصاالی یونانیانی که به وطن باز میچنین به نظر میهم

سپارتی حاکم بر بخشی از مسیرشانسردار  ،کلئاندر بر سر گوسفندهایی دزدی  ،ا

 .1اندفی ادعای مالکیت آن را داشتهبوده که سربازان مختل

هنگام بازگشت  ،که د )داتَه(دابه نام ایرانی  یاین را مقایسه کنید با رفتار سردار

بتی زرین را دید که به  ارتشش بودندجزو  از یونان به آسیا، در بساط فینیقیانی که

یانوردان فنیقی پرس ،معبد آپولون در دلوس تعلق داشااات. پس و جو کرد واز در

پس از آگاهی از این  ،اند. داددریافت که آن را هنگام غار  معبد دلوس برداشاااته

ت و بت را به کاهنان آپولون تحویل داد تا به فامر، راه خود را کج کرد و به دلوس ر

معبدش بازگردانده شاااود. اتفاقی که بعد افتاد این بود که کاهنان بت را غصاااب 

 !2کردند و ط هایش را باال کشیدند

 در نکوهش دیدی دریایی (8

رسد که در یونان باستان جنگ دریایی و دزدی دریایی دو مفهوم چنین به نظر می

متمایز از هم نبوده باشااند. به تعبیر امروزین، تفاو  این دو در این اساات که دزد 

ستفاده سازماندهی مد  خود فت  نمیی درازدریایی محلی را برای ا کند و ادعای 

                                                 
 .11-5، بندهای 6آناباسيس، كتاب ششم، فصل  3
 .118هرودوت، كتاب ششم، بند  2



 

پردازد چنین ای را ندارد، اما کساای که به جنگ میر ناحیهبت ساایاساای و حکوم

سلحه می ادعایی را دارد و برد. هدف دزد دریایی در دفاع از آن است که دست به ا

ا قصااد گذرند، و بتساالز بر امواا مسااافران یا رهگذرانی اساات که از دریاها می

فاو  دارد. ت ،مد  بر منابع یک ساارزمین اسااتکه تساالز دراز ،ساارداران جنگی

اند و با شباهت این دو در این است که هر دو بر محور خشونت نظامی شکل گرفته

سیج ناوگان ممکن می ستهب شباهت در شوند و به درگیری در دریاها واب اند. این 

 شده است. تر پنداشته میها مهمیونان باستان از آن تفاو 

شار نخستین متن یونانی که ست. ه ایلیاد ه کردهبه مفهوم دزد دریایی ا مر در ا

ستِس )واژهاین منظومه  شاره به دزدان دریاییی لِئی به کار  ( را برای ا

ی ساااوم پ.م. تنها عبارتی بود که برای نامیدن دزدان برد. این واژه تا سااادهمی

کار می به  یایی  فتدر که در سااااده ،ر ی پیراتِس اژهی ساااوم پ.م. وتا این 

( هم رواج )اروپایی ی یافت که واژهpirate ست. از آن مشتق شده ا 

. این منظومه هستهم  یانها به دریانوردی یوناننخستین اشارهحاوی  متن همر

توان دریانوردی شود و بر مبنای آن میپ.م. مربوط می 750-700ای بین به دوره

ست. با وجود به نظر  این، جنگی یونانی را در این عصر با دزدی دریایی مترادف دان



 

رسد شکلی از نکوهش اخ قی در مورد دزدان دریایی وجود داشته باشد. چون می

 : 1پرسدکوکلوپس )غوا یک چشم( از اولیس می ادیسهدر 

ند و هم افکنتو بازرگانی یا دزد دریایی؟ آن دزدانی که هم خود را به خطر می»

 «آورند.برای دیگران بدی به ارمغان می

 پرسد. یگر نستورس هم از تلماخوس چنین چیزی را میدر موقعیتی د 

با دزدان دریایی تفاو  چندانی ندارند. اولیس به  ادیسااهشاااهان  این، با وجود

 ،گیردزنان را به بردگی می ،کشاادرا می شااهر مردان ،کندکیتونس حمله میبندر 

. 2گذاردمی از رسیدن سربازان محلی پا به فرار پیش ، وندکرا غار  می مردم ااامو

صراحت اعتراف می شدن دزد کند در جایی دیگر همر به  شاه  که اولیس پیش از 

 .3دریایی بوده و آخرین دستبردش هم به سواحل مصر بوده است

سیاری از  شینگذاران کوبنیانبگویا ب شند.ن  های یونانی هم دزد دریایی بوده با

یانم  ً  یدس بن یت توکود له در مِبه روا یت هرودو  گذار زانک به روا نا، و  ساااا

چنین اند. همکنندگان شاااهرهای یونانی در مصااار ابتدا دزد دریایی بودهسااایسأت

سی و انگیزهوقدر  گرفتن پل سامو سعهکراتس  را  ی ناوگان دریاییهایش برای تو
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های اند. در جریان جنگهایش به عنوان دزد دریایی دانساااتهوابساااته به فعالیت

هایی از دزدان دریایی را تجهیز های درگیر دساتهاز طرفیک  پلوپونساوس هم هر

ستبرد به قلمرو حریف وارد   410شوند. آلکیبیادس هم در میدان کردند تا برای د

 408پ.م. هنگامی که به شاااهرهای یونانی هلساااپونت حمله کرد، و بار دیگر در 

 پ.م. که به کوس و رودس هجوم برد، درست م ل یک دزد دریایی عمل کرد. 

یایی از  پ.م.( 494که در جنگ الده ) ،به روایت هرودو ، دیونوساااوس فوکا

شتی بازرگانی فنیقی را  سواحل فنیقیه رفت و چند ک ست خورد، به  شک ایرانیان 

های را پایگاه خود قرار داد و کشاااتیجا توقیف کرد و بعد به سااایسااایل رفت و آن

 . 1کرد غار  ،کردندجا عبور میکارتاژی و تیرنی را که از آن

شاااان به عنوان گرفتن اسااایر و فروختن از اهداف دزدان دریایی در یونان یکی

یونانی بودند و بار دیگر در خود یونان به  معموالً هاجا که این بردهبرده بود. از آن

شان به بردگی گماشته شوند ای دور از زادگاهرفتند، الزم بود تا در فاصلهفروش می

کر  به دوردساات ی د. به همین دلیل هم جزیرهگردکم  شااانتا احتماا گریختن

های یونانی به دسااات آورد و به عنوان مرکز تدریج موقعیتی ممتاز در تجار  برده
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ستد بردگان به دس شکلی که بندر ت آمده از دزدی دریایی درداد و  آمد. به همان 

 ها بود. ی آتنیشدهاگینا هم مرکز خرید و فروش امواا غار 

هرهای یونانی به ظاهر ت ش چندانی برای کنترا دزدان دریایی یا امن شدولت

ند. حتی آتن همکردههای دریایی نمیکردن راه مه ،ا ای برای در اوج قدرتش، برنا

مردان آتنی در همان هنگام دزدان دریایی موفقی دولت این کار نداشااات و خودِ

پلوتارک روایت دزدان دریایی به  آتنیان با یشدند. تنها اشاره به مقابلهمحسوب می

پ.م. برای نابود کردن دزدان دریایی  476گوید آتن در ساا شود که میمربوط می

ای ین ماجرا اشارههم. اما توکودیدس هنگام نقل 1ی اسکوروس حمله کردبه جزیره

د که بیشتر به دهمی از آتنیان شرحکند و برعکس رفتاری را به دزدان دریایی نمی

این شاااهر را غار  مردم ن دریایی شاااباهت دارد. به روایت او، آتنیان امواا دزدا

، های هرودو  و توکودیدسمتن. به شاااهاد  2را به بردگی گرفتنداهالی کردند و 

شمن واقعی دزدان دریایی در منطقه شی  ی اژهتنها د شاهی هخامن شاهن ناوگان 

 بوده است. 

سد دزدی دریبه نظر می ،در یک نگاه کلی شد که ایی حلقهر سطی بوده با ی وا

ای کرده است. حلقهی بین تجار  برده و جنگ را بر قرار مییونان باستان رابطه رد
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ان و ساارداران یونانی به نوعی در آن دخیل مدارساایاساات که به همین دلیل تمام

 . 1اندبوده

  

                                                 
1 De Sousa, 1997. 



 

 

 

 

 

 انهای ایران و یونگفتار دوم: داستان جنگ

ش آمریکا و کشااورهای متحدش به عراق حمله کردند، ارت 1382وقتی در بهار 

 BBCی سااو، شاابکهرو شاادند. از یککننده روبهمردم جهان با نمایشاای ساارگرم

از نبرد را در سط   - شده و زینتیالبته بسیار گلچینو  -گزارشی لحظه به لحظه 

، که معادا راقی اط عا  عکرد، و از ساااوی دیگر رئیس ادارهجهان منتشااار می

با  - مردی شااوخ و شاانگ به نام صااحاف - یر تبلیغا  و روابز عمومی اسااتدم

هایی بسیار جالب توجه را برای مردم کشورهای عربی اعتماد به نفس کامل گزارش

تانکمخابره می غداد کرد. در لحظا  اوج جنگ، زمانی که  کایی وارد ب های آمری

قرار دادند، مخاطبان شاادند و کاخ صاادام و فرودگاه صاادام حسااین را مورد حمله 

سانه شاهدهر شگفتهای خبری از م صحاف به ی فیلمی  شدند. در این فیلم،  زده 

های بغداد راه در خیابان - شااادهانتخاباحتماالً  و -همراه خبرنگارانی خارجی 



 

سخره می قوای غربی در مورد ورود اخبار موجود ،رفتمی  و ادعا ،کردبه بغداد را م

ای به بغداد تبلیغا  امپریالیسم جهانی است و هیچ حملهها ینا یکرد که همهمی

سانه سقوط بغداد در ر ساعت بعد خبر  ست. وقتی چند  ها مخابره صور  نگرفته ا

ها پنهان ی دیگر گریخت و از چشمپایهسیاری از عراقیان بلندشد، او نیز به همراه ب

و بدون  تگیرش کردنددر بغداد دسااوقتی  ،این افساار وفادار به صاادامبعدها شااد. 

سازی غربی از یک شرکت فیلم :رو شدآوری روبهمحاکمه آزاد شد، با پیشنهاد شرم

 او دعو  کرده بود تا در یک فیلم کمدی نقش خودش را بازی کند!

هایی باشااند پردازانه فرض کنیم آیندگان ما، نساالای خیاابیایید برای لحظه

ها را بگیرند. م نوشاااتن تاریخ طرف عراقیدهند هنگابه هر دلیلی، ترجی  می ،که

هزاران سااا  -ای دور دسات این احتماا را هم در نظر بگیرید که شااید در آینده

سی بر جای نماند، اما دست بر قضا گروهی از بیهای بیهیچ اثری از بایگانی - بعد

صدام وفادار بوده ،بع یان سخهکه به آرمان  صاحبهاند، ن های ایشها و نمهایی از م

تلویزیونی صااحاف را از گزند روزگار حفظ کنند. در چنین شاارایطی، آیندگان چه 

شاید در  سواا  سخ به این  صویری از جنگ عراق و آمریکا پیدا خواهند کرد؟ پا ت

شد اما شینه بنا ،سطحی جزئی ممکن نبا سخی ی تاریخی، گمان میبر پی کنم پا

خ یابه بارها و بارها در طوا تارکلی بتوان برایش جساات. چرا که رخدادهایی مشاا



 

یاتی از این دسااات راتکرار شاااده ند و تجرب که ع قه ،ا به برای کساااانی  ند  م

 اند. شان باشند، بر هم انباشتهشناختن

 یپایه بر ،برند بخواهنداگر آیندگانی که در فقر اط عاتی کامل به سااار می

تاریخ زمانده از حزب بعث، هایی باو البته نوارها و آگهی شواهدی جسته و گریخته

سازی کنند صویری  جنگ عراق را باز  سید. ت شنا خواهند ر سیار آ صویری ب به ت

های درسی تاریخ نوشته در کتاببدان شکلی که یونان، های ایران و شبیه به جنگ

 شده است! 

های یونانیان به جنگ ی یونانیی معجزهیکی از عناصر اصلی و مرکزی اسطوره

. تمام اسااناد تاریخی در این زمینه، خاسااتگاهی یونانی شااودمربوط میو ایرانیان 

ها در دسااات دارند و بنابراین ما هیچ روایت غیریونانی در مورد ماهیت این جنگ

سازی جنگ سیار اهمیت دارد، چرا که باز های ایران و یونان بر نداریم. این نکته، ب

مبنای تبلیغا  رادیویی و  های یونانی شاابیه آن اساات که بخواهیم برمبنای متن

 تلویزیونی حزب بعث تاریخ جنگ عراق را بازسازی کنیم. 

ی کافی هوشااامند، به مقدار الزم نویس آینده اگر به اندازهتاریخ این، با وجود

ستانهبی شدطرف، و بیش از آ سی نقادانه و تحلیلی  ای کنجکاو با سازی و برر با وا

خواهد توانساات برخی از حقایق را  ی مانده اسااتکه از نبرد عراق باق ایمواد اولیه

هایی نزدیک به حدس هالگوهای مرسوم در پویایی جامعهآشکار سازد، و بر مبنای ا



 

نه یتواقع ند. در زمی نانی جنگبز که همزماننویساااانتاریخ های ایران و یو  ی 

 شوند!بسیار به ندر  یافت میباشند، طرف، و کنجکاو هوشمند، بی

نگم ،در واقع نده از ج ما جای  به  تاریخی  با وجود واد  نان،  های ایران و یو

قدر فراوان هساااتند که به ما اجازه شاااان، آنجانبه بودن و خاساااتگاه یونانییک

ن که چرا چنیماجرا را بازسااازی کنیم. این دهند تصااویری به نساابت دقیق ازمی

ضر وجود ندارد صویری در حاا حا سألهحقیتی  دخو ت ضی  برانگیز و نم یازمند تو

 است. 

از نوشتارهای ک سیک  ؛گیرندها را در بر میمنابع موجود، طیف وسیعی از متن

 های هرودو ، و ازنویساااانی مانند توکودیدس و پلوتارک گرفته تا داساااتانتاریخ

همه و همه  .های تبلیغاتی آیسخولوسهای اف طون و ارسطو تا تراژدیبافیفلسفه

شکلی نقادانه سجم از رخدادهای مهم  اگر به  سبت من صویری به ن شوند، ت خوانده 

دهند. در بخش های پنجم و چهارم پ.م. را به دسااات میتاریخ یونان در ساااده

شااود، و این رد رد پای ایران به روشاانی یافت می یونانیکام ً  ی این تاریخِعمده

سز تاریخ ست که یک بار تو ستان، بنا بپایی ا سان یونانی جهان با ها و ه ع قهنوی

و بار دیگر توسااز  تحریف شااده ،شااانهای ساایاساای مساالز در دورانگرایش

بازآرایی شده و صور ِ چین و دستآمیز اغراقکام ً  نویسان جدید به شکلیتاریخ

 حقایقی مسلم را به خود گرفته است. 



 

نهکل متن که در زمی که ی جنگهایی  های ایران و یونان وجود دارد، چنان 

سیار متنوع گفتیم، شته -ها ند. برخی از این متناب سنگ قبرهامانند نو  های روی 

 -و برخی دیگر  کنندگذاری میرخدادی ویسه را نشاااانه - هاها و یادمانیا کتیبه

از این رخدادها به عنوان  - های خطیبان و نویساااندگان آتنیبافیمانند فلسااافه

ست ستانبرند. تراژدییتر بهره مای برای درک حقیقتی عاممایهد هایی هم ها و دا

شده شته  سی نو سیا شکارا به اهداف  ستند که آ گونه و بر ذا  نمایش بنا ،اند وه

ها هم وجود دارند که ای از متنمدعی بیان حقیقت نیستند. ردهاصوالً  شان،یب غ

پلوتارک و  حیا  مردان نامیهرودو  و  تواریخ کهادعای بیان حقیقت را دارند، 

 توکودیدس را باید در این رده جای داد.  های پلوپونسوسِاریخ جنگت

بر مبنای  ،همه را هایها و ارجاعهای یادشااده را بخوانیم و اشااارهاگر تمام متن

ست می ،دو محورِ زمان و رخداد سیار جالب د صویری ب ستخراج کنیم به ت  یابیم.ا

 رند:گیها را در بر میهای یادشده، سه رده از دادهمتن

ست صور  گزاره - نخ شاره به رخدادهایی مشخص و تاریخی، که به  شن و ا ای رو

 ؛صری  بیان شده است

سائل خصوصی و خانوادگی، ابراز نظرهای اخ قی،  - دوم شاره به حاال  روانی، م ا

ی یک رخداد، که فاقد عینیت های شاااخصااای دربارهها و دیدگاهو شااارح داوری

 ؛دپذیر نیستنهستند و رسیدگی



 

هایی غیرمستقیم به مفاهیم و روندهایی که شکلی صری  ندارند، اما با اشاره - سوم

 . اندها قابل استخراجبندی دادهی صور های یادشده و شیوهتحلیل ساختار متن

شاااان با تاریخ رسااامی و ها و رابطهدهنده در مورد این متنی تکاندو نکته

های عینی ی نخست، یعنی دادها آن که ردهی امروزین وجود دارد. اوشدهپذیرفته

های متفاو  با انسااجامی به نساابت خوب، رخدادهایی و روشاانِ خبری، در متن

های شخصی کنند. و دادهمشخص را با هماهنگی کمابیش جالب توجهی روایت می

نهو غرض هایی به کلی ی دوم به شاااد  با هم تعارض دارند و نگرشی ردهورزا

ی یادشاااده چندان دارند. این البته با توجه به ماهیت دو ردهز میمتفاو  را ابرا

 عجیب نیست. 

سی نقادانهی دوم آن که تاریخاما نکته سان امروزین بیش از آن که به وار ی نوی

ی اوا بپردازند، روایت خویش را از تاریخ بر تفسیرهای های صری  و عینی ردهداده

اند. کرده اسااتوار - یسه هرودو به و -ن نویساااهای تاریخداوریشااخصاای و ارزش

نویساان چنین کاری که نه توجیه عق نی دارد، و نه ارزش علمی. اگر یکی از تاریخ

شخصی یا بیکرد، میمی ضوع را به خطای  سوب کرد. اما با توجه شد مو دقتی من

نماید که قضااایه از یک های تاریخی در این زمینه، چنین میبه هماهنگی کتاب

نویسااان ی تاریخاه علمی ساااده فراتر باشااد. گویا ساارمشااق غالب بر اندیشااهاشااتب

شن وتوجه کردن به برخی از گزاره یامروزین، اجازه صری  و رو مهم را اتفاقاً  های 



 

لوحانه از هایی سااادهشااان را به رونویساایهایاز ایشااان ساالب کرده باشااد، و متن

ی اسااطوره من، دلیل این ماجرا باشااد. از دیدکاهش داده  دیگریک نوشااتارهای

ستانده در غرب را بر میمعجزه ساخت تعریف هویت ا ست که زیر سازد. ی یونانی ا

ی ها و وفاداری متعصبانه به اصوا موضوعهداشتشاید برای کسانی که از این پیش

ای دیگر های تاریخی به شیوهامکان نگریستن به متن این اسطوره رها شده باشند

 ه باشد. وجود داشت

شدن روش شن  سی کاری که دربرای رو انجام خواهم داد، باید به جا این شنا

های ایران و یونان را به دساات خواهم داد این نکته اشاااره کنم که روایتی از جنگ

نویسااان ک ساایک، با بیشااترین ی تاریخشاادهمطابق با ادعاهای پذیرفتهدقیقاً  که

ستانی و کمترینارجاع به متن صی های با شخ سیرهای  شد.  ،درجه از تف همراه با

نویساای ک ساایک، یعنی اسااتوار کردن متن و روایت معیار اصاالی تاریخ ،بنابراین

پذیرم. اما اصاال دومی را هم در کنار آن میکام ً  را ،های باسااتانیخویش بر متن

کید، و به أمورد پذیرش و تکام ً  در تاریخ ک سااایکآن هم که  گیرمدر نظر می

هاست، و محک زدن آنچه آن هم برخورد نقادانه با متن. است ،  مورد استفادهندر

توان بدان دست هایی انضمامی و کمکی، که از جاهای دیگر میبا داده روایت شده

 یافت. 



 

ی دوم های موجود و کنار گذاشتن آنچه به ردهبه این ترتیب، برای پاالیش داده

گرانه و شااخصاای های قضاااو رخی از دادهتعلق دارد، نخساات نگاهی اجمالی به ب

شاره به تمام موارد موجود در این  ی دوم خواهم انداخت، بدون این که در بندِرده ا

فاقد  ،ها، به چه دالیلیای از دادهخواهم نشااان دهم که چه ردهرده باشاام. تنها می

صوالً  شوند و بایداهمیت تلقی می اعتبار و صویرمان از جنا سازی ت های گدر باز

شوند. بدیهی ایران و یونان شاره به تمام موارد این حذف  ست که ا چنینی ممکن ا

 گیرند!های باستانی دراین رده جای میمتنحجم ی نیست، چون بخش عمده

نویساااان های تاریخی دوم، به داوریهای معنایی رایج در ردهیکی از خوشاااه

صیت شخ ست که این های تاریخی مربوط مییونانی کهن در مورد  شود. بدیهی ا

نماید می اند. چنینی دوم ایرانی بودهی نخست یونانی، و در ردهها در ردهشخصیت

های تاریخی در یونان باسااتان ناشااناخته طرفانه در مورد شااخصاایتکه داوری بی

شد. چون داده صیتی را که در آثمانده با شخ سی ار هر تاریخهای مربوط به هر  نوی

شاااویم، یا با رو میا با هواداری و روایتی تقریباً چاپلوساااانه روبهی در نظر بگیریم

ضمن  ،جااین دریابد. هایی که به دشنام شباهت میگیری شدید و برداشتموضع

کنم که ی دوم تمرکز میهای ایران و یونان، تنها بر دو روایت از ردهروایت جنگ

شا و کمبوجیه مربوط می شایار های یونانیان اهیت داوریشود و تا حدودی مبه خ

 کوشممیسازد. گذشته از این دو مورد، های تاریخی را روشن میی شخصیتدرباره



 

ضی  انگیزه - ی دوم راهای ردهتا داده سندگان جز در مواردی که برای تو های نوی

نادیده بگیرم و روایت خویش را از تاریخ یونان  - باسااتانی بدان نیاز خواهم داشاات

 ی اوا و سوم متمرکز کنم.های ردهداده باستان بر

 های ایران و یونانی جنگسخن نخست: درباره

سده ی پنجم پ.م. در اوج اقتدار و وسعت خود بود. شاهنشاهی هخامنشی در 

رفت و مرزهای آن از سمت شرق تا شماا هند و پاکستان و آسیای میانه پیش می

گرفت. کنونی را در بر می از ساااوی غرب تا جنوب رومانی و شااارق بلغارساااتان

شی حدود  شاهی هخامن شاهن ساحت  برابر با  میلیون کیلومتر مربع )تقریباً 5/9م

حده یاال  مت مدنا کل ت که پیش از این گفتیم،  نان  های ی امروزی( بود و چ

سای قلمرو  ست پیش از پیدایش  ،گرفت. جمعیت ایرانیانی را در بر میمیاننوی در

زده از دو میلیون نفر به چهار میلیون نفر افزایش ابدر جریانی شاات ،شاااهنشاااهی

. به دنباا این افزایش جمعیت، جریانی از مهاجرنشینی در درون ف   ایران 1یافت

                                                 
مک اودی و جونز، »های تاریخی در ها از تحلیل دادهتمام اعداد و ارقام در مورد جمعیت 1

 اند.برگرفته شده« 1372



 

شاااهنشاااهی تأساایس  آغاز شااد که در نهایت با تحرکا  نظامی گره خورد و به

 هخامنشی انجامید.

شی تقریباً تمامدولت  شاورزی پاهابخش هخامن شینی ی دارای ک شهرن یدار و 

ی جمعیت بخش عمده ،از این روگرفت. ی در بر میمیانیافته را در قلمرو توساااعه

کردند. واحدهای آسااا زندگی میی ساایاساای این واحد غوااین ناحیه زیر ساالطه

از یک جمعیت دوازده میلیون نفره که  نداصاالی جمعیتی در این ناحیه عبار  بود

یرانیان، آرامیان، کلدانیان، و بقایای ساااومریان و سااااکن خاور نزدیک بودند و از ا

شاادند. آساایای صااغیر در این زمان حدود سااه میلیون نفر ای میان تشااکیل می

شان هزار نفر از ایشان به نساد قفقازی تعلق داشتند و باقی 750جمعیت داشت که 

ولت نوهیتی گرد آمده بودند و بعدها توسااز دهای دولت هایی بودند که درآریایی

های ی آساایای صااغیر به دلیل تراکم زیاد راهو فریگیه جذب شاادند. منطقه لودیا

تجاری از رفاه و ثروتی زیاد برخوردار بود و به ویسه در چشااام یونانیان به عنوان 

سرمایه و ثرو  جلوه می کرد. مرکز جمعیتی مهم دیگر مصر بود که مرکز انباشت 

شت، و من سه میلیون نفر جمعیت دا سیای میانه هم در کل حدود طقهحدود  ی آ

شاااهنشاااهی هخامنشاای بر  ،یک و نیم میلیون نفر جمعیت داشاات. به این ترتیب

کرد که بساایاری از آنها چندین مرکز جمعیتی و قومی متنوع و بزرگ حکومت می



 

یا(  ند لود مان بل( سااارزمین) با ند مصااار و  مان هایی بزرگ و ثروتمند، و برخی )

 ای شکوهمند بودند. سابقههایی باستانی با دولت

گرفت که هزار کیلومتر را در بر می 5/64یونان در این زمان مسااااحتی بالغ بر 

بخش مهمی از آن نیز کوهسااتانی و غیرقابل کشاات و کار بود. جمعیت بالکان در 

رساااید که حدود دو میلیون نفر از آن در این دوره به حدود ساااه میلیون نفر می

 -بخش شاامالی بالکان ی دریای اژه سااکونت داشااتند. یهحاشاا هایجزیرهیونان و 

بخشاای از شاااهنشاااهی هخامنشاای محسااوب  -مقدونیه، تراکیه، و یونان شاامالی

حدود نیمی از جمعیت یادشااده شااهروند هخامنشاایان  ،شاادند. به این ترتیبمی

سهبودند. ب سادها یک مقای سید که یونان نه از می ،ی کمیی  توان به این نتیجه ر

وساااعت جغرافیایی، نه از نظر جمعیت و منابع انساااانی، و نه از نظر قدمت و نظر 

مقایسااه با شاااهنشاااهی تمدن قابلنه از نظر دسااتاوردهای و  ،ی فرهنگیسااابقه

ست. در واقع شی نی ی خاکی کوچکی مانند یونان با اعتقاد به این که زایده ،هخامن

شاااهنشاااهی هخامنشاای جمعیت و مساااحت اندکش بتواند به عنوان رقیبی برای 

شباهت دارد که ادعای رقابت نظامی با  ییهاد، به شعارهای ایدئولوژیک کوباییباش

های ی همساااایهکنند مانع توساااعهمیند و احسااااس داری را دارجهان سااارمایه

 شان هستند. بزرگ



 

های ایران و یونان با نگاهی جا که بخش مهمی از منابع مربوط به جنگاز آن

پیش از پرداختن به تاریخ دانم نوشاااته شاااده اسااات، الزم می«  یکوبایی/ بع»

یدواژهجنگ نان، تعریف چند کل بار دیگر مرور کام ً  یهای ایران و یو بدیهی را 

نویساای تعریفی ویسه و متفاو  با معانی چرا که گویی ساانت رساامی تاریخ ،کنم

 کند.بدیهی را از این واژگان برداشت می

یافته با قصااد اعماا ویارویی دو نیروی نظامی سااازمانعبار  اساات از ر - جنگ

خشونت و نابود کردن طرف مقابل، به طوری که یکی از دو طرف تلفاتی معنادار را 

 متحمل شود.

سی - پیرویی سیا ست از وارد آوردن تلفاتی به طرف مقابل، که اثر  اش از عبار  ا

دیگر، هنگامی یکی از شااده بر نیروهای خودی بیشااتر باشااد. به بیان تلفا  وارد

شود که از راه وارد آوردن تلفا  انسانی بر نیروهای طرفین در یک جنگ پیروز می

 حریف، امکان دستیابی به منابع جدیدی را به دست آورد.

شوند. بر سر منابع انجام می معموالً درک این نکته حائز اهمیت است که نبردها

ستراتسیک، خراج، امواا غ شدنی، برده، یا هر چیز دیگری که ار زمین، موقعیتی ا

بتواند به عنوان منابع قدر ، ثرو  یا لذ  کاربرد داشته باشد، موضوع جنگ است 

خورده، ارزیابی و معیار سااخت و محکمِ ما برای تشااخیص طرف پیروز از شااکساات

 ی دسترسی ایشان به منابع است.نهایی تغییرا  حوزه



 

 شود که: به این ترتیب معلوم می

 ؛فرار کردن یک ارتش از برابر ارتشی دیگر جنگ نیست -

 ؛ای بدون دادن تلفا  جنگ نیستی یک سپاه از منطقهنشینعقب -

 ؛دفاع و غیرنظامی جنگ نیستیافته به مردمی بیحمله کردن گروهی سازمان -

توافق و معاهده سر و سامان  رویارویی میان دو سپاه که به تلفا  نینجامد و باو  -

 جنگ نیست. یابد

 به همین ترتیب:

 ؛ی سپاهی دیگر پیروزی نیستنابود شدن کل یک سپاه در برابر حمله -

ست دادن مجموعهو  - سی به منابع از د ستر شدن امکان د ای از منابع یا محدود 

 ست.پیروزی نی

بدیهی، نگاهی به روابز میان ایران و یونان خواهم کام ً  با توجه به این تعاریف

ستانی در ذا  انداخت.  شته و برای مردم با صار گذ نه از آن رو که این روابز در اع

شند ها برای مردمان امروزی مهم تنها به این دلیل که این جنگ ،خود مهم بوده با

 اند.ای برای تعریف هویت خویش و دیگران گردیدهمایهو دست شوندتلقی می

ای ران و یونان را به دورههای اینویساااان جدید اصااارار دارند تاریخ جنگتاریخ

سازند و آن را از ترموپوالی آغاز نموده و به پ ته یا موکاله ختم  چند ساله محدود 

 یبه زمان اساااکندر بجهند و ایلغار این مقدونی را دنباله ،مقدمهبی ،گاهکنند. آن



 

های ایران و یونان توجه به این که جنگهای یونانیان فرض کنند. بیاندازیدساات

و، ز نبرد کوروش و کرسوس در حدود هفتاد ساا پیش از این تاریخ آغاز شده بود ا

تا  نانی فرض کنیم،  ندر را هم یو که مهرداد دوم  129اگر بخواهیم اساااک پ.م. 

از پ ته ادامه  پسساااا  350آنتیوخوس هفتم را شااکساات داد و کشاات، یعنی تا 

 چهار ای به درازایی زمانیزهابدر های میان یونان و ایران یافت. یعنی تاریخ جنگ

های . در کل این دوره، درگیریتداوم داشااته اساات پ.م.( 129تا  547)از سااده 

 میان ایران و یونان همواره وجود داشته است. 

هایی ها همیشاااه از دید ایرانیان کشااامکشدر یک برآورد نهایی، این درگیری

شتاند، در حالی که برای یونانیان رمرزی و فرعی بوده سرنو ساز خدادهایی مهم و 

ساله مقطعاند. در کل این دوره، تنها شدهمحسوب می سکندر به ی حملهچند  ی ا

ها بر ضااد ساالوکیان برای تاریخ ایران اهمیت بخش پار های آزادیایران و جنگ

شته ساا به طوا اند. یعنی رخدادهایی که مجموعدا ست  شان در کل کمتر از بی

یده اسااات. در ع جام با ایران بخشااای مهم وان یان جنگ  نان ید یو  ین حاا، از د

دهد. بخشی که شان را تشکیل می، و به تعبیری تمام تاریخ باستانیسازسرنوشت

های یونانی و ظهور هویت یونانی را ممکن سااااخته اسااات. از این رو، اد قبیلهحات

اریخ ایران، های ایرانیان و یونانیان عبار  است از بخشی کوچک از تتاریخ درگیری

 و بخشی بسیار مهم و بزرگ از تاریخ یونان. 



 

ستان منسوب میاز آن کنند، جا که غربیان هویت و تمدن خود را به یونانیان با

سته ت شِ سته و نادان صویری زیبا و دان شده بوده که ت شان بر این هدف متمرکز 

شنگ  ست و نه لزوماً -ق سرگذشت این جنگ - در صویری  ؛ها به دست دهنداز  ت

 ی ایرانیان همراه بوده است. که خواه ناخواه با تخریب و تخطئه

های ایران و روم را پس از نبرد موکاله رها نویساااان معاصااار، تاریخ جنگتاریخ

گیرند تا به شورش کوروش کوچک بر ای هشتاد ساله را نادیده میکنند و دورهمی

نگریسااتن به تاریخ یونان از  ضااد برادرش اردشاایر برسااند. در واقع، این شاایوه از

شتوانه صی بهرهی منطقی و روشپ سی خا وجود  یمند نیست. یعنی هیچ دلیلشنا

شااان در اوریمدون را از موکاله و ها در مصاار و شااکسااتندارد که شااکساات آتنی

ی شان در همین اوریمدون جدا کنیم. از دید من، این شیوهپیروزی چند ساا قبل

ن، راهی است برای اهای یونانی باستمتن «بندیسرهم »درهم ریخته از گزینش و 

سی، توهمی نادیده گرفتن این حقیقت که معجزه سیا ی یونانی در قلمرو نظامی و 

توان اثبا  های یونانی مرجع میبوده که نادرسااات بودنش را بر مبنای همان متن

 کرد. 

کنم. نه از مینویسااان پیروی از روش مرسااوم تاریخجا این ، من دراین با وجود

شمدستهم آن رو که در کتمان رخدادهای مربوط به روابز ایران و یونان  ؛شان با

های مساااتقیم نظامی میان ایرانیان و دهم درگیریاز آن رو که ترجی  می ،بلکه



 

های شاااهردولت یونانیان را در یک بخش، و روابز سااایاسااای و دیپلوماتیک میان

نانی  یت کنیو جایی دیگر روا به را در  ها  یب، در این بخش تن به این ترت م. 

های یونانی های هخامنشی با ارتشپردازم که در آن رویارویی ارتشرخدادهایی می

 اتفاق افتاده است. 

 ی کوروشسخن دوم: قصه

ی مرکزی کشااور ایران را پ.م. کوروش بزرگ بر ماد چیره شااد و هسااته 550در 

کشااوری که  ؛مرز شاادغرب با لودیا همساارزمین او از  ،بنیان نهاد. به این ترتیب

قابل توجهی داشااات و مراکز تمدن و فرهنگ یونانی نیز در آن  جمعیت یونانی 

ها پیش از به قدر  رسااایدن کوروش های لودیا و ماد، مد متمرکز بود. رقابت

ستین  سوف به آن پایان داده بود. نخ شهور به ک صل  م شت و به تازگی  سابقه دا

پ.م.  547رویاروی یونانیان قرار گرفتند در نیان هخامنشااای جنگی که در آن ایرا

پس از مشااور  با سااروش آپولون و  ،کرسااوس، شاااه لودیا رخ داد. در این ساااا

کشااور بزرگی را ویران خواهد کرد، با  ن از این که اگر به شاارق حمله کنداطمینا

شور که  ،ایرماق کنونی( گذشت و به قلمرو مادهاسپاهش از رود هالیس )قزا به ک



 

نوپای پارس پیوسااته بود، هجوم برد. به این شااکل بود که او کشااور بزرگی به نام 

 لودیا را از بین برد!

اند، چرا که یونیه هم وجود داشااتهااز اهالی سااربازانی  ،تردیددر سااپاه او، بی

اند. دادهتشاااکیل میایونی و آیولی های را قبیلهلودیا بخشااای از جمعیت قلمرو 

رو شاااد و در نبردی که حلی به نام پتریا )نزدیک بغازکوی( با او روبهکوروش در م

ای به دساات نیامد. کرسااوس که فصاال زمسااتان را نزدیک ی قطعیرخ داد نتیجه

او را دنباا کرد و  ،بر خ ف انتظار ،دید، به کشاااورش بازگشااات. اما کوروشمی

ه سارد پناه برد نشینی تار و مار کرد. کرسوس گریخت و بدر حاا عقبرا  شسپاه

شان ترینهای یونانی، که مهمشهردولت از جمله -و سفیرانی به کشورهای همسایه 

فرستاد تا از ایشان یاری بخواهد. اما پیش از آن که یونانیان بتوانند  - 1اسپار  بود

سقوط کردارک سارد  شت  2ی کنند،  سوس در اردیبه شی  547و کر پ.م. خودک

شاهی کاپادوکیهای سرزمین کرد. شاهن سریع به  سیار  ستان، و کیلیکیه ب ه، ارمن

شانه شان با کوروش هخامنشی پیوستند و حتی ن ست که اتحاد ای هایی در دست ا

 انجام گرفته باشد.پیش از سقوط سارد 
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نامیده می با مردمی بود که ایونی  یان  شااادند. این نخساااتین رویارویی ایران

کوچکش های دولت ش را بر آناتولی وی قاطع، که کورورویارویی کوتاهی با نتیجه

های مقیم آناتولی در شهردولت چیره گرداند. شواهدی در دست است که برخی از

را گرفتند، و جالب اساات که نام میلتوس )مرکز فرهنگ و  هاپارس طرف این نبرد

بینیم. گرایش به ایرانیان هوادار ایران میهای دولت تمدن یونانی( را در میان این

ساااالری این کاری در دیوانودیا به قدری زیاد بود که کوروش نیازی به دسااتدر ل

ی محلی را برای گردآوری نیروهای نظامی بومی به مأموران سااارزمین ندید و حتی

های دیگر ایونیه را به فکر فرو برد. شهردولت آسای کوروشکار گمارد. پیروزی برق

سارد، همه سقوط  سایه های یونانیشهردولت یپس از  سفیرانی نزد ی لودیا هم

کوروش فرسااتادند و خواسااتند که مانند میلتوس با او پیمان دوسااتی ببندند. این 

ستوار ان لودیایی، مردی به مأمور نیامد، چون یکی ازاز آب در پیمان، البته چندان ا

شااده بود، به  مأمور نام پاکتواس که برای گردآوری ساارباز از میان عشااایر لیدی

نت کرد و مردم محلی را به شااورش فراخواند. شااورشاایان سااارد را کوروش خیا

شااد، در محاصااره کردند، اما شااهر که زیر نظر تَبارِ )تابالوس( پارساای اداره می

ه رهبری مازَرِ )مازارس( مادی کرد، تا آن که قوای کمکی ب ایسااتادگیبرابرشااان 

کن کردن شااهبرای ری ،رسااید و شااورشاایان را قلع و قمع کرد. کوروش، بعداًساار



 

هارپاگ مادی را به این منطقه گسیل کرد و او پس از چهار ساا  شورشیان ایونیه

 . 1سازی کندتوانست منطقه را پاک

ختی ی مئاندر را فت  کرد و شااهر ماگنساایا را که به سااهارپاک پرینه و جلگه

وکایا کرد، با خشونت گشود. به دنباا پیشروی سریع او، مردم شهر فمی ایستادگی

م داد که شان گریختند. اما هارپاگ به ایشان پیاکه هراسان شده بودند از سرزمین

شهر بار شهرشان بازگردند. به این ترتیب نیمی از مردم این  دیگر در  نترسند و به 

جا رفته بودند، شان که به دعو  مردم سیسیل به آنشان مقیم شدند و بقیهزادگاه

ه دنباا بدریایی تبدیل شدند.  انو بعد به دزد شان را غار  کردندنخست میزبانان

ستادگیدریای اژه بدون  هایجزیرهی این نبردهای محلی، تئوس و همه سلیم ای  ت

 شاااان آب و خاکبرای هاپارس شااادند و شاااهرهای دوری نیز به رسااام هاپارس

دوس در شهر کنی ،تنها ،هافرستادند و به شاهنشاهی هخامنشی پیوستند. مقاومت

رشان که شه ،ای از خشکی. مردم این شهر کوشیدند با ویران کردن باریکهرخ داد

صل می شکی مت ن کار ناکام کرد، راه را بر مهاجمان ایرانی ببندند، اما در ایرا به خ

د، مد  از خود نشااان دادنکه مقاومتی کوتاه ،ایشااان به همراه پداساایان .شاادند

 شکست خوردند و مطیع گشتند. 
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شونت سرزمین تنها جنگ خ سانتوس رخ داد که پایتخت  شهر ک بار واقعی در 

کیه بود. مردم این سرزمین، نسادی قفقازی و رسومی مادرساالرانه داشتند یآرنا در ل

 یپایهکردند. بر شااان در نبردهای اساااطیری تروا افتخار میو به نقش برجسااته

در زمان  که ساارداران این ساارزمین بودند، ،اساااطیر همری گ وکس و سااارپِدون

ی آگاممنون در کنار مردم تروا با یونانیان جنگیده بودند. ایشان حتی یک بار حمله

به مرزهای مصاار هم دسااتبرد زده بودند و مردمی جنگاور بودند که کرسااوس هم 

 ،پس از درهم شکستن مقاومت مردم محلی ،. ایرانیانشان کندنتوانسته بود مطیع

پس از آتش زدن  ،اند که مدافعانایت کردهرو .شااهر کسااانتوس را محاصااره کردند

قدر به جنگ ادامه شاااان، آنی امواا خود و به قتل رسااااندن زنان و فرزندانهمه

ی غربی مقاومتی بود که در منطقهترین مهم . این1دادند تا جملگی کشااته شاادند

سپاه ایران رخ نمود، و چنان که دیدیم، به مردمی قفقازی و  شاهی در برابر  شاهن

 یافت. ارتباط می - و نه یونانی -سیایی آ

شی از قلمرو ایران  سارد به عنوان بخ به این ترتیب، در زمان کوروش، ایونیه و 

به شاااهنشاااهی پیوساات. از نظر ساایاساای، فت  لودیا از چند نظر اهمیت داشاات. 

ست آن که شرقی، که مردمی ایرانی ،نخ شته از ماد و ایران  زبان را نساد و ایرانیگذ
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زمین بود که توساااز کوروش گرفت، اولین بخش از جهان خارج از ایرانبر می در

سوب فت  می شد. ع وه بر این، لودیا و ایونیه قلب تمدن و فرهنگ یونانی هم مح

های کهنی مانند ای م و توانست ادعای رقابت با تمدنشد. تمدنی که البته نمیمی

  در آن زمان در حد رقیبی برای بابل و مصاار را داشااته باشااد، ولی به هر صااور

 کرد. فنیقیان مطرح بود و دوران شکوفایی خود را طی می

صر کوروش، کارنامه شمکشپس در ع های نظامی میان ایران و یونانیان را ی ک

سه نبرد منظم )نبرد پتریا، حمله به می ست کم  صه کرد: د شکل خ  توان به این 

ی سارد(، و دست کم دو نبرد هارده روزهی چنشینی، و محاصرهسپاه در حاا عقب

، که یکی از آنها انجام شااد)به رهبری مازر و هارپاگ(  برای ساارکوب شااورشاایان

نامشخص داشت و در چهارتای دیگر ایرانیان پیروز شدند. نتیجه،  ای)پتریا( نتیجه

ن خاستگاه فرهنگ و تمد ،دستیابی ایران به قلمرو ایونیه و سارد بود. به این ترتیب

شد، و پایتخت یونانیان مقیم هابخش یکی از نخستین یونانی شاهی ایران  شاهن ی 

 در غرب به شمار آمد. هاپارس پیمانآن )میلتوس( نخستین هم

 

 



 

 ی کمبوجیهسخن سوم: قصه

شاهکمبوجیه، دومین  شی شاهن شخصیت ،دودمان هخامن های مرکزی در یکی از 

ست. رنگارنگروایت ستان ا صویر از او را هرودو  ترسیم کرده، تهای یونان با رین ت

اند. هرودو  کتاب دوم دسااتکاری پذیرفتهنویسااان کنونی همان را بیو اک ر تاریخ

ست خود را با ذکر این نکته آغاز می ش کند که کمبوجیه پس از کوروش بر تخت ن

نگریسااات که از پدرش به ارث برده بردگانی میچون هم ها راها و آیولیو ایونی

لشااگر  به یونان ی یونانیانی که مطیعش شااده بودنددسااتهم ساات، و از این رو باا

های یونانی های تاریخی موجود در متنای از دادهچنان که گذشاات، رده .1کشااید

هایی مربوط ها یا ساااتایشباساااتان، به اظهار نظرهای شاااخصااای و لعن و نفرین

های نسبت به شخصیت ،بسته به موقعیت خویش ،نویسان کهنشوند که تاریخمی

ند. درتاریخی ابراز کرده ها، به برای نشاااان دادن ماهیت این رده از دادهجا این ا

 نگریم.تر میهای یونانی کمی دقیقتصویر کمبوجیه در متن

ی تصااویر کمبوجیه در نزد یونانیان، ترین عناصاار برسااازندهیکی از برجسااته

 ،در واقع ،بوده اسااات. کاری کهاش به مصااار و فت  این سااارزمین ماجرای حمله

ستادامه سیا سرش به  های کوروش بزرگی  سز پ بوده و با مهار  و کاردانی تو
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ی دلیل حملهاحتماالً  یابیم کهمیهای کهن دریده اسااات. با مرور متنانجام رسااا

های تاریخی راه یافته اساااس شااایعا  بانوان یونانی به متن کمبوجیه به مصاار بر

ست  ،فرعون مصر ،کمبوجیه ندیده از دختر آماسیس های این تاریخبر مبنا. چون ا

ستگاری کرده  سوم نیستکار -خوا شاهی هخامنشی مر شاهن سنن  و  - ی که در 

سیس هم که از سیده و نمیمی هاپارس آما سته دختر دلبندش را به پارس تر خوا

نه می گاهیبفرساااتد، دختر فرعون قبلی )آپریس( را روا این  بر هاپارس کند و آ

 !1شودنیرنگ باعث جنگ بین دو ملت می

شدهدیگردلیل  صر را ، کینهی که برای این حمله ذکر  سبت به م ی کمبوجیه ن

اش در زمان کودکی ،مادر کمبوجیه ،هکند که کاساندانَبا این رخداد مهم توجیه می

به یکی از زنان مصااری کوروش به دلیل احترامی که از سااوی شااوهرش دریافت 

ده سااالگی شاااهد این  رده، و به همین دلیل کمبوجیه که دربحسااد میکرده می

 !2کندبعدها به مصر حمله می ماجراها بوده

صر ارائه کردهدلیل دیگری که هرودو  در مورد حمله  البته  ،ی کمبوجیه به م

به نام فانِس از اهالی هالیکارناساااوس  ،بر این مبنا مزدوری یونانی .تر اساااتجالب

سمت  شوددو (، به این دلیل که با فرعون دعوایش می)زادگاه هرو شتی به  با ک
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رود و او را برای می انگیزی نزد کمبوجیهماجراهای هیجان گریزد و پس ازایران می

صر ترغیب می ستاورد تاریخی ترین مهم ها،بر مبنای این روایت. 1کندحمله به م د

ای ی قلمرو میانی، حادثهنویسااااهای سااارزمین کمبوجیه، یعنی تکمیل فت  تمام

های مزدوری یونانی، نوعی عشاااق ساااوزان از راه دور، یا بوده که به ماجراجویی

 شده است.انتقامی دیرهنگام از هووی مادر شاه مربوط می

ستهاز نظر رفتار اجتماعی هم چنین می شای شاه  ای نبوده نماید که کمبوجیه 

اش شدهدهد پیکر مومیاییتور میورود به کاخ آماسیس دس باشد. چنان که پس از

به آن ند و  هایش را بکن ند و مو با گرز بکوب ند و آن را  یاور  را از قبر بیرون ب

ی چنین ماجرای مشاااهور حمله! هم2بعد هم آن را بساااوزانند احترامی کنند وبی

جنایتی  3؛کمبوجیه به گاو مقدس آپیس و کشتن آن نیز به قدر کافی شهر  دارد

پس از آن کمبوجیه با خواهرش  .«ب فاصااله دیوانه شااد»مبوجیه که پس از آن ک

 هایروایت. بر مبنای 4د، و بعد او را به قتل رساااندررخشااانه )رُکسااانا( ازدواج ک

د ادساااتور دبه طوری که د، رکبدرفتاری میهم با اطرافیانش  کمبوجیه ،یونانی

سانند،  - لودیاشاه  -کرسوس  ش امارا به قتل بر شیمان  ولی وقتی متوجه . دبعد پ
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سربازانش با علم بر اینمی شداو که شود  شیمان خواهد  سوس پ شته کر اند، را نک

شان را اعدام ک ست  ،. در نهایت هم1درای شدن بردیا به د شته  بحث به ماجرای ک

کند که به طور متوسااز در . هرودو  البته فراموش نمی2شااودکمبوجیه ختم می

کند که کمبوجیه به خاطر کشااتن تأکید  یک بار شاتواریخهر بند از کتاب سااوم 

 و دیوانه شده بود.  را برانگیختهگاو آپیس خشم خدایان 

ه عنوان توان بدر بندهای باال مورد اشااااره واقع شاااد، میرا تمام آنچه  تقریباً

، از های یادشاادههای رساامی و مرجع بازیافت. تمام روایتحقایق تاریخی در کتاب

ست و توکهرودو  وام گرفته  که به  هاییبا وجود ارجاع ،ودیدس و پلوتارکشده ا

یک از نک به هیچ  ند،  ند. در یادشاااده اشااااره نکرده هایتهکمبوجیه دار ورد ما

 یادشده، باید به چند نکته اشاره کرد:  هایروایت

ست آن که  - ست ماجرای حملهنخ سیا شی از  سخیر آن، بخ صر و ت ی ایران به م

بوده است و از زمان میانی ی چیرگی بر کل قلمرو نویسای عمومی هخامنشیان برا

 هایکوروش با تحکیم جای پاهایی در ساااوریه شاااروع شاااده و ربطی به توطئه

ست. این که یک مزدور سراحرم شته ا شاه ندا صری  یی و جعلی بودن نوعروسِ م

با فرعون مصاار دعوا  - نویس هم بودهتاریخ شااهریهم که دساات بر قضااا -یونانی 
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، و بعد پیش شاااه ایران برود و او را برای حمله به مصاار ترغیب کند هم امری کند

اند که بتوان به این سادگی دور از ذهن است. نه فرعون و نه شاهنشاه کسانی نبوده

شان دسترسی یافت، و بی سودمندتر از دعوا با مزدوران یونانی هایراهتردید به ای ی 

 اند.شناختهی ات ف وقت میبراشان هاییا گوش سپردن به ترغیب

به چند دلیل مردود و ساااوزاندنش ی آمازیس داساااتان هتک حرمت به جنازه

یان نه تنها شاااهان، بلکه پارساا -اساات. نخساات آن که این رفتار در میان ایرانیان 

صوالً  سابقه ندارد و - عادی ست بیا شای سیار نا احترامی به مرده در ایران امری ب

طور سر زدنش از شاه ایران بعید است. از سوی دیگر، همان شده است کهتلقی می

اش بدان اشااااره کرده، آتش برای ایرانیان که خود هرودو  در همین بندِ قصاااه

ند. به همین دلیل هم کردهمقدس بوده و به شاااد  از آلوده کردنش پرهیز می ا

سی در جامعه سیا صری کاری بوده که به دالیل  ی سوزاندن جسد یک مومیایی م

اگر چنین رفتاری از شااده اساات. تلقی می آمیزنامعقوا و گناهاشااراف پارساای 

زد، بعید بود که بتواند وفاداری اشراف پارسی و سردارانش را برای شاهنشاه سر می

 دروغتردید یس هم بیآپداستان کشته شدن گاو مدتی چنین طوالنی حفظ کند. 

پ.م. )همان زمان  524سااا  اسات، چرا که جساد مومیایی وی پیدا شاده که در

شده و بر  صری با احتراما  تمام تدفین  سوم م سنن مر مورد نظر هرودو ( بنا بر 

 شود! تابوتش هم مُهر کمبوجیه دیده می



 

شاااواهد تاریخی، اما، تصاااویری متفاو  از کمبوجیه را در برابرمان ترسااایم 

ی نظامی ماندهشود که کمبوجیه فرکنند. از فت  آسان و سریع مصر آشکار میمی

الیق و توانمندی بوده و با مهار  توانساااته سااایاسااات تبلیغ و جلب قلوب مردم 

صری سپاهیان م صر را اجرا کند. بخش مهمی از  با ورود او به دلتای  ،سرزمین م

ستند و  ،نیل صری به او پیو شراف م سنت، یکی از بانفوذترین ا که از تبار اوجارهور

ساالر م سائیس بود و دریا سوب میکاهنان  شد، با تمام نیروهای زیر صر هم مح

ست. این شهور فرمانش به وی پیو صر کمبوجیه ،دولتمرد م چنان جایگاه هم ،در ع

صری حفظ کرد.  سرداران م ی تندیس در پایهخود را به عنوان یکی از بانفوذترین 

با القاب نام برده شااده و او را کمبوجیه از که در شااهر سااائیس کشااف شااده،  ،او

سوم صری برای فراعنه مر شروع م سمی و م شته اند.خطاب کردهی ر  ،در همین نب

سی که پس از دوره کمبوجیه شوبرا به عنوان ک نظم و قانون و وحد  را  ،ای از آ

. بر مبنای این شااواهد، آشااکار اساات که اندهدوبازگردانده، سااتمصاار به کشااور 

ه بوده و مناسااک کمبوجیه در مقام فرعون مصاار مورد پذیرش مصااریان قرار گرفت

داده اساات. یکی از این کارها، مومیایی مذهبی معموا برای فرعون را نیز انجام می



 

بنا بر مستندا  انکارناپذیر  ،که گاو آپیس پس از مردنش بوده سپاریخاکو کردن 

 . 1موجود، درست بنا بر سنن انجام شده است

ه کتاب ساااوم ی کمبوجیه با خواهرش، و چرندهای دیگری کدر مورد رابطه

ه این توان بتوان کرد. تنها میهرودو  را انباشااته اساات، اظهار نظری قطعی نمی

از یاس، که به قوا خودش مقیم دربار پارس بوده، ساااحقیقت اشااااره کرد که کت

شنام می - و نه خواهرش - شانه تنها به عنوان همسر کمبوجیهرخ ای به ارهبرد و ا

به  چیزهایی روایت نشده است.چنین نابع هم کند. در سایر مکشته شدن وی نمی

مبوجیه بوده که گویا در دوران ک - و نه خواهر -عبار  دیگر، رخشاااانه همسااار 

د این های بانوان یونانی شااهرتی یافته بود. شااایهرودو  به عنوان موضااوع شااایعه

صاال یا ازدواج با محارم باشااد که رساامی در ا« خویدوده»روایت زیر تأثیر رساام 

ن ساات و به روایت یونانیان از دوران اردشاایر هخامنشاای به بعد در میامصااری ا

شاهی رواج می سم در ایران یابد.خاندان  ستی این روایت، و رواج این ر پیش از  در

ی خویدوده به خوبی اش دربارهاساا م، چنان که دکتر شاااهپور شااهبازی در مقاله

 نشان داده، محل تردیدِ بسیار است. 
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ی صاااحت تواند ما را در قضااااو  دربارهودو  نیز میمحتوای ساااخنان هر

شتارهایش یاری کند سومنو دهد از: شرح دقیقی به دست می تواریخ . او در کتاب 

میان شاااهنشاااه و نوعروسااش، سااخنانی که  نخسااتین سااخنان رد و بدا شااده

دیده، سخنانی هایی که میگفته، محتوای خوابکمبوجیه در کودکی با مادرش می

های نگاریحتوای دقیق نامهم شده، ومی رد و بدا سراحرم او و زنانش درکه بین 

گار. در نظر گرفتن این حرف هان بزرگ آن روز یان شاااا به عنوان رخدادی م ها 

شااان، بساایار غیرمنطقی مسااتند، با توجه به ساااختار و محتوای معنایی غیرایرانی

چگونه بر آنها آگاهی و حتی اگر هم رخ داده باشااند معلوم نیساات هرودو   اساات

نماید که هرودو  از سااانتی روایی و ب غی برای در واقع، چنین می .اسااات یافته

کرده اساات. تعریف داسااتان خویش به شااکلی دلنشااین و جذاب اسااتفاده می

 هایی از این دست را با حقایقی تاریخینویسان ک سیک امروزین شاخ و برگتاریخ

 توان یافت.که توجیه عق نی چندانی برایش نمی اند، خطاییارز گرفتهو قطعی هم

در مورد ت ش کمبوجیه برای کشااتن کرسااوس، چند دلیل برای رد موضااوع 

ی مورد نظر هرودو  میان شاه نماید مکالمهتوان آورد. نخست این که بعید میمی

ی دوران پدرش رخ داده باشااد. روایت خوردهو یکی از شاااهان معزوا و شااکساات

سی نکرد و کوروش موجود، می سوس چاپلو گوید که کمبوجیه به دلیل آن که کر

کمانی خواست تا او را بکشد، اما کرسوس فرار کرد و  دانستتر بزرگ را از پسرش



 

تیرهای شاه به هدف نخورد و کمبوجیه به سربازانش دستور داد تا او را بکشند. با 

شکست خور 547توجه به این که کرسوس در  ده و در آن هنگام پ.م. از کوروش 

شته،  ساا دا ست کم چهل  صحنهو د شمکش کمبوجیه و با توجه به این که  ی ک

پ.م. و دیوانه شاادن وی رخ داده، بنابراین کرسااوس  524پس از  کرسااوس حتماً

شاه با چاالکی جا خالی ست کم داده، در آن زمان می فراری که از برابر تیرهای  د

 شصت ساا سن داشته است.

که میومین دلید  نهلی  ی توان برای رد حرف هرودو  در مورد این صاااح

 .م.،پ 547ی لودیا در همان ساا برگشتهانگیز آورد، آن است که شاه بختهیجان

ریخت، خودکشاای کرد و به روش شاااهان فرو می هاپارس که پایتختش زیر فشااار

ساا هنهای کی خودکشی کرسوس بر بسیاری از کوزهلودیا خود را سوزاند. صحنه

شده  مربوط به همان دوران ترسیم شده است و اشعار زیادی در این زمینه سروده

ست ستان، بعدها برای تبرئه دیگر. هرودو ، و ا صر با یا که گو -ی آپولون نقاالن ع

 و برای - کرسوس را به نبرد با ایران تحریک کردهمزدور ایرانیان بوده و  شسروش

ی اعدام کرسوس و یادآوری ی صحنهکوروش، قصهجوانمردی و بزرگواری  برتأکید 

اند. داستانی که البته اندرز سولون و بخشوده شدنش توسز کوروش را جعل کرده

 پذیر است، اما صحت ندارد. برای ایرانیان دا

 اش. ی دیوانگی کمبوجیه، و نقشش در قتل بردیا، و خودکشیو اما درباره



 

پ.م.  522تا  530ه نبوده اساات. او از تردید دیواننخساات آن که کمبوجیه بی

شاهیساا(  تشه)یعنی  شانی را برای  پاد ستاوردهای درخ کرد و در این مد  د

ایران به یادگار گذارد. نخسااات آن که مصااار و مناطق تخت نفوذ آن )فنیقیه و 

را فت   ،یمیانمهم باقی مانده در قلمرو نویسااای های ساارزمین قبرس(، یعنی تنها

هایی کوچگرد و که قبیله -ها اگر از هیکساااوسن منضااام سااااخت. کرد و به ایرا

یابیم که میمقطعی آشوریان به مصر بگذریم، درهای اندازیو دست - غارتگر بودند

صر را فت  کند و آن  سرزمین خود م ست از  شاهی بود که توان کمبوجیه نخستین 

 را به عنوان بخشی از قلمرو خویش نگه دارد. 

ترین دولت با موفقیت ساایاساات کوروش را دنباا کرد و کهن به این ترتیب او

با دسااتیاری  ،دوم آن کهجهان باسااتان را به ساارزمین هخامنشاایان پیوند داد. 

دریانوردان فنیقی و یونانی ناوگانی بزرگ تشااکیل داد و نخسااتین نیروی دریایی 

دیگر آن  .، و این پیش از ظهور نیروی دریایی یونان بودایران را ساااازماندهی کرد

ساند و از جنوب تا اتیوپی دامنه ،که شیان را به دورترین مرزهایش ر ی نفوذ هخامن

شاید  سی با کمی زحمت و از غرب تا یونان و لیبی پیش رفت.  بتوان فرض کرد ک

تردید این کارها را به انجام رسانده نابغه نبوده باشد، ولی بی ساا تمامِ تشهدر که 

 دیوانه هم نبوده است. 



 

سی که مییوانگی او، و قتل برادرش بردیا، چناند سیا دانیم، بخشی از تبلیغا  

خودش بوده است. در واقع، تاج و تختِ ی داریوش برای مشروع جلوه دادن پردامنه

شان می شتهدهد که مرد بختشواهد تاریخی ن ستون در ای که بر کتیبهبرگ ی بی

شده و نام گوماتَه ر صویر  سی جز خودِ بردیا زیر پاهای داریوش ت ا بر خود دارد، ک

را مغی شاابیه به بردیا معرفی  . روایت داریوش، که او1پساار کوروش نبوده اساات

  :کند، چند ایراد اساسی داردمی

شده و شورشیان، اصل و نسب بردیا ذکر ن دیگرخ ف  ی بیستون، بردر کتیبه الف.

ست. ع وه بر این، پس از کش شده ا شاره  شدن وی، جسدش تنها به نامش ا ا رته 

در  های عمومی به تماشااای مردم نگذاشااتند، و این تنها مورد اساات ناییدر محل

 میان شورشیان است.

سپ ب. ست پرخا ستان قتل بردیا به د شدن خودش پیش از آن که 2دا شته  ، و ک

بتواند راز ماجرا را با کسااای در میان گذارد، در عمل طرح ادعایی اسااات که قابل 

 ای تاریخی. ماند تا حادثههای حقوقی جعلی میبیشتر به توجیه ورسیدگی نیست 

سمی بر پ. شاهی ر شی در زمان او رخ  بردیا به عنوان  شور ست و هیچ  ش تخت ن

 خراج ساااه سااااا مردم را بخشااایده بود گویند به این دلیل کهنداد و حتی می
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تردید که بی ،محبوبیت زیادی هم داشااات. در نتیجه اطرافیانش و اشاااراف ایرانی

و این با جعلی اند پیش از آن بردیا را دیده بودند، برای او مشاااروعیت قائل بوده

 آید. نمیبودن بردیا جور در

ی اشاااراف ماد و پیمانانش، همهی داریوش و همبه محض انجام گرفتن توطئه ت.

کمتر بوده  گوتامهپارس طغیان کردند و این بدان معناسااات که مشاااروعیت او از 

 است.

ای به زیسااتند، اشااارهتری که نزدیک به عصاار بردیا مینویسااندگان قدیمی ث.

سخولوس که قدیمیدروغین بودن او نکرده شاره به او را دارد، از او به اند. آی ترین ا

سر کوروش نام می ست نجیب زادهعنوان پ از یاران  -ای به نام آرتافرن برد که به د

 به قتل رسیده است. - داریوش

به که آن بوده داریوش واقعیت تاریخی به قدر  رسااایدن احتماالً  در نتیجه،

ی اشرافی و جنگاور پارسی از شعارهای انق بی بردیا ی طبقههنمایندعنوان رهبر و 

و مشاااروعیت خود را با ه اسااات. ااو را از سااار راه برداشاااتو دچار نگرانی شاااده، 

سی و ابداع مفصور  ستانی پار شاهان با شی )جد بندی مجدد ترتیب  هوم هخامن

تقویت  اش با وی باشااد(توانساات نماد یگانگیمی مشااترک خودش با کوروش، که

کرد. داریوش البته، مردی بزرگ بوده است. او معمار اصلی شاهنشاهی هخامنشی، 

و کسی بود که برای نخستین بار نظم پارسی یادشده در بندهای قبل را به شکلی 



 

، او برای دسااتیابی به روبزرگش اسااتوار کرد. به هر  مند در قلمروآگاهانه و برنامه

شکل عمده روبه ضور کمبوجیه قدر  با دو م ست، ح شاهی الیق و رو بود. نخ که 

 اشی سرزمینی شاهنشاهی را به مرزهای نهاییآمده بود و گسترهنیرومند از آب در

ه از رسااانده بود، و دیگری برادرش بردیا که شااعارهایی انق بی داشاات و چنان ک

سررشته آیدمیاش بربخشش مالیاتی ست.گویا از اقتصاد  شته ا کمبوجیه و  ای ندا

اند. شده و آراسته نداشتهبردیا تنها شاهان هخامنشی هستند که گورهایی شناخته

شااان، و غصااب کردن جای رنگ جلوه دادن نقش این دوبا کم ،داریوش، در عمل

 کند.تأکید  منه(ی آریارَ)شاخه ی دودمانی خویشخواسته بر اهمیت شاخهمی

کمبوجیه هم بوده باشاااد. چرا که در  گیی دیوانمبتکر شاااایعه ،داریوش، گویا

کند که این موضوع را ذکر می« مَر»بیستون هنگام اشاره به مرگ وی، با اصط ح 

شاره به مرگ افراد پلید و  شتر برای ا ست و بی سمی نی ستان چندان ر سی با در پار

ی دیوانه شاادن کمبوجیه و خودکشاای کردنش شااایعه ،دارد. در واقعدیوها کاربرد 

ی تخت از شاخه و تواند بخشی از تبلیغا  سیاسی داریوش برای انتقاا حق تاجمی

ی نیساات که کتیبه ای باشااد. تردیدی در این امری آریارمنهکوروشاای به شاااخه

س سطحی و ستون و ادعاهای داریوش در مورد بردیای دروغین در  یع در جهان بی

. هرودو ، هنگام سخن گفتن از بودپذیرش واقع شده  باستان منتشر شده و مورد



 

همان روایت سیاسی داریوش را تکرار  ،روزهای آخر عمر کمبوجیه و بردیا، در واقع

 کند. می

ست  ستانی ایران به د شاهان با صویری که هرودو  از یکی از  به این ترتیب، ت

سازی می دهدمی ی راست )نام پدر و مادرش، ویری که تنها چند گزارهشود. تصوا

با انبوهی از افت  مصااار و پیشاااروی تا اتیوپی و لیبی و نفوذش در یونان( را  ش 

 گیرد. ای از تبلیغا  سیاسی داریوش در بر میبندیو استخوان مبتذاهای شایعه

و آشکارا اهمیت بیهای نکته این همه رایشاید آوردن این همه دلیل و اشاره ب

کرد که شاارح و تأکید  دروغ، به نظر غیرالزم بنماید. اما باید همین جا بر این نکته

های ام تا دلیلِ کنار گذاشتن بخشی از دادههایی از این دست را برای آن آوردهبسز

ضمن، باید بر تواریخهایی مانند کتاب شم. در  شن کرده با این نکته  هرودو  را رو

شاری کرد که  ستند هم پاف ست، همان چیزهایی ه شکارا نادر این موارد جزئی و آ

سمی از کمبوجی صویر ر سیک بره را در متنکه ت سازند. تقریباً میهای تاریخ ک 

تاریخی ساانتی به کشااته شاادن گاو آپیس به دساات کمبوجیه،  هایباتمام کت

شاره کردهدیوانگی ها ینا اند، واش، و نقش فانس هالیکارناسوسی یا عروسِ جعلی ا

ی ما شدهی معتبر پنداشتهآمیزی است که تاریخ و پیشینههای افسانههمان گزاره

برخی از دالیل این  تر بنگریماگر به ارتباط کمبوجیه و یونانیان دقیقسازد. میرا بر

 آمیز را بهتر درک خواهیم کرد. های افسانهبرداشت



 

سلطنت کمبوجیه به ن سارد و ایونیه در دوران  ضاع  جود با وسبت آرام بود. او

شاه، به این،  صر این پاد صر دلیلپای یونانیان در ع شیده  به میان ،درگیری با م ک

یقیه، و با بسااز نفوذ ایران در قبرس و فنزمان هم شااد. آماساایس، فرعون مصاار،

سیای صر در میان متحدان آ شدن موقعیت م ست یمتزلزا  سیا شی در  اش، چرخ

شید تا از ستفاده مزدوران یونانی برای مقابله با خطر ایر خویش انجام داد و کو ان ا

هنانش را کند. آماسیس از سویی برای معابد یونانی قربانی فرستاد و کوشید نظر کا

ار داشتند و وذ ایران قرفزیر نکام ً  معابد یادشده ،به خود جلب کند. در این هنگام

پراتور ی امطلبانهکه با منافع توساااعه ندکردهایی میتنها پیشاااگویی هاساااروش

شت که دلیل این حمایت شد. این بردا شته با سازگاری دا شی  اری و ددین ،هخامن

ست از دید من دلپذیر ولی نادرست است. آشکار ا دادگری شاهان هخامنشی بوده

اند دادهکه هخامنشیان برای جلب نظر کاهنان معابد مهم یونانی به ایشان رشوه می

ها اریخشااان به معابد یونانی در تها و نذرهایپیشااکش پای این کار در قالب و رد

 شود. دیده می

ساموس سر آیکاس، جبار  سوی دیگر با پُلوکراتس پ سیس از  شد ،آما و  1متحد 

پ.م.  525ها تا ساا گذاری کرد. این سرمایهاش سرمایهبرای تجهیز نیروی دریایی
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ردیفی ناو ساه 40و  کشاتی 500به بار نشاسات و به تشاکیل ناوگانی قدرتمند با 

شد شده در متن 1منتهی  شید که ارقام ذکر  شته با های کهن یونانی، به )توجه دا

شته ستند( ،ویسه آنچه هرودو  نو صله  .چندان قابل اعتماد نی پلوکراتس در این فا

مده بود.  هایجزیره تا نزدیک دلوس پیش آ یای اژه را فت  کرده و  کوک د در در

موتیلنه در لساابوس پیروز شااد، که متحد  شااهردولت ی برگاه در نبردی دریایآن

سبک دربارمیلتوس محسوب می سته بود و  هاپارس شد. پلوکراتس درباری به  آرا

و در امور کشورداری و مناسک اجتماعی  ساختمیی ایشان پردیس و باغ به شیوه

ب اتحاد و به این ترتیبدگمان کرد  آماسااایس را ،کرد. این امرمی از ایشاااان تقلید

رفت، به چنان که انتظار می ،پلوکراتس و آماسااایس گساااساااته شاااد. پلوکراتس

در اختیار  را که با پوا مصر ساخته شده بود اشکمبوجیه پیوست و نیروی دریایی

 شاه ایران قرار داد تا از آن برای فت  مصر استفاده کند. 

ت و به مصاار ای سااریع قبرس و فنیقیه را گرفکمبوجیه با حمله .پ.م 525در 

بخشاای از مردم  ،مورد فتوحا  کوروش هم سااابقه داشااتحمله برد. چنان که در 

به سااپاه پارس پیوسااتند و کام ً  مصاار از ایرانیان هواداری کردند. مزدوران یونانی

با مهاجرنشاااین یل  به همین دل عدها  یار کمبوجیه ب نه بسااا نانی در کور های یو
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ی پیلوس منتهی شااد. پیوسااتن حاصااره، به مهاپارس یرفتاری کرد. حملهخوش

ی اوج جنگ بود. به این ترتیب به کمبوجیه نقطه ،اوجاهورسنت ،دریاساالر مصری

با او به احترام رفتار کردند و اجازه دادند زندگی  هاپارس آماساایس اساایر شااد. اما

شرافی اش را ادامه دهد. تا این که فرعون مخلوع به فکر شورش افتاد و چون یکی ا

 نزدیکانش برای کمبوجیه خبر برد، مسمومش کردند. از 

ی اژه منافع خود در منطقه ،ظاهراً پلوکراتس، که به ایرانیان یاری رسااانده بود،

سعهرا دنباا می شیوه طلبیکرد. میل او برای تو شتر با  ای که به دزدی دریایی بی

ی دریانوردان ی اژه را براشباهت داشت درآمیخته بود و به همین دلیل هم منطقه

چند بار به او اخطار دادند تا دسااات از غار   هاپارس امن کرده بود.و بازرگانان نا

چنان چون ایلغارهای جبار سااااموس همدر نهایت های تجاری بردارد. اما کشاااتی

و را به سارد فرا خواند و اعدامش ا - هورباد )اورواتِس( -شهربان سارد  ادامه یافت،

صه شاه که هورباد از خود و  در مورد توطئههای هرودکرد. ق ضد  ی دروغینی بر 

شاند سنجد و او را به دربارش بک شتر 1جعل کرده بود تا وفاداری پلوکراتس را ب ، بی

ماند. حتی اگر هورباد برای کشاااندن پلوکراتس به کننده میبه داسااتانی ساارگرم

ته از آن خبردار توانسااای هم به کار برده باشااد، هرودو  نمیسااارد چنین توطئه
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شااود. چون ادعای این که شااهربان در فکر توطئه بر ضااد شاااه اساات، حتی اگر با 

 هاپارس مراتب ساایاساایدر ساالساالههدف محک زدن وفاداری یک یونانی باشااد، 

یکی از حاکمان  س،شااده اساات. ع وه بر این پلوکراتاشااتباهی خطرناک تلقی می

یکی از رعایای خود چون هم او رامحلی مقیم اساااتان ساااارد بوده و هورباد که 

هایی را از خود جعل دیده، دلیلی نداشااته هنگام احضااار کردنش چنین قصااهمی

شخصی مهم و برجسته بوده، اما احتمااًل  کند. پلوکراتس برای یونانیان و هرودو  

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

صور ، گناه او هرشدهپیمانان کوچک ایران محسوب میهم بوده که از  اند. به هر 

دانیم که در سارد اعدام شده و مورسوس پسر گوگِس به جایش می چه بوده باشد،

 به عنوان شاه ساموس منصوب شد.  هاپارس از سوی

های محلی، در عصر کمبوجیه اوضاع در یونیه و سارد و این درگیری گذشته از

 یشااد، اقباا مشااتاقانهی یونان آرام بود و تنها روندی که دیده میهاشبخ دیگر

شماا یونان و شهردولت شاهی  هایجزیرههای  شاهن ستن به قلمرو  اژه برای پیو

ی ارتباط نظامی ایران و یونان را در پارس بود. به این شاااکل، اگر بخواهیم کارنامه

یه جمع جه میعصااار کمبوج به این نتی ندی کنیم،  سااایم: در این دوره هیچ رب

تنها پیوسااتن یونانیان  ،کشاامکش نظامی میان جمعیت یونانی و ایرانی بروز نکرده



 

گام فت  مصااار را می یان هن که آن را به ایران حاکم محلی  یک  یه  بینیم، و تنب

 های نظامی گنجاند.توان در میان کشمکشنمی

 

 ی داریوش بزرگسخن چهارم: قصه

ن کشاامکش واقعی میان یونانیان و ایرانیان آغاز شااد. ی داریوش، نخسااتیدر دوره

گذاری داریوش قیام کردند، نامی در میان کشورهایی که در زمان تاججالب آن که 

ای م، بابل، پارس،  .م.پ 522های ساا بینیم. گرانیگاه شورشاز سارد و ایونیه نمی

ست و ،ماد ستان ا شاهها این و ارمن ستند که در قلب  شورهایی ه شاهی جای ک ن

شتند و می ست که دا شند. جالب ا شاهی با شاهن ستند مدعی حاکمیت بر کل  توان

ساردیایایونیه ستق اها و  شورش ا چنین ند، و همختندایای راه نطلبانهها هیچ 

 ی پیرامونی شاهنشاهی. هابخش است وضعیت فنیقیه، مصر، و سایر

ایونیه، از یک شاااهربان  یهای نافرمانی و درگیری در ناحیهنخساااتین نشاااانه

سارد حکومت می ست. هورباد که بر  سی برخا سردارانی از زمرهظاهراً  کرد،پار ی 

خواساااتند زیر بار شااااهی از بود که به خاندان کوروش وفادار مانده بودند و نمی

پ.م. از فرستادن نیروی  522های ساا در جریان شورشخاندان آریارمنه بروند. او 



 

سکولیون -خودداری کرد و در مقابل مهرباد  کمکی برای داریوش  ،را – شهربان دا

طلبی این ش را غصب کرد. جاهیبه قتل رساند و قلمروکه گویا هوادار داریوش بود، 

ش سرکوب  ساده  سیار  مردی به نام د. به این ترتیب که پیک داریوش، شهربان ب

ی پادگان نفره به سااارد رفت و پس از محک زدن وفاداری سااربازان هزار ،بَغاپوش

پارسیان در سارد، دستور شاه در مورد بازداشت و اعدام شهربان را به ایشان اب غ 

شد. نافرمانی و قتل هورباد ،کرد. به این ترتیب شته  ستگیر و ک رو از این ،هورباد د

باید به عنوان درگیری کوچکی در میان نخبگان پارسااای حاکم بر منطقه در نظر 

  .یا سارد هایونیمردم گرفته شود، نه شورش 

مه نا قدر  خویش در ایران، بر عهداریوش پس از ت بیت  نههای توسااا با ی طل

شکل و ،کوروش و کمبوجیه را سابقه  با همان  شیان  ستی که در نزد هخامن سیا

مد  و ریزی درازآن بود که نگاهی مبتنی بر برنامه ،ادامه داد. تنها تفاو  داشااات،

صادی را به آن طرح شکلی از هایی اقت سعه»افزود و  ی دولتی از طرح حمایت و تو

ستی و حمایت از بازرگانان فنیقی در « بازرگانی ست بر دو سیا را تدوین کرد. این 

نه تکیهمنطقه مدیترا تهمی ی  کارکشااا یانوردان و  ندترین در که نیروم ترین کرد، 

 یتاجران دریایی جهان باساااتان بودند. فنیقیان در کل دوران دویسااات سااااله

گیری نسبت به پارسیان نشان دادند و از این حاکمیت هخامنشیان وفاداری چشم

ستی  سیا شاهی در مدیترانه  شاهن صلی  شان به عنوان نمایندگان ا شیدن ای رو برک



 

 ،ی یونانیهای پراکندهشااهردولت معقوا و کارآمد بود. این ساایاساات، اما، با منافع

گرفت. با بودند، در تضااد قرار میکه به تازگی شاروع به گساترش در دریاها کرده 

شااان به ها به قدری ضااعیف و روابز میانشااهردولت قوای دریایی این این، وجود

شااان در قدری پرتنش و نامنسااجم بود که تأثیر این ساایاساات و منافع مشااترک

 ها بعد بر ایشان آشکار نشد.مدیترانه تا مد 

یانِ بار یونان با نیروی نظاشااابه در زمان داریوش، برای نخساااتین   میجزیره 

شته میروبه هاپارس سمی نو شدند. این تماس، بر خ ف آنچه در تاریخ ر شود، رو 

را  ی هدفمند برای فت  یونانبه هیچ عنوان حالت یک تهاجم مساااتقیم و برنامه

 نداشته است. 

ی خاص خود برای بزرگ نمودن یونانیان در قلمرو هرودو  در تعقیب شااایوه

صی به نام دِموکِدِس کروتونی، یایران، روایت م شخ کند که فکر حمله به یونان را 

پزشکی یونانی بوده که برده ظاهراً  در ذهن داریوش کاشت. این مرد، ،پسر کالیفون

توسز هورباد  می که او را در سارد اعدام کردندیا خدمتگزار پلوکراتس بوده و هنگا

شد سیر  سی جبار مقتوا را کند که هورباد همرامیتأکید  . هرودو 1ا سامو هان 

سی سامو شت، و این میآزاد کرد و تنها بردگان و همراهانِ غیر تواند اش را نگاه دا
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داسااتان  بر اساااسی او بوده اساات. بدان معنا باشااد که دموکدس از ابتدا برده

ای بلند پیدا کرد و از ساااوی داریوش به دربار بعدها این دموکدس آوازه ،هرودو 

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

به  1فرستادند تا زنانش بتوانند کسی را که جان شاه را نجا  داده، ببینند! سراحرم

شد و این اجازه  ،این ترتیب سر کوروش، واقع  سا، هم دموکدس بعدها محبوب آتو

غذا بخورد ند و  یک میز بنشااای با داریوش بر سااار  که  فت  یا که  ،. دموکدسرا 

غذای پرستی محترم بوده، با وجود آن که در شوش کاخی مجلل داشت و هموطن

سوخت. شد، در آتشِ اشتیاق برای بازگشت به یونان عزیزش میشاه محسوب می

سب به داریوش یادآوری ک صتی منا شورهای زیادی را رپس در فر د که او هنوز ک

ها حمله کند. کرد تا به سکاها و یونانیبرای شاهنشاهی فت  نکرده، و او را تحریک 

یت گرفت تا به عنوان جاسوس با چند پارسی به مأمور گاه با حمایت آتوسا از اوآن

های یونانی سر و گوش آب دهد. به این شکل وقتی شهردولت دریای اژه برود و در

پارسیان در تارانتینوم اسیر شاه محلی )آریستوفیلیدس( شدند، دموکدس گریخت 

 . 2به زادگاهش کروتون بازگشت و
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ی داریوش به یونان، و نقش واالی حمله یهاداساااتان هرودو  در مورد انگیزه

یک پزشک یونانی در این میان، از چند نظر قابل بحث است. نخست آن که شواهد 

ستان شان میتاریخی، اگر در کنار دا دهد که های یونانیان مورد توجه قرار گیرد، ن

یان در این دوران هنوز آن علم پزشاااکی در نان یان یو که م ته بوده  قدر پیش نرف

 بتوانند در کشورهای شرقی ادعایی در مورد دانش خود داشته باشند. شواهد نشان

های دهد که پزشکان دربار و اشراف پارسی، مصری یا مغ )اعضای یکی از قبیلهمی

صوالً  اند. به این ترتیبماد( بوده یونانی بتواند در شاهنشاهی این ادعا که پزشکی ا

سر جهان آن روزگار در خود  ،ایران و دربار پارس سرا شمندان را از  که بهترین دان

 نماید. آورد، شهرتی بیابند، الف و گزاف میگرد می

که نه ،دوم آن  تار داریوش در زمی کترف که داری نشااااان میی ممل هد  د

سعهریزیبرنامه ضی کهایش برای تو صادی و ار سنجیدهشور دقیقی اقت تر از تر و 

. در آن تغییری ایجاد کندکروتونی  ایبردهگوش سااپردن به تحریکا  آن بوده که 

غذا شاادن با داریوش، محبوب آتوسااا واقع شاادن، مواردی مانند هم ،سااوم آن که

شدن به ستاده  شوش، بیش از آن که به سراحرم فر شتن کاخی در  شاه و دا ی 

ی یونانی شباهت داشته باشند، به رویاهای وی شبیه ردهامکاناتی واقعی برای یک ب

 هستند.



 

رک کنیم، بد نیسااات ها را بهتر دی بعید بودن این حرفبرای این که درجه

شاه ایران بیندازیم. مردان پیرامونِامراتب اطرافینگاهی به سلسله سته به  ،شاه ن  ب

شان تریندند که مهمشهای متفاوتی تقسیم میبه رده ،شان به ویی نزدیکیدرجه

در پارسی باستان سفرگان. نیکوکاران، که عبار  بوده از نیکوکاران، دوستان، و هم

َسنگََِ» سانی بودند که کاری نمایان یا خدمتی مهم به شدنده میدینام «هَِاورو ، ک

اند. چنان گرفتهنماید که اینان گروهی بزرگ را در بر میچنین می کردند.میشاااه 

کش آوردن انار درشتی برای گوید، یک روستایی پارسی به دلیل پیشکه الین می

شد. نام نیکوکاران در دفترهایی ثبت می شیر به لقب نیکوکار مفتخر  شده و از ارد

اند. یکی از نیکوکاران مشااهور مردخای یهودی شاادهبرخوردار می انهعنایا  شاااه

 است. است که در تاریخ سنتی یهودیان نقشی تأثیرگذار داشته 

گرفته است بوده است که اشراف رده باال را در بر می« دوست شاه»عنوان دیگر 

های ( یونانی ترجمه شده و در متنو این همان است که به صور  فیلوی )

سیاری از افراد عادی  شده که ب شاه را احتماالً  که -یونانی ادعا  هرگز بخت دیدن 

 اند. بوده در میان دوستان شاه -اند هم نداشته

شاه، هم سانی بودند که سفرگان بودهسومین و نزدیکترین رده به  اند. اینان ک

شدند و همراه با ده دوازده نفر دیگر از همگِنان برای خوردن غذا به دربار دعو  می

شاه می سر میزی در نزدیکی  ستند. بریان میخود بر  ش گوید که این افراد هرگز ن



 

که در مکانی مخفی در همان نزدیکی به تنهایی غذا  ،شاااه اما انددیدهشاااه را نمی

شان را میصرف می سخن میکرده، ای صرف غذا با آنها  ست. دیده و حین  گفته ا

یان  نان یده( می « ) هوموتراپزوس»این گروه را یو ند. نام ا

پارسااایان عالیهم یا از  ندر  از شااااهانسااافرگان همه  به  یا  به بودند و   مرت

 آشاااکار اسااات که پناهندگان ،تابع هخامنشااایان. به این ترتیبهای رزمینسااا

اند، مگر در خواب و گرفتههای یونانی و بردگان در این رده جای نمیشاااهردولت

 شان. هایخیاا

واقعیت چیزی شاابیه به این بوده که هرودو  در این بخش از کتابش احتماالً  

کرده و دتی در دربار پلوکراتس خدمت میای کروتونی را آورده که مادعاهای برده

بعد به سااارد منتقل شااده و در نهایت توانسااته بگریزد و به کشااورش بازگردد و 

لوحش ساار هم ان سااادهشااهریهم خویش برایی آرزوهای هایی را دربارهداسااتان

سیار گوید دروغجهان»کند. باید به این نکته توجه کرد که  سارد برای «دیده ب ، و 

 شده است.ن آن دوران، بخش مهمی از جهان تلقی مییونانیا

هایی از این دساات، برای آن که به ماهیت ارتباط یونانیان و گذشااته از قصااه

یان در دوران داریوش دقیق های یی از متنهابخش تر پی ببریم، الزم اساااتایران

ی هارسااد از خواب و خیاارخدادهایی که به نظر می باسااتانی را بازخوانی کنیم.

 یونانی بیشتر قابل استناد باشند. گانفرویدی برد



 

نخساااتین رخداد، تغییر حاکم سااااموس بوده اسااات. پارسااایان در این زمان 

را به عنوان حاکم جدید ساااموس منصااوب کرده  - پلوکراتسبرادر  -ساایلوسااون 

ی هرودو  در این مورد که برکشیده شدن سولوسون به این دلیل بوده . قصهبودند

صر زیر فرمان کمبوجیه خدمت میکه در نبر سی را به  کرده ود م در آن هنگام لبا

و داریوش بعدها به این ترتیب از او  بخشیده است ،ی ساده بودهکه افسر ،داریوش

ست،  ، هر1قدردانی کرده ستان جالب توجه ا سیان با چند از نظر نمایش اخ ق پار

 هایش ندارد. اما اعتباری بیش از سایر داستان

شهر کورنه رخداد سی ئوس، حاکم  شدن آرکِ شته  ست رقیبش  ،دیگر، ک به د

 گویا دختری در ،باتوس بوده اساات. این آرکساای ئوس، به قوا مشااکوکِ هرودو 

شتهسراحرم سیس دا ست 2ی فرعون آما سی بوده که هنگام حمله ا ی و همان ک

به مصااار از او هواداری کرده بود. هرودو   یپس از شااارح مجموعه ،کمبوجیه 

شفته ستانآ شگوییها دربارهای از دا سروش خدایان و پی های ها و توطئهی نقش 

ای از پدر و پساارهای سااالم و لنگ )خواهیم دید که زنجیرهو اشاااره به  ،خانوادگی

کند لنگ بودن پا برای یونانیان باستان بسیار مهم بوده است(، این نکته را ذکر می

با  ،فرِتیمِه ،گاه مادرشرسااد. آنمی توسااز دشاامنانش به قتل آرکساای ئوسکه 
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یاری  ،که شااهربان مصاار بوده ،1از آریاوند های پساارش به پارساایانیادآوری یاری

مادی به یاری وی  «آمازِ»ی پارسی و «بدره»خواهد. او هم سپاهی را به رهبری می

. 2نمایدکند و شااورشاایان را به شااهر برکه تبعید میفرسااتد و کورنه را فت  میمی

شراف یونانی هوادار و ین میچن نماید که این ماجرا درگیری محلی میان برخی از ا

 هایی که هرودو  روایت کرده، دخالتمخالف نفوذ پارساایان بوده باشااد، و قصااه

 برای تحکیم موقعیت گروه هوادار ایران را نشان دهد.  هاپارس

ندتمام این رخدادها، تغییراتی محلی و کوچک بوده حاکمان  که به دسااات ا

شته از این ست. گذ شاهی انجام گرفته ا شاهن ستقر در  سی م شانهپار از  هاییها، ن

ستردهبرنامه سعه یهای گ شاهیداریوش برای تو شاهن شتهاش ی  ن که آ وجود دا

 . ه استدرکهم به یونان ارتباط پیدا می

سیج کرد و خود رهبری 513داریوش در  اش را بر عهده پ.م. ارتشی بزرگ را ب

های رفت و راه غرب را در پیش گرفت. هدف او از این تهاجم، سااارکوب قبیلهگ

گرد سااکا بود که در مرزهای شاااهنشاااهی مسااتقر بودند و هر از چندگاهی بیابان

ر پلی زد، که به روایت هرودو  سفُکردند. داریوش بر بُشهرهای مرزی را تهدید می
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به نام یک یونانی بر جا نای . بار دیگر در1ماندروکلسِ سااااموسااای مهندساااش بود

 خوریم که در دربار و میان ارتشااایان ایرانی مقامی ارجمند داشاااته اسااات. درمی

قصااد ندارم وجود چنین مهندساای را انکار کنم، اما خواننده را به این نکته جا این

سندگان یونانی از دریچهتوجه می سایر نوی سرزمین خویش دهم که هرودو  و  ی 

شان نقشی نساداننگریستند و طبیعی بوده که برای همان میو مردم خویش به جه

 برجسته و ممتاز در نظر بگیرند. 

ی ینهیسه هرودو  را که در زمبه و -اگر بخواهیم حرف ایشاااان با این همه، 

یان افراط می نان یل گرفتن یو ندتحو بار ب - ک که در ید فرض کنیم  با پذیریم، 

ردار، کاهن، مهندس، و پزشااک یونانی آرا، سااهخامنشاای از گروهی مشاااور، رزم

شکیل می ستت سیا جام ها، فتوحا ، و کردارهای عمده را انگذاریشده که تمام 

گروهی  شاااان شااااه ایران و زن و فرزندانش، به همراهو گویی در میان انددادهمی

 ند. پارس بوده باشاعضای قوم عرضه، تنها شمار از درباریان حسود و بیانگشت

به این که چنین تصاااویری با دساااتاوردهای تاریخی هخامنشااایان با توجه 

موقعیتی فراتر از  یانپارسااا دربارنماید که یونانیان در خوانی ندارد، چنین میهم

مهاجران، تاجران، و  ،یعنی ؛شااان در جهان قدیم نداشااته باشااندجغرافیایی جایگاه

                                                 
 .87هرودوت، كتاب چهارم، بند   1



 

و پس  اندآمدهیی شاهنشاهی مدزدانی دریایی که از سرزمینی کوچک در حاشیه

سرزمین شت به  شان در کاخ ف ن شان دروغاز بازگ هایی در مورد موقعیت ممتاز

شهربان را به هم میبهمشاه و  ست که ادعاهای هرودو  در بافتهان  اند. از این رو

های دربار هخامنشی را باید ی فعالیتی یونانیان در تقریباً همهبرجستهمورد نقش

سازندهبا احتیاط تلقی کرد سی  سامو ستان مهندس  ر هم سفی پل بُ. در مورد دا

ست. در واقع، یونانیان در  پ.م. از  513باید به همین ترتیب با نگاهی انتقادی نگری

سی جنگی ترین دانشساده شودن قلعه -های مهند ها و تخریب دیوارها که فن گ

 ،. از این رو1ان آموختندها بعد از کارتاژیاند و این فنون را قرنبهره بودهبی - باشااد

نماید. کمی بعید می برجسته که از ساموس برخاسته باشدحضور مهندسی چنین 

هم  - 2تا 600 -قایقی  های به کار گرفته شااده برای زدن این پلِشاامار کشااتی

ست  ستنادر ساموس در آن زمان . چون بنا به گفتها ی خود هرودو ، کل ناوگان 

قوای دریایی ترین بزرگ یرو در آن زمان یکی ازکشااتی بوده اساات، و این ن 240

سفر  600از کار انداختن  ،شده. پسمنطقه محسوب می شتی برای پل زدن بر ب ک

 .است ناپذیرفتنی
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وارد شد. به روایت ی امروزین به هر صور ، داریوش از بسفور گذشت و به اروپا

م شاااهنشاااه را های ایونی مقدی قبیلهنویسااندگان یونانی، همه دیگرهرودو  و 

گرامی داشاااتند و نیروهای بومی خویش را زیر فرمان او قرار دادند. البته برخی از 

هایی را کردند، و مزاحمت ایساااتادگی - تراکیه یهایسه گِتبه و -های بومی قوم

برای سپاه ایران ایجاد نمودند. اما داریوش بر ایشان غلبه کرد و راه خود را به سوی 

سکاها در آن دانوب ادامه داد. صلی  سرزمین ا جا، بار دیگر از رودخانه گذشت و به 

گرد بودند، به روش زمین سوخته روی آوردند های سکا که کوبوارد شد. اما قبیله

و از برابر وی عقب نشستند. داریوش تا مسافتی پیش رفت، اما چون دید دشمنش 

 - ز خودِ سااکاهاشااده توساابدون این که از روش پیشاانهادآورد، را به چنگ نمی

بار دیگر به قلمرو اساااتفاده کند  - های شااااهان ساااکاگاهیعنی ویران کردن آرام

شاهنشاهی بازگشت، که حاال دیگر تا دانوب توسعه یافته بود. در این میان، شواهد 

دهد که یونانیان تا پایان متحدان وفادار، یا شاااید محتاطی باقی ماندند، نشااان می

ی سکاها برای تخریب پل پشت سر داریوش را رد کردند ندهچرا که پیشنهاد نمای

 ها نگهبانی نمودند. چنان از پلو هم

ساافر داریوش برای تنبیه سااکاها، اگر از دید تاریخ جنگ نگریسااته شااود، با 

له کامی همراه بود. داریوش برای سااارکوب قبی های نا که در مرز هاجمی  های م



 

شتند غربی ضور دا شیاش ح شگرک ست نیافت. تنها کرده بود ل ، و به این هدف د

 شان پیدا کند. ایشان را برای چند دهه ترساند، اما نتوانست پایگاهی در سرزمین

شگرکشی، این با وجود شاهی ایران  ل شاهن شت که برای  او پیامدهایی فرعی دا

بساایار معنادار بود. نخسااتین دسااتاورد این ساافر نظامی، مطیع شاادن تراکیه و 

ستن شاهی بود. مردم تراکیه، چنان که گفتیم مقدونیه و پیو شاهن پس از  ،آنها به 

ها هم بدون مقاومت تسااالیم های پراکنده فرمان او را پذیرفتند و مقدونیمقاومت

سفیرِ بغ شاه مقدونیه بود. او هنگامی که با   - بخششدند. در این هنگام آمونتاس 

سی ستادرو روبه - سرداری پار شاه آب و خاک فر سر شد، برای  . بوبار )بوبارس(، پ

در دربار مقدونی مقیم شااد و با دختر شاااه  هاپارس یبه عنوان نماینده ،بخشبغ

 مقدونیه ازدواج کرد. 

در تراکیه باقی ماند و کار فت  این  ،بخش، پس از بازگشااات داریوشخودِ بغ

ش ها را شکست داد و شهر پرینتِه را بدون ت سرزمین را کامل کرد. او هلسپونتی

 ،در نهایت ،او چندانی فت  کرد. اما در برابر اهالی جنگاور پئونیه تلفا  زیادی داد.

 چیره شد و ایشان را به آسیای صغیر کوچاند. هم بر این قوم 

بخش مهمی از اروپای  بازگشت داریوش از جنگ با سکاها به این شکل، پس از

ان شهربوش، به سمت شرقی به شاهنشاهی هخامنشی پیوست. آرتافرن، برادر داری

شد و  شته  ساالر قوای ایران در غرب اقتدار یافت، و هوتسارد گما ن در مقام دریا



 

شهربان داسکولیون شد. با این  - یبارِس(هوبار )او -یکی دیگر از پسران بغ بخش 

ی شماا غربی شاهنشاهی به انجام رسید. چند ساا شیوه، کار ساماندهی حاشیه

 ه آغاز شد. بعد، ماجرای شورش ایونی

ستان  ستانی با شکلیدا سندگان با کمابیش یکسان روایت  شورش ایونیه را نوی

ماجراکرده یت  ند. کل ماالً  ا یان احت پا که داریوش پس از  چنین بوده اساااات 

شی شگرک صبل سکاها، برخی از عزا و ن سرزمین  های شهردولت ها را دراش به 

هیسااتائیون پساار لوساااگوراس،  یترینش عزا محترمانهایونی انجام داد، که مهم

بوده، و غار  همسایگانش  و در پی حمله ،به ظاهر ،بود. هیستائیون ،جبار میلتوس

سی در میانیکی از عوامل بی سیا سوب میشهردولت ثباتی  شده های ایونی مح

ست. این تلقی که ه ستق استائیون داعیهیا هایی بزرگ برای طلبانه یا برنامهای ا

شایی را  شورگ سر میک شواهد تاریخیدر  ست می ،پرورانده، با توجه به  نماید. نادر

 و ثروتمندترینترین بزرگ میلتوس، البته چنان که گفتیم، مرکز جهان یونانی و

نداشااات و یکی از های قوم شاااهردولت ما در کل اهمیت چندانی  یونانی بود، ا

د فرهنگی سارد شهرهای مهمِ یکی از نسادهای ساکن در سرزمین چند نساده و چن

 ی استق ا داشته باشدتصور این که این شهر بخواهد داعیه ،و ایونیه بود. از این رو

اش، گذشااته از چند نماید. در واقع، میلتوس در تمام تاریخ چند قرنینامعقوا می



 

ت اغتشاش و هرج و مرج به سر برد، همواره یا تابع دولت لودیا سالی که در وضعی

 منشی. یا ایران هخا بود

سودایی ستائیون هم به ظاهر کسی نبوده که بخواهد یا بتواند  تر گبزر خود هی

ار پارس های همسااایه را در ساار بپرورد. چنان که وقتی از دربشااهردولت از غار 

ی هدریایی منطق یگیری کرد، به صااور  دزدهای عالی خویش را پیبرید و برنامه

 دستگیر و مجازا  شد.  اژه را نا امن کرد، و بعد هم به سادگی

پیش از نافرمانی و تبدیل شدن به دزد دریایی،  ،نماید که هیستائیونچنین می

 ،های یونانیشااهردولت داران سااایردر آن زمانی که جبار میلتوس بوده، مانند زمام

شیدر جریان  شگرک شیده و در کل رعیتی  ل سپاه ایران کو داریوش برای یاری به 

تازهایش وهایی از تاختگویا گزارش این، باشد. با وجودبوده  وفادار به هخامنشیان

شتهدر منطقه )احتماال در سرزمین موکرینوس که به ادونی ( در دست 1ها تعلق دا

شان دادن  ضروری می هایرا برای مقامبوده، که واکنش ن سی  ست. پار ساخته ا

صاااور  گروگان به ها در کل نسااابت به او م یمت به خرج دادند و او را به ایرانی

را به اش آریستاگوراس پسر مولپاگوراس شوش فرستادند و برادرزاده و پسرخوانده

با  ،. طبق معموا، هرودو  این ماجرا را2کشااایدندعنوان حاکم جدید میلتوس بر
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کند که شاااهنشاااه ایران با های عادی خویش، به این شااکل روایت مینماییبزرگ

ائیوس لطف او را در حراساات از پل هلسااپونت ها به هیسااتبخشاایدن قلمرو ادونی

شاااود و او را به شاااوش دعو  کند، ولی بعد نسااابت به او بدگمان میجبران می

ی این کارها را هم با ارسااااا پیک و نامه و گفتگوی مساااتقیم به و همه ،کندمی

نماید که کنش متقابل مساااتقیم چنین میجا این . باز هم در1رسااااندانجام می

اش، واقعیت نداشته های شاهنشاهیاناستجبار یکی از شهرهای یکی از داریوش با 

شد. از کتیبه سیاستبا  آید کههای عمرانی و نظامی هخامنشیان چنین بر میها و 

شاهی نبودههای جهان یونانی برایشهردولت شاهن سایر نقاط  اند. شان ممتازتر از 

نماید. البته اگر ایی بعید میهبر این مبنا، رسیدگی مستقیم ایشان در چنین زمینه

شاهان هخامنشی به راستی وقتی چنین زیاد  دیگربپذیریم داریوش و خشایارشا و 

شااان ای در قلمرو بزرگرا صاارف رساایدگی به مسااائلی چنین جزئی و حاشاایه

اند، کردهاند، و در مواردی چنین خاص اظهار نظر و دخالت مساااتقیم میکردهمی

 -خواهیم داد که تمام وقت و نیروی خود را  خدایانی ارتقانیمه یایشان را تا مرتبه

 - بایساات بساایار از میزان قابل انتظار برای یک انسااان بیشااتر بوده باشاادیکه م

سرزمین سز عدالت در  اند. چرا که هزاران کردهشان میفداکارانه وقف مدیریت و ب
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شته و البد هر روز در چن شی وجود دا شهرها شهر در قلمرو هخامن د ده تا از این 

شوش رخ می رویدادهایی ستائیون به  سط  تبعید هی ستقیم در  داده که دخالت م

صویری شاه را می ست. با وجود دلپذیر بودن چنین ت های از روایتکه  -طلبیده ا

ستنتاج می شته به نظر بعید می - شودیونانی ا سد که چنین الگویی واقعیت دا ر

ی یم ساااماندهی به موضااوعاتی در این سااط  وظیفهتر اساات بپذیرباشااد. منطقی

ها بوده اساات، و یونانیان به دلیل شااهربان ،کمرانان محلی و، در باالترین سااط ح

های محلی پارسیان گذاریی این سیاستشان به مهم جلوه دادن خود، همهع قه

شان ارویرا در قالب ارتباط روی هاپارس شان بامردانترا به شخص شاه و ارتباط دول

 اند. کردهبا شاهنشاه تحریف می

در هر حاا، مد  کوتاهی پس از اساااتقرار این جبار جدید، گروهی از مردم 

دولتمند ناکساااوس، که از شاااهر خود رانده شاااده بودند، به میلتوس پناه آوردند. 

یستاگوراس شد. آرناکسوس، خود بندری ثروتمند بود و قدرتی دریایی محسوب می

شان شهر ناکسوس را فت  تواند به کمکمتوجه شد که می ه با ایشانپس از مذاکر

کند و رقیبی مهم را از پیش پای خویش بردارد. اما ناکسوس از نظر نظامی قدرتی 

جه  به سااااادگی ممکن نبود. در نتی یان این دو  تای میلتوس بود، و نبرد م هم

سارد  شهربان  ستاگوراس برای  ستاد و  - آرتافرن –آری به او وعده داد که پیامی فر



 

و  ،با دریافت صد کشتی از ناوگان ایران، شهرهای ناکسوس، پاروس، اندروس، ائوبیا

 کوک د را برای هخامنشیان فت  خواهد کرد.

ر بر ددانیم درخواسااات آریساااتاگوراس از آرتافرن چه مواردی را نمیدقیقاً  ما

ساایان و رهای بعدی پارگرفته، و چه محتوایی داشااته اساات. اما با توجه به رفتامی

آریسااتاگوراس چند نکته آشااکار اساات. نخساات آن که آریسااتاگوراس به منافع 

صی خویش  شهرش -شخ شهرها - و نه منافع  شیده، و یمی یونانی و غار   اندی

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

شهر، مردم خودکرده که با گکرده و چنین وانمود میمی سپاه به این  قیام  سیل 

 را خواهند پذیرفت.  هاپارس خواهند کرد و تابعیت

های این جبار آگاه بوده، دویساات ها و نادرسااتیطلبیکه گویا از جاه ،آرتافرن

بازِ )مگابازوس( ایرانی شان را به بغد، اما فرماندهیرکشتی برای یاری به او گسیل ک

شه صره سپرد. ناوگان ایران  سوس را محا  ماه، چون با چهار پس از. اما نددکرر ناک

شهر روبه سخت مردم  شدمقاومت  ستی وعده رو  ستاگوراس در مورد و نادر ی آری

این که در تداوم نبرد اصرار  ، بدونفتیامردم شهر از حضور پارسیان را در هواداری

کاره گذاشتن . بدیهی است که تصمیم برای بازگشت و نیمه1شتگکند به سارد باز
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شد. در عمل، گویا آرتافرن نبرد نمی شهربان انجام گرفته با سته بدون موافقت  توان

های میان یونانیان برای بسز نفوذ خود استفاده کند، اما حاضر کوشیده از اخت ف

نه کار هزی یادی پرداخت ننبوده برای این  یی ز ظامی خود را برای ما د و نیروی ن

. به این ترتیب آشااکار اساات که شااهربان به ماجرای مدتی طوالنی درگیر سااازد

نگریسته است. شانسی نوعی شانسِ کوچک و نه چندان مهم میچون هم ناکسوس

 پوشی کرد.ی مقاومت اهالی از آن چشمشده به سادگی با مشاهدهمی که

دانیم باز اندک است. اما این قدرمیی دلیل واقعی بازگشت بغاط عا  ما درباره

پس از بازگشااات او، آریساااتاگوراس احسااااس خطر کرد. این امر در  درنگبیکه 

یونانی به این شاااکل تعبیر شاااده که وی از عیان شااادن نادرساااتی  هایباکت

عده ما چنین میو که برم  شااادن نقشاااههایش هراس داشااات. ا ید  ما های ن

ین هایش بر ضد ناکسوس دلیل اصلی بوده باشد. به همچینیو سخن اشطلبانهجاه

های ای کرانهگونه موفقیت ساایاساایباز بدون هیچرسااد بغترتیب، بعید به نظر می

شد. می سوس را ترک کرده با شت که بغناک صره پسباز توان چنین پندا ی از محا

سوس ست یا ناک  فتباج یا قوا اتحادی گراحتماالً  و - فتبه توافقی با اهالی آن د

 د.رو شهر را رها ک -

از چنین توافقی هراسااایده و موقعیت خود را به دلیل االً احتم آریساااتاگوراس

ار ، جبرودیده اسات. به هر ناپایدار می باز به ساود ناکساوسچرخش سایاسات بغ



 

ی تر از وعدهبایسات در طرحی پیچیدهو اینان می آورد میلتوس دوساتانش را گرد

گوید: بوده باشااند، چرا که هرودو  می دسااتهم هواداری مردم ناکسااوس با او

سه» سی ساگوراس گروه د سیوتِئون: آناک ستا ( را دور هم چیان )اِ

 کند. نقش هیستائیون در این اغتشاش اشاره می و به 1«جمع کرد

ی آن چیان، نخست به معبد برانخید حمله کردند و کوشیدند خزانهاین دسیسه

صمیم گرفتند جباران  ،را غار  کنند ست خوردند. بعد ت شک شهرهایی را که اما 

شانند و آنها را پیمانانهم شتند، به کمینگاهی بک شان اعتماد دا شان بودند و به ای

. این نقشاااه با موفقیت انجام شاااد. آن گاه آریساااتاگوراس پرچم 2گروگان بگیرند

های دموکرا ، قدر  را در چند شهر ایونی طغیان بر افراشت و با حمایت از دسته

ها از مزایای جباری س برای جلب حمایت دموکرا در دساات گرفت. آریسااتاگورا

، وجود اینی مردم میلتوس معرفی کرد. با چشم پوشید و خود را به عنوان نماینده

کم از یکی از انش همراه نبود. دسااتشااهریهم یبا اقباا همه این نمایندگی لزوماً

ستان به خردمندی و حکمت زبان زد بود و اهالی میلتوس خبر داریم که در جهان با

گذاری میلتوس با قیام آریساااتاگوراس به عنوان یکی از اعضاااای شاااورای قانون

تاریخ کاتئوس میلتی، نخساااتین  فت کرد. او ه خال نانیم که طرح  ،نویس یو بود 
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ی نیروی دریایی برای مقابله با تهاجم به میلتوس را هم به وی منساااوب توساااعه

 -نواا بود. چنان که در افسااوس شااهرها هم ماجرا به همین م دیگر. در 1اندکرده

ناندوم ندترین سااااکن شاااهر  - ین مرکز فرهنگی مهم یو  هراکلیتوسِ -خردم

سوف شهر - فیل با خیانت به ایرانیان مخالفت کردند، اما  - هرمودوروس – و حاکم 

ها شکست خوردند. مردم شهر هرمودوروس را تبعید کردند و دشمنی از دموکرا 

جان خر به  ندن بهترینهراکلیتوس را  خاطر را به  که همواره ایشاااان را  ند   ید

 کرد. شان شماتت میشهریهم

 به ،ی ایران بودندنشاااندهکه گویا دساات ،شااده راجباران اساایر یاغیانسااپس 

شهرهاهایشهردولت با جباران  بر خ ف انتظار، ،شان تحویل دادند. اما مردم این 

ند و ایشاااان را تار کرد با احترام رف ها کِئوننموآزاد  معزوا خود  ند. تن پسااار  د

ساندر سوی  ،آرک سیانکه از  سرنو پار شت حکومت موتیلنه را دریافت کرده بود، 

 اش کردند. جا م لهدردناکی پیدا کرد. دشمنانش او را به خارج شهر بردند و در آن

ی یونان سفر کرد و ایشان جزیرههای شبهشهردولت آریستاگوراس پس از آن به

دعو  او را رد  ،هاه به ایونیه و لودیا ترغیب کرد. کلئومن، شاه اسپار را برای حمل

ها تسلیم این وسوسه شدند و بیست کشتی را برای حمله به سواحل کرد، اما آتنی
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پ.م. به ساحل سارد حمله  496های متحدان در ساا ایونیه گسیل کردند. کشتی

حین، یکی از سااربازان  . در همینندبا مردم شااهر درگیر شاادمهاجمان و  ندبرد

های این شااهر چوبی بود، در ای را آتش زد و به دلیل آن که اک ر خانهمهاجم خانه

ست آتش ،مدتی کوتاه سترش یافت. بدیهی ا شهر گ سوزی در کل مناطق پایینی 

اند، نه ی مهاجمان مردم محلی و شاااهروندان عادی ساااارد بودهحمله که آماجِ

 ،ارگ شهرظاهراً  مستقر در منطقه. به این دلیل کهپارسیان و سربازان هخامنشی 

که محل اسااتقرار آرتافرن و سااربازان پارساای و لودیایی نگهبان شااهر بوده، مورد 

شانحمله قرار نگرفت. گویا خبرِ حمله شهر به ارگ و زمان هم ی ای با آتش گرفتن 

ند، به پارسیان واکنش نشان دادچون  ،رسیده باشد میلتوسسربازان پارسی ساکن 

ست  شک سختی  شتافتند، و با همکاری مردم محلی مهاجمان را به  ساحل  سمت 

 دادند.

گوید که مهاجمان برای غار  به شاااهر حمله کرده هرودو  به روشااانی می

ست و غار بودند، و این که بروز آتش شان را ب شت ای شان در اثر سوزی راه برگ

شهربان نیمهحمله سپاه  شان در  چنین بهکاره ماند. همی  شدن ای ترس و متواری 

ه هم در جریان همین ِِِِها هم اشاااره شااده اساات، و این که معبد هوبِبِکوهسااتان



 

سوختآتش شهرهای 1سوزی  شاهی در مدتی کوتاه تمام  شاهن سپاه  . پس از آن، 

زده را بار دیگر گشاااود و دشااامنان پارسااایان را قلع و قمع کرد. چنان که طغیان

ساایان در تمام نبردها جز یک نبرد دریایی پیروز بودند و کند، پارمی هرودو  ذکر

 تمام شهرهای شورشی را به سرعت تسخیر کردند. 

سانه سارد، اف سمی وجود دارای در تاریخدر مورد ماجرای حمله به  د که های ر

ا در این مترین، و در مواردی تنها منبع مهم -به شااکل معناداری با متن هرودو  

ست تواریخد. با توجه به این که تفاو  دار - زمینه ست که هرودو  دا انی نامعتبر ا

سیار دیده می ستگی تاریختحریف وقایع در آن ب شای ست که  شکار ا  هایشود، آ

 خواهد بود.  یزانک سیک، که تحریفی از متن هرودو  هستند، چه م

 شود که:های رسمی کنونی، چنین نموده میدر بسیاری از روایت

هاجمان به ساااارد، بخشااای از یک طرح بزرگ هلنیساااتی برای ی محمله الف(

  ؛آزادسازی شهرهای ایونیه از زیر یوغ استبداد ایرانی بوده است

ر این زمینه اند، و به ویسه دبنابراین مردم سارد از ورود شورشیان استقباا کرده ب(

شغاا بخشی از سارد ی هرودو  زیاد مورد ارجاع واقع میگزاره بدون شود که به ا

 د؛کنمقاومت ساکنانش اشاره می
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شته که هدفش شهردولت اتحادی در میان پ( هایی رهای یونانی و ایونی وجود دا

 بوده است. هاپارس یایونیه و دفع سلطه

و از  ها نادرساات هسااتنددهد که تمام این گزارهمرور متن هرودو ، نشااان می

. آریساااتاگوراس، که نداهرودو  ناشااای شاااده تواریخآمیز از برداشاااتی تحریف

سله شهرهای ایونی بود، در زمان حمله بهسل شهر خود  سارد جنبان خیزش   -در 

شت»ی ماند و نیروهای زیر فرمانش در این حمله -میلتوس  به مرکز « سازسرنو

شتی از  شتی از آتن و پنج ک ست ک شرکت نکردند. قوای مهاجم، بی سارد  ستان  ا

حریک جبار میلتوس، ولی بدون مشارکت مستقیم شدند که به تارتریا را شامل می

به غار  شاااهر و آتش زدن  ،. در داساااتان هرودو 1وی، به شاااهر حمله کردند

های مردم توسااز قوای مهاجم هم به روشاانی اشاااره شااده، و این که مردم خانه

محلی به کمک پارسیان بر مهاجمان غلبه کردند هم آشکارا قید شده است. ع وه 

ندگان مهاجمان پس از شااکساات خوردن از قوای پارس حتی یک روز بر این، بازما

هرهای خود باز گشاااتند. این به شااا درنگبیدیگر هم در آن حوالی نماندند و 

نشااینی راهبردی یا بازگشاات سااپاهِ پیروزمند به تواند نوعی عقبنمی بازگشاات

ونی از کند که رهبران ایمیتأکید  چرا که هرودو  بر این نکته ،کشاورشاان باشاد
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ها یاری دهند. اما آتنی هاپارس نگردند و ایشااان را در برابرها خواسااتند تا بازآتنی

 . 1کنند، و راه خود را در پیش گرفتندگفتند دیگر به آنها کمک نمی

ه بودند یونانی که به شااورش ایونیه پیوساات شااهردولت این نکته که اتحاد چند

بودن  تواند محدودوجه است. چرا که میتنها یک روز دوام آورده است هم شایان ت

 دامنه و اهداف این اتحاد را نشان دهد. 

نماید که ماجرای حمله به سااارد چیزی جز بندی کلی، چنین میدر یک جمع

به تحریک جبار ی دزدان دریایی نبوده باشاااد. یورشااای که گرانهیک یورش غار 

ست روبهمیلتوس آغاز و  شک سیان با  شبا دخالت پار سارد چند رو  د. آتش زدن 

پیامد مهم داشت. نخست آن که شورش میلتوس و متحدانش را علنی کرد. به این 

های همسایه هجوم بردند و آنها را فت  کردند. برخی از شهردولت ترتیب ایشان به

گوید مناطق مانند قبرس هم به طور داوطلبانه به شااورش پیوسااتند. هرودو  می

ضوع خب ستاد تا داریوش، وقتی از مو شوش به ایونیه فر ستائیون را از  شد، هی ردار 

شوبشهردولت سامانی به سیر قدری زده بدهد. چنین میهای آ نماید که این تف

نامعقوا باشاااد. پیش از این هرودو  اشااااره کرده که هیساااتائیون از شاااوش با 

از کرد و شاااورش ایونیه تا حدودی با تحریک او آغمی اش پیام رد و بدابرادرزاده
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 ی تبعیدی و معزوا بودمدارسیاست که -شده بود. به همین دلیل هم فرستادن او 

ی خودش که رهبرشان برادرزاده ،ی شورشییهاشهردولت برای ساماندهی به کار -

دانیم که پارسیان برای مقابله نماید. در عین حاا، این را هم می، نامعقوا میاست

شدند  سل  شی نظامی متو شورش به رو ستقر در پادگانبا  سی م های و ارتش پار

سیج کردند. بنابراین چنین می شورش ب سرکوب  نماید که بازگشت محلی را برای 

 ،تنها ،و دیپلوماتیک برای رفع غائله نبودهی روشاای هیسااتائیون به ایونیه، نتیجه

 گریختن یکی از رهبران شورش از تبعیدگاهش بوده است. 

سی به نا سرداری پار سربازانش از کیلیکیه عبور  1باهرتَم اَدر هر حاا،  به همراه 

شکل از  سواحل قبرس پیش رفت. نیروهایی مت سوی  سیری زمینی به  کرد و از م

سااایر مردم بومی منطقه نیز با او همراه شاادند. شاااه جدید احتماالً  مردم فنیقیه و

دیگر های شهردولت که به شورشیان پیوسته بود و اونِسیلوس نام داشت، به ،قبرس

های شورشی هم سپاهی را برای کمک به پیک فرستاد و تقاضای کمک کرد. ایونی

نماید که جا رسااید. چنین میبه آن هاپارس بازمان هم او گساایل کردند که تقریباً

های خود و ها از پیاده شدن از کشتیشده برای یاری به قبرسیهای فرستادهیونانی

ند رو شواند و بر سر این که در دریا با دشمن روبهتهرویارویی با سپاه پارسی ابا داش
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اند. با توجه به این که حمله به کردهپافشاااری می و امنیت دریاها را تضاامین کنند

توان شده، این بهانه را تنها میقبرس از مسیر کیلیکیه و با سپاهی زمینی انجام می

. دانساااتدر نبرد  مشاااارکت یبارهها و تردیدشاااان درای از ترس ایونینشاااانه

ستان ها با و مهارتش در نابود کردن هوپلیتی اسب ارتههایی که هرودو  دربارهدا

ته، باف تاریخی اشااااره کند، هراس  ،ظاهراً به هم  به رخدادهایی  بیش از آن که 

گوید که اونسیلوس یدهد. هرودو  مایرانی را نشان مینظام یونانیان پیاده از سواره

کرده با او را همراهی میمردم کاریه داشته که هنگام نبرد با ارته سپردار شجاعی از

با را قطع کند و به این ترتیب او را از اسب فرود آورد. و موفق شده پاهای اسب ارته

با سااوار بر اسااب بوده و با شاااه آید که ارتهمیز شاارح نبرد میان این دو، چنین برا

 یارو شده است. اند، روکه پیاده بوده ،قبرس و سپردارش

ستان شته از این دا ی انگیزِ مربوط به نبردهای تن به تن، نتیجههای هیجانگذ

نبرد نیروهای ساااموس و  یپیروزی قاطع ارتش شاااهنشاااهی بود. در میانه جنگ

سی ،کوریون سی ،ها بودندکه متحد قبر شتند و به این ترتیب قبر ها پا به فرار گذا

 -د. جالب آن که بنا بر روایت هرودو  مردم آماتوس تنها ماندن هاپارس در برابر

اند تا انتقام جنگیدهدر سااپاه ایران می - یونانی دیگری بوده اساات شااهردولت که

عام ی نبرد، قتلها را بگیرند. نتیجهحمله و غار  شااهرشااان به دساات قبرساای

شده  شان، و کشته شدن اونسیلوس بود. نیروهای اعزامنیروهای قبرسی و متحدان



 

شهرهای ایونی  سایر  با آگاه  - ی نبرد بودندیا منتظر نتیجهچنان در درکه هم -از 

شتند و به شهرهای خویش گریختند.  ها فوراًشدن از شکست قبرسی بادبان برافرا

فت  شاادند و  هاپارس پس از آن، شااهرهای قبرس تا پنج ماه بعد یکایک توسااز

را از خود نشااان داد و با  یسااتادگیاشااان شااهر سااولوی بود که بیشااترین آخرین

 . 1تخریب دیوارهای بارویش فت  شد

شان پس از آن سه سردار پارسی، که به روایت غیرقابل اعتماد هرودو  همگی

گاه نیروهای . آنقوای متحد شورشیان را شکست دادند 2اند،دامادهای داریوش بوده

آن رهبری بخشی از دار از این سه سریک  هرو  ایرانی به سه قسمت تقسیم شدند

 های شورشی حمله کردند. شهردولت را بر عهده گرفتند و به

سپونت پیش رفت و هر «داور» سوی هل شهرهای آبودوس، پرکوتِه،  به  یک از 

هنگامی که از پایسااوس به  ،گاهالمساااکوس، و پایسااوس را در یک روز گرفت. آن

ستهم رفت، ازسمت پاریون پیش می شد و ی اهالی کاریه بد شیان خبردار  شور ا 

سپاهی  شتافت. مردم کاریه  سوی کاریه  سپونت به  مسیر خود را تغییر داد و از هل
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 ،اندبرای مقابله با او گرد آوردند، اما آشکار است که از ابتدا بر ناتوانی خود آگاه بوده

شان به نام پیکسوداروس پیشنهاد کرد تا از رود مئاندر چون وقتی یکی از سرداران

شند تا راه برگشتب شته با شت خود دا شد و از گذرند و رود را در پ سدود با شان م

فرارشاااان جلوگیری کند، نظرش را نپذیرفتند و تصااامیم گرفتند منتظر بمانند تا 

تا در »پارساایان از این رود بگذرند و در سااوی خودشااان با ایشااان مصاااف دهند، 

 . «ازگردندشان بهایصورتی که شکست خوردند بتوانند به خانه

با پیروزی ایرانیان خاتمه یافت. هرودو  تلفا  ایرانیان را دو نیز نبرد در کاریه 

. ایرانیان پس از این ه اساااتدکرهزار نفر و کشاااتگان کاریه را ده هزار نفر ذکر 

چون  ،شااان را از دساات دادندپیروزی در جریان شاابیخونی چند تن از ساارداران

چند پهلوان به م بر ایشااان تاختند و توانسااتند هنگاگروهی از مردم موالسااا شااب

سانند. با های نام سیامک را به قتل بر نماید چنین می ،اینوجود داور و اَمورگََِه و 

صدمه سپاه پارس  شدکه  در چنان شده هممناطق فت کنترا  چون ،ای ندیده با

 باقی ماند. هاپارس دست

هُمای نام داشاات. او  - ه بوده!داماد شاااطبیعتاً  که او هم - دومین سااردار مهم

ی شورشیان فراری را دنباا کرد و به پروپونت وارد شد و شهر کیوس را در منطقه

گاه خبردار شد که داور به سوی کاریه رفته، پس جای او را در موسیا فت  کرد. آن

شود و  شهرهای آیولی را گ سپونت گرفت و کار ناتمام او را تکمیل کرد. او تمام  هل



 

کرد. اما در تروآس را نیز فت   ،که مسکن قوم باستانی تئوکری بود ،رگیتِسشهر گِ

 یک داماد دیگر داریوش! -گذشت. پس از مرگ او، آرتافرن به هوتن بیمار شد و در

مانده در ایونیه را بگشااااید. او هم ک زومنای و یت داد که شاااهرهای باقیمأمور -

 . 1کومه را فت  کرد

، مردان بانفوذ میلتوس را 2آسا ترسیده بودین حم   برقآریستاگوراس، که از ا

آنها در مورد گریختن از شاااهر و کوب کردن به سااااردینیا یا  زگرد هم آورد و ا

شان، باز هم هکاتا ست. در میان ای شورش  ،ئوسیموکرینوس نظر خوا که از ابتدا با 

ی لِروس که یرهآمد و پیشنهاد کرد که در جزتر از همه از آب درمخالف بود، شجاع

سیان محافظت کنند. با  شهر را در برابر پار ضع بگیرند و  در همان نزدیکی بود مو

جبار هراساایده به حرف او توجهی نکرد و با همراهانش به تراکیه رفت. این، وجود 

پارساایان بودند، به او حمله کردند و جانش را  دسااتهم که ،مردم محلی جادر آن

 .3ستاندند

ستسو آن از شوش به ایونیه گریخته بود، ،ائیوسهی تا به  به خیوس رفت که از 

ستگیر کردند و در غل و برادرزاده ساند، اما مردم خیوس او را د ی گریزانش یاری ر
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 زنجیر به شاااهرش میلتوس فرساااتادند. او در زمانی به این شاااهر رساااید که

از  ،و پوتاگوراس نامی ندانش شاااهر را ترک کرده بوددساااتهم ریساااتاگوراس وآ

شااهروندان خوشاانام و معتمد، قدر  را در دساات داشاات. مردم میلتوس او را به 

اش هم کرده باشاااند. شاااهرشاااان راه ندادند و گویا به او حمله کرده و زخمی

جا به جا گریخت و خود را به موتیلنه رساااند. از آنهیسااتائیوس به شااکلی از آن

 کند. اما لو رفت وت و کوشاااید شاااورشااایان ایونی را گرد خود جمع رفخیوس 

انش را اعدام کردند. خودش در آخر به هلسااپونت گریخت و دزد دریایی دسااتهم

تا این که هنگام دستبرد به مالنه مردم محلی دستگیرش کردند و  ،خونخواری شد

ی تیزی نشاااند و به هارپاگ تحویلش دادند. او هم جبار سااابق میلتوس را بر میله

 کشت.

س میان،در این  سته بودند  هایپار سوی ببا همراهی نیروهایی که به آنها پیو ه 

ها، یخوریم: فنیقمیها برشان به نام این قوممتحدان بینمیلتوس پیش رفتند. در 

 ها!ها، و قبرسیها، کیلیکیمصری

ی های شاااورشااای به رهبری میلتوس هم قوای خود را در منطقهبقایای ایونی

کشتی سه ردیفی را بسیج کردند.  353بزرگی با الدِه گرد آوردند و نیروی دریایی 



 

شتی را در بر می 600که  ،این نیرو با ناوگان ایران شد. 1گرفتک چنان که ، درگیر 

از ناوگان ایونی بوده اساات. در تر بزرگ آید، ناوگان ایرانیان مجهزتر واز ارقام بر می

های ار کشااتیی کمبوجیه به مصاار هم با وجود این که ارقامی از شاامزمان حمله

دانیم که پلوکراتس به ناوگان ایران پیوسااات و ایرانی در دسااات نیسااات، اما می

صری از  ساالر م ستادگیدریا شید. بنابراین تنها نیروی  ای شم پو در برابر ایرانیان چ

ست. از این رودریایی یونانی در آن هنگام هم از ناوگان ایران کوچک این  ،تر بوده ا

سانه که ایرانیان نا ستاف شک های وگان خویش را در تعامل با یونانیان و زیر تأثیر 

بار از ایشااان پدید آوردند نادرساات اساات. ناوگان ایرانیان زیر تأثیر فنون و فاجعه

های تر از ناوگانهای فنیقیان شاااکل گرفته بود و از نظر زمانی پرساااابقهمهار 

د الده نخساااتین رویارویی اندازه و قدر  برتر از ایشاااان بود. نبر یونانی، و از نظر

نان بود و می یایی ایران و یو تدا در مان اب که از ه فت  یا توان از متن هرودو  در

 تناسبی از ناوگان ایونی نیرومندتر بوده است. نیروی دریایی شاهنشاهی به شکل بی

نماید که پیش از جنگ، ساارداران ایرانی با سااازماندهی جبارانی که چنین می

هایی برای های ایونی رانده شااده بودند، پیامشااهردولت از توسااز آریسااتاگوراس

ها ترغیب شااان فرسااتادند و ایشااان را به ترک صاافوف یونانیشااهریهم ساارداران
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ست موفقیت سیا ساموسیکردند. این  ها پیش از همه، و به آمیز بود و در روز نبرد 

سیدنباا سبو شتی« های ایونیشهردولت سایر»ها و شان ل صف شان هایک را از 

شااان بازگشااتند. تنها هایها خارج کردند و پیش از شااروع جنگ به خانهیونانی

با شاااجاعت جنگیدند و تلفا  از خیانت خودداری کردند و ها بودند که خیوسااای

سرزمینزیادی دادند، اما آنها هم پیش از پایان نبرد با بقایای قوای سوی   شان به 

سی خود شتیگریختند. خیو صدمه دیده بود و نمیایههایی که ک ستند شان  توان

بگریزند، در سااااحل پیاده شااادند و با پای پیاده از میدان فرار کردند. اما وقتی 

شدند. به این ترتیب،  کشتارهنگام به افسوس رسیدند، توسز اهالی آن شهر شب

جنگ دریایی که تا این هنگام رخ داده بود، پیروزی قطعی به ترین مهم ایرانیان در

شودندد شهر میلتوس را گ سادگی  سیان مردم 1ست آوردند و پس از آن به  . پار

چنان که رساام  و ،نکردند کشااتارشااهر را به ساااحل اریتره کوچاندند، اما آنها را 

 فاتحان یونانی بود به صور  برده به فروش نرساندند. 

ستین درگیری جدی میان ایرانیان و یونانیان بود. تا پیش  از شورش ایونیه، نخ

های متحد در شهردولت آراییها همه خصلتی موضعی داشت و به صفاین، شورش

شاهی منتهی نمی شاهن سپاه  شان داد که برابر  شد. نتایج این نبرد، به داریوش ن
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ی یونان و دریای اژه ریشه جزیرهی ایونیه در شبهنظمی در منطقهمراکز انتشار بی

امل شاااورش ایونیه، سااایاساااتی دارند. به همین دلیل هم پس از سااارکوب ک

در این  ،ساایاساات ایرانیانی دریای اژه در پیش گرفت. هطلبانه را در منطقتوسااعه

نماید که آثار مفید بر ایجاد و تداوم ثبا  در منطقه متمرکز بود. چنین می ،میان

هرودو  در شده هم پوشیده نبوده باشد. چون این برنامه حتی بر یونانیان سرکوب

به تدبیر آرتافرن  .م.پ 492های پس از سرکوب شورش ایونیه در ساا شرح جریان

صل  در میان حاکمان شاره میشهردولت برای عقد قرارداد  به و کند، های یونانی ا

ید می کار روشااانی ق که این  ند  یهتدبیری صااال »ک نه برای مردم ایون یا «  جو

 تافرن در این ساااااسااات. ( بوده  اآر

شرایطی که اخت فی میانشهردولت ساخته بود در  شان وجود های ایونی را ملزم 

مذاکره  دیگریک دیگر و غار  شاااهرهای همساااایه، بادارد، به جای حمله به یک

 شان را رفع کنند. هایکنند و از راه عقد قرارداد و معاهده اخت ف

هار سااااا  ِد هاپارس ،493در ب یه، کیوس، لسااابوس، تِن و  ،وس، بیزانسکار

س سیاست توسعهرا گرفته بودند و بخش عمده وسخرسون ی داریوش در طلبانهی 

یافته بود. در همین گیر و دار، میلیتیادس آتنی که جبار کاردیا در  ،غرب تحقق 

س سون شدن از نزدیکی وسخر شهر  هاپارس بود، با خبردار  شیای قیمتی  خزانه و ا

ار به سااوی آتن را در پیش گرفت. همین ناوگان را در پنج کشااتی بار کرد و راه فر



 

متحد  ،ی فنیقییانشاااده از کاردیا بود که مورد حملهکوچکِ پر از امواا غار 

سار  پسر میلیتیادس منتهی شد ،شاهنشاهی . این میلیتیادس 1قرار گرفت و به ا

همان کساای بود که به روایت هرودو  در زمان گذر داریوش به سااوی ساارزمین 

و  حضور داشتشده برای نگهبانی از پل هلسپونت گماشته میان یونانیانِ سکاها در

سر داریوش را بپذیرد. جالب  شت  سکاها برای تخریب پل در پ شنهاد  مایل بود پی

آن که در این موقعیت همان هیستائیوس مشهور با پیشنهاد سکاها مخالفت کرده 

حمایت شاااه ایران  هاشااهردولت بود و گفته بود تنها راه تضاامین بقای جبارها در

 .2است

خویش را  داریوش سرداران پیروز ،شورش ایونیهختم ماجرای از  پسیک ساا 

که طبق معموا از دید یونانیان  -مرخص کرد و سردار بسیار جوانی به نام مردونیه 

سعه مأمور را - دامادش بود شاهی در این منطقه کرد. مردونیه تو شاهن ی مرزهای 

آرتافرن، شهربان سارد، سو، آن ز تراکیه تا تسالی را مطیع کرد. ازای وسیع امنطقه

ست را در منطقه سیا ساا همین  ساموس به  490ی اژه در پیش گرفت. در  پ.م. 

و کریستوس گشوده  ،شاهنشاهی ایران پیوست. به دنباا آن شهرهای دیوس، اوبه

داشت، غار  شد که در جریان غار  سارد نقشی مهم بر عهده  ،شدند و ارتریا هم
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ی یونان به جزیرهدر دو ساا، کل شماا شبه ،و معبدش تخریب شد. به این ترتیب

 کوک د مطیع هخامنشیان شد.  هایجزیرههمراه 

مردونیه به تراکیه و کیلیکیه، چندین  لشااگرکشاایهرودو ، در روایت خود از 

ستدرک ی تاریخی متفاو  را با هم مخلوطحادثه ست آن که اه ا ین تهاجم را . نخ

کند هدف مردونیه و فکر می گیرداشتباه میی مردونیه در عصر خشایارشا با حمله

. دوم آن که معتقد اساات توفانی مهیب ساایصااد اساات ریا بودهتحمله به آتن و ار

و بیساات هزار نفر  شااکسااتهفروند کشااتی ایرانی را در نزدیکی کوه آتوس در هم 

ستدرسپاهی را معدوم ک صه1ه ا اثر  ی توفان در نزدیکی کوه آتوس، و ک ً! این ق

یونانی قدیم مرتب تکرار  تواریخبار توفان بر ساااپاه ایران امری اسااات که در زیان

ی ساارداران ی دامادِ شاااه بودنِ همهرسااد اعتبارش به اندازهشااود و به نظر میمی

ننده کهای سرگرمفعاا در یونان باشد. هرودو  در کتاب ششم خود داستان ایرانیِ

شانگر تخیل فعاا و مهارتش  سپاه مردونیه دارد که ن و جالب دیگری هم در مورد 

 :است. م  ً ،نویسسرا، و غیرقابل اعتماد بودنش به عنوان تاریخبه عنوان داستان

شدن بیست هزار نف - سیصد کشتی در نزدیکی کوه آتوس و کشته  شدن   رنابود 

 ؛در اثر توفان
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مردونیه و مجروح لشگریان  اکیه و کشته شدن بسیاری ازها در تری بریگیحمله -

 ؛شدن خودش

  ؛تلفا  زیاد در اثر سرمای شدید و یخبندان -

 ی غوالن دریایی و به بردگی گرفته شدن ایرانیان!حمله -

تردید کل سااپاه ها تردید فراوانی وجود دارد. بیدر مورد صااحت این داسااتان

ست هزار نفر ناوی را ایران در مقدونیه و تراکیه چندان  ست که بی شمار نبوده ا پر

تکراری و  ای اسااتهدر بر بگیرد، و ماجرای نابودی ناوگان ایران توسااز توفان قصاا

شباهت  شم خدایان  ساطیری در رابطه با خ شتر به نوعی الگوی ا باورنکردنی که بی

ستهای تاریخی. چون میدارد تا واقعه شاهی را فنیدانیم که ه شاهن قیان ی ناویان 

شکیل می سیار ماهر بودهدادهت ستی یسابقهاند و اند که دریانوردانی ب شان بر ی ا

ساا پیش از یونانیان دریای مدیترانه به  صد  شته از این، گردد.میبازپان صوالً  گذ ا

هایی از این دسااات را نامحتمل ی اژه و مدیترانه دریایی آرام دارد که توفانمنطقه

بار برای ایرانیان را با هم مقایسااه های پیاپی و فاجعهتوفانسااازد. اگر داسااتان می

ها فقز یابیم، نخسااات آن که این توفانکنیم، به چند الگوی مشاااابه دسااات می

ی ایران به گیرند، دوم آن که همواره در زمان حملههای ایرانی را هدف میکشااتی

شته -یونان  سوم آن که ندکمیبروز  - اندیا زمانی که یونانیان چنین توهمی دا ، و 

 د. با توجه به این شااواهد، منوشااهمیشااه به تلفاتی باورنکردنی و عظیم منجر می



 

گرفته باشااد شااک دارم. اگر هم چیزی ها دردر این که توفانی در این زماناصااوالً 

ی ای منفرد بوده که در ذهن سادهشبیه به این وجود داشته، سانحه دیدن کشتی

ای بزرگ و ی نشااانهخشاام خدایان تعبیر شااده و به مرتبهروسااتاییان یونانی به 

 یافته است.  از خشم خدایان ارتقاکننده خرد

کند که میتأکید  ها، خودِ هرودو  کمی پیش از اینی بریگیدر مورد حمله

ی امکان سرکشی مجدد این قبیلهاین، مردونیه بر ایشان چیره شده بود، و با وجود 

ی خاصی از رسد ایرانیان صدمهبه نظر نمی ،با این همهجنگجو وجود داشته است. 

ی پارس در مقدونیه و تراکیه از این چرا که نفوذ و سلطه ،این سرکشی دیده باشند

 پذیرد. هیچ تأثیری نمی« قتل عام»

برد بندان و سرمای شدید، هرودو  به سادگی این نکته را از یاد میدر مورد یخ

ستان مربوط کندکه ماجرایی که نقل می شود، و آب و هوای یونان می به وسز تاب

 در این موقع از ساا بسیار دلپذیر است. 

 ی غوالن دریایی هم بهتر است اظهار نظری نکنم!ورد حملهمدر 

ی بالکان، در مقدونیه به شماا یونان و منطقه لشگرکشیظاهراً  به این ترتیب،

کننده بازتاب یافته اساات. این دان به صااور  هجومی گسااترده و تهدیذهن یونانی

شده  شته  صویر حمله تواریخبازتاب به ویسه در زمان نو ی مردونیه به هرودو  با ت

صویری واحد از  شده بوده و ت سی»آتن ترکیب  شان ت بیت را در ذهن« خطر پار



 

شااده، به توان با توجه به عناصاار همین تصااویر تحریفمی ،این کرده بود. با وجود

راکیه و تحرکا  مردونیه پی برد. آنچه مسلم است، مردونیه در فت  ت ماهیت واقعی

ست. چرا که کام ً  های یونانی راشهردولت و مقدونیه کامیاب بوده مرعوب کرده ا

باد و چنان مطیع ایران بود و بغتا زمان خشااایارشااا تمام این منطقه تا تسااالی هم

سااااا پس از  نین درسااات یکچ. هم1کردندمردونیه به ترتیب بر آن حکومت می

های یونانی شاااهردولت هایی بهی مردونیه به شاااماا یونان، داریوش پیکحمله

فرستاد و ایشان را به اطاعت فرا خواند. نتیجه آن شد که بیشتر شهرهای یونانی و 

برداری ای برای شااااه آب و خاک فرساااتادند و اظهار فرماناژه هایجزیرهتمام 

 . 2کردند

شفته بود. هیپیاس .پ.م 491در  سی آتن آ سیا ضاع  شهر  ،او شین  که جبار پی

پارتی ،بود ناه برده بود. پس از او زیر فشاااار اسااا به ایران پ ید شاااده و  ها تبع

ست کالیسهایی رخ داد و در نهایت درگیری تنس را از قدر  کنار میلیتیادس توان

ستهم بااو  .بزند سپارتید شهر را غی ا ار  کرد. با توجه به ها بر اِگینا هجوم برد و 

شاه آب و  شور ایران بود و پیش از همه برای  شهر یکی از هواداران پر این که این 

و سرداری   ابه تجاوز به خاک ایران تلقی شدها به مخاک فرستاده بود، ایلغار آتنی
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ته)د «ددا»پرمسااامای نام  با برای آرام کردن ( «قانون»به معنای ،  یا داتیس ا

به صااحنه را با  دن منطقه گساایل شااد. روایت هرودو  که ورود دایونانیان به ای

شدن و عزا مردونیه  ضوب  داند، همراه می - هایش در یونانیبه خاطر ناکام -مغ

نماید، چرا که مردونیه تا زمان خشااایارشااا حکومت این بخش را در نادرساات می

عملیا  در  دساات داشاات و بعدها هم بار دیگر به عنوان سااردار سااپاه ایران برای

 اش در یونان تعارض دارد. ی ناکامیبا سابقهها این ین منطقه برگزیده شد وهم

آمد. های یونانی به حرکت درشهردولت در عملیاتی برای تنبیه ددر هر حاا، دا

ی ی تاریخ یونان، این عملیا  را نتیجهدر کتاب مفصاال خویش درباره ،دکتر بدیع

تحریکا  مداوم هیپیاس در دربار داریوش،  :ند ازداند که عبارتچندین عامل می

، شان با کلئومن )دشمن دماراتوسای ها بر سارد و اتحاداندازی آتنیی دستخاطره

های اندازیبه یونان ناشی از دست د. به گمان من، فرستاده شدن دا1(شاه اسپار 

بوده  ،ه اگینای آتن بهای یونانی به قلمرو ایران، و به ویسه حملهشاااهردولت مکرر

 کند. است و همین دلیل برای این موضوع کفایت می

زمین منابع یونانی در مورد نقش دولتمردان آتنی و یونانی در قلمرو ایران اصوالً

اند که به ساالرانِ هخامنشی، بسیار اغراق کردهگذاری دیوانو تأثیرشان بر سیاست
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رسااد که یبعید به نظر ماص، این مورد خدر زودی بیشااتر بدان خواهم پرداخت. 

چه رسد کرده باشد، گفتگو و رویارو با داریوش رفته باشد شوش  بههیپیاس هرگز 

گویا مفهوم شاااوش نزد  به آن که بخواهد دسااات به تحریکاتی بر ضاااد آتن بزند.

تا پایتخت ایران. تحریکا  دایمی او و رد یونانیان بیشتر به شهربانی سارد اشاره دا

نماید. آتش گرفتن سااارد پایه میدر کل بیهم آتن نزد داریوش  هایش ازسااعایت

آتنی که  ؛ها )البته به تحریک میلتوس( بوده اساااتعادی آتنی ی یک ایلغارنتیجه

شناخته و دور افتاده بوده، و شهری نا سارد  شهربان  ش انقشاحتماالً  هنوز از دید 

ستا شا شدن نقش آری شورش ایونیه و به دنباا اف گوراس در این ماجرا در در زمان 

م پارساایان گرفته اساات. از این رو، گویا در اهمیتی که آتن در چشااسااایه قرار می

کتاب ششم در اشاره به عملیا   96داشته اغراق شده باشد. خودِ هرودو ، در بند 

 مردونیه چنین عبارتی را آورده است: 



 

 شااان محسااوبدر عملیا  هاپارس ین اولویتناکسااوس( نخساات»)یعنی: که 

 « شده است.می



 

، و من هم 1کنداشاااره می داهمیت بودن عملیا  دادکتر بدیع در کتابش به بی

با ناوگانی متشکل از قوای فنیقی و ایونی به آتن حمله کرد، و این  دبا او موافقم. دا

کردند تفاو  دارد. میتأکید  نیروی زمینی با روش مرسااوم پارساایان که همواره بر

سیر ددا ست از م سپونت -یابی به یونان عادی د ستفاده نکرد و با  - یعنی هل هم ا

ی کوک د گذشت و به خز مستقیم از میانه هایجزیرهتوقفی در ساموس، از میان 

ستدالا هرودو عبور کرددریای ایکاری  سیر به خاطر پرهیز ،. ا  که انتخاب این م

 دچون مسیری که دا رسد، درست به نظر نمی2های مهیب کوه آتوس بودهاز توفان

گرفت و بیشاااتر در مجاور  دریای باز و پیمود راه دریایی بیشاااتری را در بر می

 -های آن قرار داشااات. انتخاب این مسااایر، از ساااویی به ماهیت عملیا  توفان

له یاحم فان و از ساااویی بر جعلی - ای تنبیهی از راه در ماجرای تو های بودن 

هایی در ذهن ایرانیان وجود ی چنین توفانکند. اگر خاطرهآفرین داللت میفاجعه

 گزیدند. تر هلسپونت را برای دستیابی به یونان برمیداشت، راه نزدیک

یا  دا یب در گزارش هرودو  از عمل یده می دبه این ترت  :شاااوددو اغراق د

وم، و د ؛ی مهم و مقتدر اغراق شاادهشااهردولت نخساات، بر اهمیت آتن به عنوان

 نمایی شده است. شده بزرگندازه و حجم سپاه ایرانیان اعزاما
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چنان که قابل حدس اساات، پارساایان عملیا  خود را هم از ناکسااوس شااروع 

ها دنباا کردند، و کردند، مقاومت ساااکنان را در هم شااکسااتند، فراریان را در کوه

سیر سوس بار دیگر راه دریا  ندنمود گروهی را ا شیدن معبد ناک و پس از به آتش ک

سوس1را در پیش گرفتند شکل ناک که یک بار در برابر قوای متحد ایرانی  ،. به این 

که شااکساات  ،و میلتی مقاومت کرده بود، به سااادگی تسااخیر شااد. مردم دلوس

سی سو شهر خود را رها کردند و راه فرار را در پیش گرفتنناک د. اما به ها را دیدند، 

ایشان  رایهای یادشده گناهی نداشتند. چون داد باندازیظاهر این مردم در دست

ستادپیام  سند. آن فر سپاه ایران نتر شان بازگردند و از  شهر گاه داد به معبد که به 

شهر امان  ساکنان  صد تاالن عود نذر معبد آن جزیره کرد، و به  سی دلوس رفت و 

ی همسایه در فت. این نوع برخورد دوگانه با دو جزیرهداد و راه خود را در پیش گر

  :دهداژه، دو نکته را نشان می

سیان برای تنبیه  ست آن که پار شده « برخی»نخ شهرهای گناهکار راهی  از 

ای ت سنجیدهدیگر آن که سیاس ؛اندگذراندهدریغ از دم تیغ نمیبی بودند، و همه را

پارسااایان حاکم بوده، که بر  تار  بد محلی وبر رف یت و حمایت معا  جلب محبوب

 شان مبتنی بوده است. هایی ضمنی به کاهنانرشوه
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سارد شهردولت هدف بعدی داد، ارتریا بود. این ستهم که در جریان غار    د

شدن خطر  ستاده بود، با نزدیک  شرکت در ایلغار فر شتی را برای  آتن بود و پنج ک

هزار نفر را برای یاری ایشااان راهی  پارساایان از آتن کمک خواساات. آتنیان چهار

 هاپارس ی راه به شهرشان بازگشتند و ارتریا را در برابراز نیمهاین سپاه کردند، اما 

صیه شی از تو شت را نا شتند. روایت هرودو  که این بازگ سخینس تنها گذا ی ای

 اًرسااد، چون قاعدتکمی عجیب به نظر می 1داندمی ،پساار نوتون، رهبر قوای ارتریا

 ها فرستاده است. همین آدم بوده که پیام کمک را برای آتنی

به روایت  -پارسیان ارتریا را بدون جنگ مهمی گرفتند، چون پس از شش روز 

محاصره کردنِ شهر، اوفوربوس پسر  - 3به روایت اف طون -یا سه روز  - 2هرودو 

شهروندان معتمد و محترمِ سر کینِئاس،  شهر را ،  آنجاآلکیماخوس و فی گروس پ

سیان هم به ت  سلیم کردند. پار شان ت ساردبه ای شدن معبد هوببه در  سوخته   فی 

ی گیرشاامن که . جالب آن که روایت بساایار بازگو شااده4معبد ارتریا را آتش زدند

                                                 
 .101، كتاب ششم، بند هرودوت 1
 .101هرودوت، كتاب ششم، بند  2
 .240افالطون، مکالمات:  3
 .101هرودوت، كتاب ششم، بند   4



 

قد اسااات به شاااوش  هاپارس» معت مه را  ند و ه یا را برده کرد مام مردم ارتر ت

 تان وجود ندارد! های یونانی باس، در متن1«فرستادند

ی هرودو  به عبار  دیگر، این برداشااتی اساات که این نویساانده از دو جمله

مردم شهر را پس از فت  آن برده  هاپارس اش به این کهاشاره ینکرده است. نخست

ای سر کردند، و دوم اشاره به این که ناوگان ایرانی پس از نبرد ساالمیس در جزیره

سشان توقف کردند تا راه شرح این دو گزاره باید به  نرایا سوار کنند. در  ارتریا را 

گاه از شکست خوردن یک  در متن خود هراصوالً  این نکته اشاره کرد که هرودو 

را به « برده کردن»اصط ح  کندشهر یونانی و الحاقش به شاهنشاهی ایران یاد می

ستقکار می شتر منظورش از بین رفتن ا سی مردم برد و از این عبار  بی سیا  ا 

شتی شاره به این که ک شهر به برده. ا شدنِ واقعی مردم  ست نه تبدیل  های شهر ا

سی پس از نبرد در جزیره س ندای توقف کردپار سوار ک نرایتا ا شانگر آن نرا  ند، ن

شتی  شته تمام مردم ارتریا را با ک ست که تعداد آنها محدود بوده وگرنه دلیلی ندا ا

جا برای بردن به شااوش سااوار قل کنند و بعد آنها را از همانای دیگر منتبه جزیره

اند، گرفتهتمام مردم ارتریا در ناوگان ایران جا نمیاحتماالً  کنند. بگذریم از این که

پرجمعیت نیازی به چند ده هزار یونانی برده نداشته است. در ضمن، باور  ِِو شوشِ
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شوش با این حقیقت که ارتریا پس  شان بهبه برده شدن تمام مردم ارتریا و انتقاا

ستاز آن  ضاد ا شهری مقتدر بوده در ت شته و  شتر به تبلیغا   هم وجود دا و بی

سایرجنگی آتنی ماند، تا ذکر حقیقتی ها به نبرد میشهردولت ها برای برانگیختن 

 تاریخی. 

شا سیران ارتریا و رفتار خوب ایرانیان با ای شمار ا ن دلیلی دیگر بر محدود بودن 

ی که در پوتاگوراساای آپولونیوس توآنی، یکی از فیلسااوفان توان در ساافرنامهرا می

 -یافت. او در این تاریخ نخساات می دی به شااوش ساافر کرد، بازی ی ساادهمیانه

مردمی را در نزدیکی شااوش دید که در  - پانصااد ساااا پس از فت  ارتریا حدود

گفتند و خود را از اعقاب ن میکردند و به زبان یونانی سااخشااهری آباد زندگی می

س سارتریا می نرایا شمار ا شان،  ستند. به روایت خودِ ای ارتریایی در ابتدای  نرایدان

بنابراین ایشاااان گروهی از تن بوده اسااات.  410نفر، و از دید آپولونیوس  780کار

این که مردم اند. گرفتهی مردم ارتریا را در بر میرهبران شاااورشااایان و نه همه

ش شاهی یاد شاهن شدن در نزدیکی پایتخت فرهنگی  سیر  ساا پس از ا صد  ده پان

و هویت قومی خود را حفظ  اندگفتههخامنشی هنوز به زبان مادری خود سخن می

شانهکرده بودند شته ، ن ست که در میان ایرانیان وجود دا ساهلی ا شی و ت ی آزادمن

اند، چون در همین متن آورده ها هم بر این نکته آگاه بودهاست. گویا خودِ ارتریایی

اند کردهی داریوش از معدن سنگی در باالی شهرشان استفاده میشده که با اجازه



 

نگاه برای او چون از این راه ثروتمند شااادند، معبدی سااااختند و در آن دو قرب

 توان شمار اندک. از این روایت، هم می1داریوش و یکی برای خشایارشا وقف کردند

بلکه به عنوان  که ایشااان برده نشااده بودندیافت، و هم این نکته را را دراساایران 

ای دیگر از قلمرو شاهنشاهی کوچانده شده بودند. البته گروگان یا تبعیدی به نقطه

سیران ارتریایی بدی نکردند و آنها را در  ،این نکته را سیان به ا جایی به نام که پار

 .2و  هم گفته استخودِ هرود ،کیسی در نزدیکی شوش جای دادند

شت ماراتون  شتافت.  -د سوی آتن  پس از فت  ارتریا، داد با راهنمایی هیپیاس به 

شت ماراتون کرده بود، ههیپیاس، به ظاهر زیر تأثیر خاطر ی فتحی که پدرش در د

ها، با یاری هزار سرباز از پ ته، در . آتنی3سپاه ایران را به این منطقه راهنمایی کرد

شت رو ستند، و جز از پ ته همین د صف آرا سپاه پارس  ستعمره -یاروی  ی که م

 ها به یاری ایشان نیامد. شهردولت کسی از سایر - آتن بود

کننده را ها، ماجراهایی سرگرمهرودو  در مورد نبرد ماراتون، مانند سایر جنگ

ربوط م ،دار یونانیماجرا به ظهور پان، خدای ریشو و شاخترین مهم کند.تعریف می

شتر عمر خود را به  شتهپاهایی مانند بز دابوده و  چوپانانشود که حامی می و بی
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گذرانده است. پان پیش از آغاز نواختن نی و مستانه رقصیدن در میان علفزارها می

شکار می سرداران آتنی آ کند که چرا مردم شود و گِله مینبرد ماراتون بر یکی از 

از او قوا  ،. بعدپرساااتنداو را نمیکنند و نمی نگاه درساااتااین شاااهر برایش قرب

 کند کهتعهد میگیرد که چنین مذبحی را برایش درسااات کنند، و در عوض می

چنین سخن از سربازی است که . هم1ی ماراتون شکست دهدپارسیان را در جلگه

ز دود تا خبر پیروزی را به آتنیان برساااند و بعد اتمام مساایر ماراتون تا آتن را می

ستگی جان میمأمور پیروزی در این سابقهیت مهم، از خ ی دوی ماراتون سپارد. م

 شود.می برگزارداشت این قصه امروزین در بزرگ

را  برانگیزی که بخش مهمی از تاریخ هرودو اگر از این مساااائل بغرنج و بحث

 رسیم.بگذریم، به شمار سپاهیان دو طرف می دهدتشکیل می

تخیل به درستی مشخص نیست. هرودو  این بار دست از شمار سپاه دو طرف 

کند که طوا سااپاه ایران و دارد و تنها به این نکته اشاااره میمیو بازی با اعداد بر

تقریباً یکی لشاااگر  یونان برابر بوده اسااات، که این بدان معناسااات که شااامار دو

سپاهیان ایرانی ابدا2اندبوده شمار  شد. بعدها، اعداد گوناگونی برای  ، و با افزایش ع 

شان شمار ای شکلی که  تدریجی  سپاه یونان نیز کاهش یافت، به  در ماجرا شمار 
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جان مردانِ از های کنونی به رویارویی ارتشااای بزرگ با ساااپاه کوچکی از تاریخ

شته و فداکار  ست. بخش عمده شده دگرگونگذ ها در دوران پردازیی این خیااا

ستند با ارجاع به ای ارگرید که رومیان میامپراتوری روم، در زمانی رخ دا های خوا

ی درخشان دشمنان ی پیشینهسنت جنگاوری خویش را به اندازه ،یونانیان باستان

رنلیوس شاامار ایرانیان را شااان توسااعه دهند. از میان این نویسااندگان، کُایرانی

سوار قید می ست هزار پیاده و ده هزار  ستن ایدوی صد ن عده را تکند، و ژو ش ش ا 

 . 1دهدمی هزار نفر ارتقا

یزیکی فجدای آن که در منابع قدیمی یونانی وجود ندارند، از نظر  ،این اعداد

، ردع وساااعت داکیلومتر مرب 330ی ماراتون در کل جلگهنمایند. هم نامحتمل می

تی متر سااان 55یرانی ساارباز اهر ، به ایسااتنددر آن بهزار نفر ایرانی  600که اگر 

سد. میمربع جا  سط  جلگه پوشیده میر شرایز هم کل  ی شد و جایتازه در این 

 ماند!برای ورود یونانیان به میدان جنگ باقی نمی

دهد که کل ساااپاه شااااهنشااااهی ترِ جدید، نشاااان میهای علمیتخمین

شاید حدود هزار تن  کههزار تن بیشتر جمعیت داشته باشد،  25اند از توانستهنمی

. این عده، تمام مساایر 2اندهراس انگیز پارساای تعلق داشااتهنظام از آنها به سااواره
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یی از آن در شهرهای هابخش بایستمی ناکسوس تا آتن را جنگیده بودند، و قاعدتاً

سخیر شده شده و پادگانت ستقر  ند. با توجه به این که هرودو  شابهای محلی م

نظام سوارهاصوالً  رفت کهتوان پذیکند، میپارسی نمینظام ای به سوارههیچ اشاره

ه کبه ماراتون نیامده، و در شاااهرهای دیگر باقی مانده اسااات. با توجه به این 

شکیل می و مهم ی نخبهالیهنظام سواره شترین تخمین سپاه ایران را ت داده، در بی

توان قبوا کرد که در حدود نیمی از سپاه داد و آرتافرن به ماراتون رفته باشند. می

ست باال پانزده هزار نفر را در بر میاین عده  سپاه آتن را هم گرفتهد ستعداد  اند. ا

 توان در همین حدود دانست. می

رهبری یونانیان را ده سااردار بر عهده داشااتند که دایم در حاا کشاامکش و 

سر کیمون ،دیگر بودند، میلیتیادسمرافعه با یک شان بود. میلیتیادس،  ،پ یکی از ای

یت هرو هده میکه در روا هایی ارتش آتن را بر ع گیرد، یکی از دو  رهبری ن

به  516پ.م. در آتن قدرتی به هم رساااند، و در  524سااردارانی بود که در ساااا 

دستور هیپیاس، که در آن زمان جبار بود، به خرسونسوس اعزام شد تا نفوذ آتن را 

سز  سز دهد. از همین جا بود که میلیتیادس بعدها تو قوای ایران در آن نواحی ب

شته از خزائن و امواا عمومی مردم  شتی انبا شد و پنج ک شهر رانده  غار  را آن 

 رد. ببه آتن کرد و همراه خود 



 

پس از بازگشااات او به آتن، کشااامکشااای میان او و خاندان  .م.،پ 493در 

پیسیستراسی آغاز شد که در جریان تبعید هیپیاس تشدید شد. به این ترتیب، در 

صااف کشاایده بودند که در یکسااو  دیگریک ن، دو سااپاه رویارویی ماراتوجلگه

 یب هیپیاسسردارِ رق -و در سوی دیگرش میلیتیادس  - پیر آتنجبار  -هیپیاس 

یاس در صااافچهره - ند. هرودو  بر نقش مهم هیپ آرایی و های شااااخص بود

انیان دهد که یونکند، و با تفصیل بسیار نشان میمیتأکید  سازماندهی قوای ایرانی

صل  با ایرانیان  ستار ترک جنگ و  شان خوا شتت آرا بودند و گروهی از ای دچار ت

صلی، آرای هواداران و مخالفان جنگ برابر بود، و از این  سردار ا بودند. در میان ده 

که به سااردار پیری تعلق  ،ای یک رای یازدهم رارو میلیتیادس ناچار شااد با حیله

به نظر این، یم به نبرد را تصااویب کند. با وجود داشاات، وارد معادال  کند و تصاام

اند و به همین دلیل رسااد سااایر ساارداران تمایل چندانی به جنگیدن نداشااتهمی

کنند. آتنیان در این زمان ولیت رهبری سااربازان را به میلیتیادس محوا میؤمساا

با  - بودند، که با روش مرسااوم یونانیانمنتظر رساایدن قوای کمکی اسااپارتی هم 

رفت تا قبل از مغلوبه شدن جنگ به هنگامه نرسد پیش می -رعتی بسیار اندک س

و تنها در صورتی که برد را با طرفِ متحد خود دید، در جنگ دخالت نماید. به این 

به  پ.م.( 491شهریور  30در  شان )احتماالًترتیب آتنیان در روز هفتم ماه قمری

 اردو زدند. هاپارس یروروبه جای ماراتون رسیدند و در آنجلگه



 

شده، های یونانی کهن ذکدر این حین، اتفاق عجیبی افتاد که در تمام روایت ر 

های جدید با سرسختی نادیده انگاشته شده است. این اتفاق هم آن بود اما در متن

شت روز در برابر سپاه ه ست یازید دیگریک که دو  شیدند و بدون د ن به صف ک

ی شااان نشااسااتند، و جلگههایگاه ایرانیان بر کشااتیکشاای کردند. آنجنگ وقت

 ماراتون را ترک کردند!

 گوید رهبری سااپاه یونان هردلیل این کار، خیلی روشاان نیساات. هرودو  می

سرداران ده گانه محوا می ست افشد و میلیتیادس که میروز به یکی از  تخار خوا

سید، تا وقتی که نوبت به خودپیروزی را به خود منحصر کند دن برای جنگی ش نر

یده هایی از این امر دالی جم تش نشاااانههحرکت نکرد. از ساااوی دیگر، در الب

اند و این قضاایه فقز در مورد ترساایدها ایرانیان میشااود که یونانیان از نبرد بمی

. از دید گرفته استسربازان مصداق نداشته، بلکه سرداران ده گانه را هم در بر می

نی و حرکت نکردنِ یونانیان برای نبرد، همین اخت ف آرای درومن، دلیل اصااالی 

 ترس بوده است. 

ناک بود، و هاتسفیلد معتقد است داد از سر رسیدن قوای اسپارتی بیمسو، آن از

کم بودن آب آشااامیدنی باعث شااد جلگه را برای دسااتیابی دریایی به آتن ترک 



 

ند ما این امر1ک یان را تو ،. ا له نکردن ایران یه نمیحم ند. چون در هیچ متن ج ک

تون ای مارای بر هراساااان بودن ساااپاه ایران وجود ندارد، و جلگهیونانی اشااااره

ترین محل برای نبردی زمینی بوده اسااات که پارسااایان در آن مهار  مناساااب

 اند.داشته

رسااد تفساایر دکتر بدیع را بتوان پذیرفت که ادعاهای در این میان، به نظر می

احتماالً  کند. هیپیاسجا تلقی مییل اصلی کشیده شدن سپاه تا آنهیپیاس را دل

شته به همان شکلی که پدرش آتن را فت  کرد، با پیاده شدن در ماراتون  انتظار دا

شود و قدر  را حس و حاا روبههایی بیآتنی با شهر وارد  شود و بدون نبرد به  رو 

 است. از این دست بودههم رسی به سرداران پا شهایوعدهاحتماالً  به دست بگیرد.

ای از شورش و وقتی پارسیان دیدند مردم آتن مصمم به جنگیدن هستند و نشانه

دهند، تصااامیم گرفتند بازگردند. رفتار پیوساااتن به هیپیاس از خود نشاااان نمی

شباهت  تی مقاومت ناکسوس در پیش گرفباز با مشاهدهیادشده، به روشی که بغ

جاست که این بار آریستاگوراس جایش را با هیپیاس عوض ایندارد. تنها تفاو  در 

کرده بود و آتن جای ناکسوس را گرفته بود. این ماجرا، از سویی اهمیت اندک آتن 

شان سیان را ن ست که آتن می در چشم پار شانگر این امر ا سوی دیگر ن دهد، و از 
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پارسای در نظام آماج اصالی عملیا  داد نبوده اسات، وگرنه دلیلی نداشاته ساواره

ی ماراتون غایب باشااد و ایرانیان به این راحتی میدان جنگی به این خوبی را جلگه

 تخلیه کنند. 

شان هایی جلگه کردند و بر کشتیدر بامداد روز نبرد، پارسیان شروع به تخلیه

شاادند، با که در این روز توسااز میلیتیادس رهبری می ،سااوار شاادند. یونانیان

پیروزی آسان و نمادینی را در دسترس یافتند، و به  نشینی ایشانی عقبمشاهده

این ترتیب دوان دوان به پارساایان حمله بردند. به قوا هرودو ، این نخسااتین بار 

های مادها خیره شااوند، و کردند بدون هراس به اساالحهبود که یونانیان جرأ  می

برای این که تردیدی در  رویارویی با سااربازانی چنین مجهز را تاب آورند. هرودو 

ند،مورد مفهوم جمله ما باقی ن مادها می اش  نام  تا آن زمان شااانیدن  ید که  افزا

 . 1یونانیان کافی بود زده شدنِبرای وحشت)ایرانیان( 

ها ی آغاز نبرد چه بخشاای از سااپاه ایران بر کشااتیدر مورد این که در لحظه

وایت هرودو  را در دساات داریم که ر ،دانیم. تنهانشااسااته بودند، چیز زیادی نمی

و سااکاها در قلب سااپاه، و  هاپارس کند. به ظاهرمی ی نبرد را توصاایفصااحنه

ند.شاااان در دو جناح قرار داشاااتهمتحدان ایونی این آرایش جنگی به احتماالً  ا
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شاااود. چون در روزِ جنگ روزهای پیشاااینی که نبردی در نگرفته بود مربوط می

ی شان بودند و حملههایر حاا بارگیری و سوار شدن بر کشتید هاپارس ماراتون

 ،ها سااوار شااده بودندشااان بر کشااتییونانیان زمانی شااروع شااد که بخش عمده

اند آرایش جنگی منظم داشااته باشااند. هرودو  نوشااته که توانسااتهبنابراین نمی

 وهی ازدر هم شکسته شد و حتی گر هاپارس ی یونانیان در قلب سپاه توسزحمله

های سپاه ایشان را تا مسافتی در داخل میدان نبرد دنباا کردند. اما جناح هاپارس

احتماالً  این هم. 1ندو ایشااان را وادار به عزیمت کرد ندیونان بر ایرانیان فشااار آورد

شااده، و شاااید به درگیری محلی و کوچکی میان چند تن از جنگاوران مربوط می

ظم دیگر به این روایت نشاات کرده باشااد. چون تمام ی نبردهای منهم از خاطره

شان می سپاه ایرانشواهد ن صوالً  دهند که  ضعیت جنگی نبوده و بنابراین ا در و

شد. نقل قوا هرودو  کهنمی صاحب قلب و دو جناح با سته  در قلب  هاپارس توان

سان ایرانی موردچند توسز تاریخ هر - سپاه یونانیان را درهم شکستند کید تأ نوی

ستان الًااحتم - قرار گرفته، اما های هرودوتی است و به قدر بافیبخشی از همان دا

 ی روایت بر تخیل مبتنی است. بقیه

                                                 
 .117هرودوت، كتاب ششم، بند  1



 

دهد، شااواهدی که نادرساات بودن این روایت و غیابِ جنگ منظم را نشااان می

دهد، بر خ ف تصااویری که هرودو  به دساات می ،فراوان اساات. نخساات آن که

گوید: ی بسیار کوتاه پایان یافته است، چنان که لوسیاس شاعر میدرگیری در مدت

هایی که خبر رساایدن بربرها به خاک نبرد چنان به ساارعت پایان یافت که پیک»

 مان رابردند، خبر دفع شااادن این حمله و پیروزی نیاکانیونان را برای مردم می

 .1«با آن اع م کردندزمان هم
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 میدان نبرد ماراتون   بندر رامنوس      

 

 یك مایل  

 

 

 دریاچه    ناوگان    

  ماراتون    پارسی  

 ی آرتافرنخیمه  

 یاردو سپاه سپاه خلیج ماراتون اردوی  

 یونانیان یونانی پارسی پارسها   

 

 

 کوه پنتلیکوس      

 استادیای پوتیایی    معبد مینروا

 میل فرانسوی  



 

ند ما را نتوابرای ارزیابی تلفا  واقعی این نبرد، چند منبع کمکی داریم که می

 د. نراهنمایی کن

ساعت احتماالً شد. نبرد در  شده و تا ظهر ادامه یافته با صب  آغاز  های میانی 

های ها عقب رانده شدند و به کشتیونانیگوید که پارسیان زیر فشار یهرودو  می

شان را  ساحل را ترک کردند، اما یونانیان ای ستند و  ش شمار دنباا خود ن کردند و 

زیادی از ایشاااان را به خاک افکندند. بعدتر، برای این که برجساااتگی این فت  را 

شرح تلفا  دو طرف می شان دهد، به  شتگان ایرانیان پردازد. به قوا او،ن  6400ک

پیش از  . این بدان معناساات که هر یونانی1نفر هسااتند 192فر و تلفا  یونانیان ن

مردن حدود ساای و دو نفر ایرانی را از پای درآورده اساات. این ارقام غیرعادی، که 

 .استهای تاریخ رسمی و ک سیک وارد شده، آشکارا نادرست در تمام کتاب

او را خراب کردن تصاااویر  ، یکی از گناهانخباثت هرودو پلوتارک، در کتاب 

بسااایاری معتقدند که او )هرودو ( هنگام نقل »گوید: داند. او مینبرد ماراتون می

 نهدماجرای ماراتون عمل درخشاااان )آتنیان( را با شااامار مردگانی که در آن می

ست  .2«کندخراب می شده را نادر ست که پلوتارک اعداد یاد شکار ا به این ترتیب آ

موثقی داریم که درساات بودنش  در مورد یکی از این اعداد اط ع کند. اماتلقی می
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نابر روش مرساااوم خودرا نشاااان می یان پس از این درگیری، ب هد. آتن نام  ،د

شتگان ستان همه از ک سنگی ثبت کردند، و بنابراین در جهان با شان را بر لوحی 

شماند. به این ترتیب به نظر میتلفا  با خبر بودهشمار این  سد  ار تلفا  مورد ایراد، ر

 .به ایرانیان مربوط باشد

شااان یکی از شااواهد دیگری که در مورد کشااتگان وجود دارد، به نام و نشااان

شود. این نکته باید مورد توجه واقع شود که هرودو  در فهرست تلفا  مربوط می

که کند. این در شرایطی است ماراتون به نام هیچ فرد سرشناس پارسی اشاره نمی

های واقعی یا اش به شااخصاایتبازانهدساات و دا هایین نویساانده به دلیل ارجاعا

اند، شااهر  دارد. هرودو  هنگام ها کشااته شاادهکه در نبرد با آتنی ،موهوم ایرانی

با فراغ خاطر نام چندین خویشاوند شاه  یونسو آرتمی ،شرح نبردهای پ ته، موکاله

ها کشته شدند، اما در رد به دست یونانیشمارد که در میدان نبهخامنشی را بر می

بینیم که تلفا  کند. در مقابل، میای به نام کشتگان ایرانی نمیماراتون هیچ اشاره

شامل میها چند تن از رهبرانیونانی شود. رهبر ارتش یونان، یعنی همان شان را 

س ( بوده، کالیماخوپولِمارخوس )سپهدار یا کسی که دارای لقب 

شته  شته، در این میان ک سرداران ده .دوشمینام دا ست کم دو نفر دیگر از  گانه د

ند. اسااتِساایلِئوس به قتل رسااید، و کونِگِیروس که بینمینیز در این میان آساایب 

د، دست خود را با ضربت تبری زهای پارسیان بیاویکرد خود را به کشتیسعی می



 

دار در این بساایاری از آتنیان نام»د که کنچنین هرودو  اشاااره میاز کف داد. هم

سیان .«میان برخاک افتادند ست که پار شته ،این در حالی ا سی نه ک شنا سر ی 

سیری یا غنیمتی. تمام غنایم به و نه حتی  اندداده سیان در این ا دست آمده از پار

اند، نه های پشااتیبانی بودهاز کشااتیاحتماالً  هفت کشااتی بوده اساات، که میان

شان )هِپتا مِن دِه تون نِئون: های: هفت تا از کشتی1گویدچون هرودو  می جنگی.

 آمد، و عبار  به کار ( به اساااار  یونانیان در

ناو رزم ( اشاااره دارد نه بهگرفته شااده در این بند به کشااتی باری )نِئون: 

 (.)تریرم: 

توان می آناباساایسدو طرف را در  ا شاااهدی مسااتقیم و روشاان در مورد تلف

 :2نویسدکند، چنین میکسنوفانس، هنگامی که از درگیری ماراتون یاد مییافت. 

ἐλθόντων μὲν γὰρ Περσῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 

παμπληθεῖ στόλῳ ὡς ἀφανιούντων τὰς Ἀθήνας, ὑποστῆναι 

αὐτοὶ Ἀθηναῖοι τολμήσαντες ἐνίκησαν αὐτούς. καὶ 

εὐξάμενοι τῇ Ἀρτέμιδι ὁπόσους κατακάνοιεν τῶν 

πολεμίων τοσαύτας χιμαίρας καταθύσειν τῇ θεῷ, ἐπεὶ οὐκ 
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εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς κατ᾽ ἐνιαυτὸν 

πεντακοσίας θύειν, καὶ ἔτι νῦν ἀποθύουσιν. 

 ی این متن چنین است: ترجمه

سیان و متحدان» سپاهی مههنگامی که پار  یب برای ویران کردن آتنشان با 

ند و آنان ها جرأ  کردند تا با سربازان خویش در برابرشان مقاومت کنآمدند، آتنی

ست دهند. آنان به آرتمیس قوا داده بودند ت شک شمن دا به آن تعدادی که از را 

شند صمیبرایش بز قربانی کنند. ولی چون به اندازه بک م گرفتند ی کافی نیافتند، ت

 «کنند.یرایش پانصد بز قربانی کنند، و امروز نیز آنها را قربانی متا هر ساا ب

 یکشته ی هرها بر مبنای نذرشان قرار بوده به ازاآید که آتنیاز این متن بر می

ه است. در اند، و شمار بزها به پانصد رسیدو چنین کرده پارسی یک بز قربانی کنند

بارتی وجود دارد  نداول» -متن، ع به ا ندزهی چون  یافت کافی ن  ἐπεὶ οὐκ) «ی 

εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν) - تواند دو جور تعبیر شود. نخست آن که چون ه میک

که چون به  پانصاااد تا را قربانی کردند، و دوم آن فقز ی کافی بز نیافتندبه اندازه

 ی کافی جسد پارسی نیافتند این تعداد را در نظر گرفتند. اندازه



 

های اروپایی، فرض دوم ناباساایس، به پیروی از ترجمهی فارساای از آدر ترجمه

. مرجع این تفسیر، پلوتارک است که پانصد ساا پس از 1در نظر گرفته شده است

سنوفانس می شدن متن ک شته  شمار مردگان بینو شمار گوید آتنیان چون دیدند 

ست، از تقدیم بزهایی بی سیر شان خودداری کردند. اما این تشمار به ایزدبانویا ف

شمار این کشتگان چند ایراد دارد. نخست آن که اگر حرف هرودو  درست باشد، 

یک از ایشاااان یک بز قربانی کرد. کما این که  قدر نبوده که نتوان به ازای هرآن

در جهان  - ترین چهارپا بودهیسه از بز که ارزانبه و -هایی چند هزارتایی قربانی

به اهمیت قربانی برای آرتمیس در آتن، و باساااتان رواج داشاااته اسااات. با توجه 

ستوار بوده است، بعید به نظر میی معیشتی مردم که بر دامشیوه  رسد کلداری ا

صد بز برای ایزدبانویش قربانی کند. دوم  شهردولت شد بیش از پان سته با آتن نتوان

ی کند آتنیان چه چیزی را به اندازهآن که عبار  یادشااده به درسااتی تعیین نمی

شاره کند، و اند. این متن هم میکافی نیافته سی و هم به بز ا شتگان پار تواند به ک

رسااد. به خصااوص پذیرفتن بز با توجه به شااواهدی که گفتیم، غریب به نظر می

نامزدی دخترش  به این نکته توجه کنیم که کلئیساااتنس هنگام اع م  از وقتی 
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قیمت هر گوسفند خیلی بیشتر ، و 1هزار گوسفند قربانی کرداش ی شخصیهزینه

 از بز بوده است. 

چون : »...ی باال را بتوان این طور ترجمه کردرسد جملهبه این شکل، به نظر می

د بز برایش قربانی ی بربر نیافتند، تصاامیم گرفتند پانصاای کافی کشااتهبه اندازه

 «کنند...

فر فرض ننصد اپ ،اگر شمار کشتگان ایرانی را به این ترتیب در حدود، و کمتر از

سازگاری دارد. بکشته 192یابیم که با کنیم به عددی دست می ا این ی آتنی هم 

چند صااد  توان فرض کرد که نبرد میان دو سااپاه پانزده هزار نفره، تنهاتعبیر، می

جرا نبردی در نگرفته و کل مااصااوالً  کشااته داده اساات، و این بدان معناساات که

سپاه ایران که دچیزی نبوده جز درگیری میا شی از  ر حاا ن یونانیان مهاجم و بخ

شتی شدن به ک سوار   -ری را اند. آتنیان البته، این درگیشان بودههایبارگیری و 

چون هم - آرایی و جنگ منظم بودی ناچیز داشااات و فاقد صااافکه در کل تلفات

شااان های رقیبشااهردولت فتحی نمایان سااتودند و از آن بهره بردند تا در میان

 مشهور شوند و اعتباری نظامی به دست آورند. 
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ان پس از لنگر خورده عمل نکردند. آنسپاهی شکستچون همسو، آن ایرانیان از

سوی  شتن از ماراتون به  س هایجزیرهبردا ی را که در ارتریای نرایاطراف رفتند و ا

روان شدند و ی فالرون جاها باقی گذاشته بودند سوار کردند، بعد به سوی دماغهآن

شتناز آن سیا بازگ سوی آ شتیجا به  شبیه به طبیعتاً  های ایرانی،د. این حرکت ک

شگری  گریز ستل سربازششک ست که از پانزده هزار  مرده تن  6400 ،خورده نی

 د. نباش

خورده رفتار شااکسااتلشااگری  جالب آن اساات که نه تنها ایرانیان شاابیه به

نگریسااتند. آنان با سااپاهی پیروز نمیچون مه کردند، که یونانیان هم به خودنمی

ی فالرون ترسیدند که ایرانیان بخواهند از آن سو به نزدیک شدن ایرانیان به دماغه

چنین آتن حمله آورند، و به همین دلیل با پای پیاده به سوی شهرشان دویدند. هم

ندا خا که مردان  ند  یافت نان  ند و اطمی ید ن ع متی نورانی را از ساااوی آتن د

اند تا در زمانی با بلند کردن ساااپری به هوا، به پارسااایان ع مت داده ،آلکمنوئید

ها شاایعه بود و ایرانیان بدون این مناساب به آتن وارد شاوند. البته تمام این حرف

 . 1که بار دیگر دست به حمله بزنند، به سوی آسیا عقب نشستند

شان گان پارس بار دیگر به سویواما خودِ این نکته که یونانیان انتظار داشتند نا
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ی سااایاسااای گردد، و این گزارش که حتی خاندان آلکمنوئیدها هم به جبههباز

جالب توجه اسااات که با رفتار مردمی  هاییتههواداران ایران پیوساااته بوده، نک

ستهم پیروزمند تفاو  دارد. احتماا شان میهاپارس ی آلکمنوئیدها باد دهد که ، ن

شتباه نمیهیپیاس تبعیدی چ شهر واقعاً  کرده وندان هم ا هواداران نیرومندی در 

ی ماراتون تا آتن را داشاااته اسااات و بعید نبوده که بتواند همانند پدرش از جلگه

ریزی و نبرد طی کند. تردید ساارداران در نبرد با ایران و رای برابرشااان بدون خون

م در مورد مقاومت برای تساالیم شاادن یا جنگیدن هم بیشااتر از آن که به تصاامی

کردن یا نکردن در برابر سپاهی مهاجم شبیه باشد، به هواداری از یکی از دو حزب 

  هواداران هیپیاس را مدعی قدر  شباهت دارد. اما کسی که در این میان معادال

قبل با وی دشمنی داشته و در این ها ساا میلیتیادس بوده است که از به هم زده

 کرده است. ه مقاومت و حمله ترغیب میها را بدرگیری، آتنی

پس از نبرد ماراتون، میلیتیادس که در این بین برای خود اعتباری فراهم آورده 

قصدش را با بود، هفتاد کشتی و گروهی سرباز را با خود برداشت و بدون این که م

به همه قوا داد که ط های زیادی را با هم غار  کنند!  ایشاااان در میان بگذارد

شت و آن ساگوراس نام دا شهر لو شت. حاکم این  سوی پاروس بادبان افرا گاه به 

سر او نزد پیش از این با میلیتیادس اخت ف پیدا کرده بود، چون می شت  گفتند پ

َه ی پارسااای )هیدارنس( بدگویی کرده اسااات! پس قوای آتنی پاروس را هودارن



 

صد تاالن نق صره کردند و میلیتیادس از مردم پاروس  ست و تهدید کرد محا ره خوا

ها تصمیم به مقاومت گرفتند که اگر این پوا را ندهند، شهر را ویران کند. پاروسی

صار  شت ح شش روز پ ست و  شد و آتنیان تا بی و به این ترتیب کار نبرد طوالنی 

ی درختی به طور تصادفی آتش گرفت و پاروس باقی ماندند. تا این که شبی شاخه

موقع حمله به جایی  هاپارس هایی است کهردند این از ع متکها که فکر میآتنی

 ! 1شان را برداشتند و به آتن گریختندهایدهند، ترسیدند و کشتیبه هم می

شت چون ضعیت خوبی ندا ستهم با ،در این میان میلیتیادس و ای از ی راهبهد

سعی کرده بود از محوطه آن برای  که ورود به ،ی مقدس معبد دمتراهالی پاروس، 

ست حفاظت نمی شود، مردان ممنوع بود و بنابراین در شهر وارد  شد، بگذرد و به 

یکی از مدافعان زخمی به  غار  کند کرد امواا معبد رااما موقعی که ساااعی می

. میلیتیادس به 2رانش زده بود و به همین دلیل در این هنگام مجروح و ناالن بود

 این شکل به آتن بازگشت. 

کساااانتیپوس )پدر پریکلس( او را به جرم فریب دادن آتنیان و تلف در آتن، 

متهم در این زمان به قدری بد بود که  شان به دادگاه کشاند و حااِکردن نیروهای

توانسااات دفاع از خویش را بر عهده بگیرد. پس او را بر تختی در محکمه خود نمی
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شااان آن بود که میلیتیادس خواباندند و دوسااتانش از او دفاع کردند. محور دفاع ای

شان فت  کرده و کار جنگ ی لمنوس را برایبرای آتنیان مردی مفید بوده و جزیره

سانده. با وجود  سرانجام مطلوبی ر ست و این، ماراتون را به  دادگاه او را محکوم دان

شت ظاهراً  به پرداخت پنجاه تاالن نقره محکوم کرد. میلیتیادس چنین پولی را ندا

 - ید در زندانشاااا -مد  کوتاهی بعد، در اثر قانقاریای پایش  . اوخت نکردیا پردا

 .1گذشتدر

ون آتنیان در مارات ،شااود. نخساات آن کهچند نکته آشااکار می ،به این ترتیب

که پس  ساکنان شهری بودند ،به سادگی ،دار آرمان آزادی یونان نبودند بلکهپرچم

شینیاز عقب سایهبا قوایی که گرد آ هاپارس ن شهر هم حمله ن شاورده بودند به 

 هایکردند و کوشاایدند آن را غار  کنند. بدیهی اساات که در این میان دشاامنی

م دار این که دلیل این دشمنی آن بوده که حاکشخصی نقش داشته است، و خنده

قوای آتن از  پاروس قهرمان نبرد ماراتون را نزد یک ایرانی بدنام کرده است. ناتوانی

شکار میهمین ج ست 26شود که پس از ا آ وس شهر کوچکی مانند پار ندروز نتوان

 . ندشد بازگشتبه  ناگزیرد، و در نهایت نرا بگیر
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شی کوچک و فرار کردنها از مشاهدهترس یونانی شان از ترس آن که ی نور آت

ها بازگشته باشند، معنادار است و محکوم شدن میلیتیادس در دادگاه مبادا پارسی

شان میانگیز زندگییان غمو پا ستاوردهای نظامیاش ن اش دهد که آتنیان برای د

اند. باید به این مسااأله هم توجه داشاات که این دادگاه اهمیت چندانی قایل نبوده

نابراین موضاااوع نبرد با  حدود یک ماه بعد از نبرد ماراتون او را محکوم کرده و ب

توان با این شواهد، با اطمینان میاست. ی مردم زنده بوده هنوز در خاطره هاپارس

 ای دروغین دانست. ی ماراتون را قصهدر جلگه هاپارس ی پیروزی آتنیان برافسانه

شااده در توزیع منابع های ایجادنبردهای عصاار داریوش را اگر از دید دگرگونی

سی کنیم، به نتیجه ست قاطعی می یمیان طرفین درگیری برر سیم. تردیدی نی ر

صر داریوشکه ط سلز خود را کام ً  رف ایرانی در نبردهای ع ست و ت شده ا پیروز 

ست. به عنوان یک م ااشهردولت بر ستوار کرده ا توان به می های یونانی منطقه ا

که  -پ.م. پارساایان به مردم تاسااوس  480این مورد اشاااره کرد: هنگامی که در 

شا - ی قدرتمند بودشهر شهر صارهای  ستور دادند تا ح ن را خراب کنند، مردم د

 ن که در همین زمان آرتافرن سااارانیی دیگر ااین شاااهر اطاعت کردند. نشاااانه

شان را با گفتگو های ایونی را فرا خواند و همه را مجبور کرد تا اخت فا شهردولت

دیگر های محلی حل کنند و از دزدی دریایی و غار  یکو دادخواهی در دادگاه

 پرهیز کنند. 



 

شکار ا شاهی، از دآ شاهن و ست که تحرکا  نظامی ایرانیان در مرزهای غربی 

شته و ابت کار ویسگی عمده برخوردار بوده است. نخست آن که وضعیتی تهاجمی دا

به طور  دار بوده ومند و برنامهبوده، و از سااوی دیگر هدف هاپارس عمل در دساات

 شده است. قیب میهای متفاو  تعها و سط هماهنگ در جبهه

شیچنین می ست ک ن هخامن سیا  ها براینماید که هرودو  این نکته، یعنی 

 را درک نکرده باشااد و کل ماجراها را به صااور  ،ی شاااهنشاااهی در غربتوسااعه

ر، های محلی فهمیده باشاااد. این امهای موضاااعی و اتفاقای از درگیریمجموعه

کند. تصویری نعکس میهای میان یونانیان و پارسیان را به خوبی متصویر درگیری

 دقیق یا درست نیست. که لزوماً

ای . یعنی از لحظه1شش ساا به طوا انجامید ،شورش ایونیه، به تعبیر هرودو 

که پناهندگان ناکسوسی وارد میلتوس شدند، تا زمانی که میلتوس توسز نیروهای 

شد. فرض کردن این دوره شورش ایونیه به چند ایرانی فت   دلیل ی طوالنی برای 

کم تا مدتی پس از ورود پناهندگان به نماید. نخساات آن که دسااتنادرساات می

ها با این قضیه ادامه های سیاسی در مورد چگونگی برخورد پارسیمیلتوس، رایزنی

ست، و تازه پس از آن هم حرکتی برای فت  ناکسوس آغاز شده که دست  شته ا دا
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ست. بنابراین می شیده ا ستتواکم چهار ماه طوا ک  428کم تا ن فرض کرد که د

پ.م. هنوز روابز آریستوگوراس و آرتافرن از نوع پیروی حاکمی محلی از شهربانی 

 پارسی بوده است. 

ها به سااارد پیش آمد، که در آن ها و ارتریاییی آتنیپس از آن، ماجرای حمله

وس هم جبار میلتوس به ظاهر دخالتی نداشت. تازه پس از آن بود که شورش میلت

شد و شکار  ستاگوراس فت  و غار ، یا با وی شهردولت آ سز آری سایه تو های هم

شدند. بنابراین به نظر می سد که هرودو  در تفسیر رخدادها نظم طبیعی متحد  ر

ی آتش گرفتن هحاکم میلتوس تا پایان غائلاحتماالً  وقایع را رعایت نکرده باشاااد.

به  سده، و تنها پس از فرار هیسااتائیوسااارد نشااانی از نافرمانی از خود آشااکار نکر

ایونیه و برم  شاادن نقشااش در غار  سااارد ناچار به گریختن و آشااکار کردن 

نماید که ساارکوب اش با ایرانیان شااده باشااد. به این ترتیب، چنین میدشاامنی

 مورد نظر هرودو  طوا کشیده باشد.  ِِشورش ایونیه، کمتر از شش سااِ

های میان ایرانیان و یونانیان در دوران حکومت به این شاااکل، نتایج درگیری

تنها چیزی  .م.،پ 513بندی کرد: تا توان به این شاااکل جمعداریوش بزرگ را می

های درگیر با شاهردولت ها و داوری کردن در میانکه وجود داشاته، عزا و نصاب

ه اند. بانی بوده که به پارس وفادار نبودهمدارسااایاسااات هم، و سااارکوب جباران و

شهربان سی فرمان میعبار  دیگر، تا این تاریخ  ست اند ودادههای پار ان مدارسیا



 

شاااان وجود اند و چیزی از نوع کشااامکش نظامی در میانکردهانی اطاعت مینیو

 نداشته است. 

یونانیان برای نخسااتین بار قدر  پارس را لمس کردند. با وجود  .م.پ 513در 

شت. داریوشی نظااین برخورد هم جنبهاین،  سرکوب قبیله ،می ندا های که برای 

شگر  سکا به اروپا شت و مقدونیه، تراکیهل شیده بود، از کنار یونان گذ شماا  ،ک و 

یونان به عنوان دسااتاوردی فرعی در این میان به شاااهنشاااهی پیوسااتند. تا این 

نیان ای میان یونانیان و پارساایان بروز نکرده بود و یونامقطع هنوز درگیری نظامی

به م ابه متحدانی وفادار و هوادارانی پرشاااور برای هخامنشااایان بر صاااحنه ظاهر 

 شدند. 

شورشی که در ابتدا نتیجه شد.  شورش ایونیه آغاز  ی کشمکش دو پس از آن، 

های جبار معزوا بود، و بعدها با دساایسااه - میلتوس و ناکسااوس -شااهر یونانی 

 این ترتیب گروهی از یونانیانِ گیری شااهرش ترکیب شااد. بهمیلتوس برای بازپس

سارد را غار  کردند. تا اینشبه چنان جای کار، همجزیره به ایونیه هجوم بردند و 

برخوردی میان ایرانیان و یونانیان رخ نداده بود. تنها ارتباط نظامی تا پیش از این 

که بدون نبرد به  ای محک زدن موضع مردم ناکسوس بودمقطع، گسیل ناوگانی بر

ارد بازگشااات، و چند عملیا  کوچک محلی در ابتدای ساااطنت داریوش که سااا

 ی میان دولتمردان یونانی بود. هدفش تنبیه حاکمان متمرد یا ختم غائله



 

ظامی ایران متوجه  بار نیروی ن پس از آتش گرفتن ساااارد، برای نخساااتین 

شیان با قوم شد. تا پیش از این، هخامن سلزجمعیت یونانی ایونیه  ایونیه  ترِهای م

جنگیدند، و یونانیان را متحد خود های تراکی( میو قبیله ،هاایها، کاریه)لودیایی

 - پایتخت فرهنگی یونان کهن بودکه  -دانسااتند. اما پس از شااورش میلتوس می

به جا این خودِ یونانیان به عنوان مردمی یاغی آماج سپاه هخامنشی قرار گرفتند. از

سیان وارد عم شهرها و قبیلهبعد، پار شدند و  سرکوب کردند. ل  شی را  شور های 

یت هرودو  بر می که از روا نان  های زمینی و چ مام این نبرد یان در ت ید، ایران آ

ی گاه برنامهپیروز شااادند. آن - یک جنگ کوچک دریایی در کاریهجز  -دریایی 

ود و به آمیز بموفقیتکام ً  فت  شااماا یونان آغاز شااد که بنابر شااواهد تاریخی

شیانسلطه شد. جریان مار ی هخامن شماا یونان منجر  جریان چون هم تون،ابر 

سوس، نوعی آزمودنِ قواِ جباری معزوا بود. محکی  شی قوا به ناک ستادن آزمای فر

یان آتن را  یامد و در نتیجه ایران ند بیرون ن که هنوز  -که هیپیاس از آن ساااربل

شاااتر ترک کردند. اگر بخواهیم بدون درگیری بی - شااادی مهم تلقی نمیشاااهر

یان در زمان ی آتنیگونهتبلیغا  بع ی ها را نادیده بگیریم، باید بپذیریم که ایران

 ها بر یونانیان پیروز شدند. داریوش در تمام جبهه

 ی خشایارشاسخن پنجم: قصه



 

پسر داریوش نبود، اما ترین بزرگ واپس از داریوش، خشایارشا بر تخت نشست. 

شد. محسوب میترین بزرگ داشت - دختر کوروش -پسرانی که از آتوسا  در میان

ای که پدرش داریوش بزرگ و پدربزرگش کوروش بزرگ بوده او، به عنوان شاهزاده

ی حکومت بر شاااهنشاااهی اساات، از ساانین جوانی برای بر عهده گرفتن وظیفه

هد بر عنوان ولیبه ع ،برگزیده شاااد و مدتی طوالنی به همراه پدرش، و زیر نظر وی

دیوانه و ضااد و نقیض از او را به دساات بابل حکومت کرد. یونانیان تصااویری نیمه

شباهت دارد. با توجه به می شان از کمبوجیه  صویر ای دهند که به طرز غریبی با ت

 -شااناساایم، باور کردنِ این که یکی از فرزندان خود را تدبیری که در داریوش می

شین خود  - ن هم نبودهشاینتربزرگاتفاقاً  که صیاتی به عنوان جان با چنین خصو

 رسد. با وی همکاری کند، بعید به نظر میها ساا برگزیند و

درسااات مانند کمبوجیه،  ،هرودو  در مورد برتخت نشاااساااتن خشاااایارشاااا

بنا مشروعیت وی را به عنوان پادشاه زیر سواا برد.  کند تاهایی را بازگو میافسانه

رو گذاری با نافرمانی برادرش آریارمنه روبهی، خشااایارشااا هنگام تاجروایت یونان بر

شهربان بلخ بود اما این برادرش شت، بعدها که در ابتدا داعیه ،د که  سلطنت دا ی 

 خود هرودو  در کتاب هفتم ،مطیع وی شاااد و به او وفادار ماند. از ساااوی دیگر

آریارمنه را به عنوان یکی از  برد ودر چندین جا از این برادر شااااه نام می تواریخ



 

جنگد و کند که دالورانه در ساااالمیس میوفاداران راسااتین به شاااه تجساام می

 شود. جا کشته میهمان

ستان شته از اعتبار اندک دا صیتهایی که هرودو  دربارهگذ شخ های مهم ی 

شته ایرانیِ شارهبافد، میشده در جنگ با یونانیان به هم میک دریافت  توان از این ا

ی سلطنت داشتن در هیچ داعیهاصوالً  چون ،که این برادر شاه نافرمان نبوده است

شو شوده  سادگی بخ ست که به  سی که چنین، . همدجای دنیا گناه کوچکی نی ک

شهربداعیه سلطنت دارد و  ستی  سرزمینی دوردست مانند بلخ ا ست با  ان  بعید ا

تاده مانند یونان بجنگد و خود را به افوفاداری و ای ارگری در مرزی دور همه این

دانیم که بنا بر ساانت عصاار ی خشااایارشااا میکشااتن دهد. ع وه بر این، در دوره

اند. چنان که شهربان مصر های مهم بودههای استانداریوش، برادران شاه شهربان

ی سااالطنت چنان لرزان بود که اگر پایه .هم برادر دیگر او هخامنش بوده اسااات

سلطنت میبرادری ا ستانی ثروتمند مانند کرد، بعید میدعای  شا ا نمود که خشایار

توانسااته ادعای تاج و تخت داشااته مصاار را به برادر دیگری بسااپارد که او هم می

سابقه شا و  شایار صر خ شد. در نتیجه، چنان که از توزیع قدر  در ع سلطنت با ی 

شته و قصهآید، کسی در مشروعیت وی ترزمانش با داریوش بر میهم های دید ندا

هایی اساات که با الگویی مشااابه برای تمام ی داسااتانهرودو  دراین زمینه از رده

 . شده استشاهان منفور در یونان تکرار 



 

صه سبت داده میق شا ن شنایهای دیگری که به خشایار ستان آ  شود، همان دا

ست صری و غار  معابد و ویران کردن بابل ا یی که رفتارها ؛بدرفتاری با کاهنان م

شانهدر متن سی ن ساا ای از آن نمیهای پار شا برای مد  دوازده  شایار بینیم. خ

 خ دادراو در این شهر پادشاهی شهربان بابل بود و تنها شورشی هم که در دوران 

شیمانی مربوط می شی بعل  سرک سر به 482مرداد ماه  19شود که در به   پ.م. 

ن ساا و در هشتم شهریور همی را کشت -ر یزوپ -شورش برداشت و شهربان وقت 

سخودش سرکوب و  - روز 19یعنی پس از  - شد، و این به معنای آن ا شته  ت ک

رشی با رسد شوکه پشتیبانی مردمی از او و یارانش وجود نداشته است. به نظر نمی

شا را چناناین دامنه شایار شم خ شد، خ شده با سرکوب  سرعت   ی کم که با این 

یسه که به و ،معابد مردوک را غار  کند و بت زرین او را ذوب نمایدد که زبرانگی

شتر می شاهی بی شاهن سایر مناطق  شا مردم بابل را از  شایار از  شناخته و بیشخ

 همه بر ایشان حکم رانده بوده است.  

سیاس وجود دارد و  شورش بزرگ بابل تنها در متن کت گذشته از این، ماجرای 

پ.م.  450ندارد. هرودو  سی ساا پس از این شورش در ای به آن هرودو  اشاره

شکوه  شهر، معبد با شهر بابل به آبادانی  شرح خود از  سفر کرده بود و در  به بابل 

شتهچنان برقرار بوده و بت زرین مردوک که مردوک که هم شاره  در آن وجود دا ا



 

چنان بر . گذشته از این، نقش بعل مردوک تا زمان سقوط هخامنشیان هم1کندمی

ی کاسااته شاادن از شااود و دلیلی وجود ندارد که نشااانههای بابلی دیده میسااکه

شد. در واقع، به لحاظ تاریخی،  شروعیت این خدا در ایرانِ آن روزگار با اهمیت یا م

چنان باشااکوه و ثروتمند بود و موقعیت خود را به عنوان بابل تا زمان اسااکندر هم

تنها پس از آن که مقدونیان در برابرش شهر  مرکز فرهنگی جهان کهن حفظ کرد.

ساخت شیدندسلوکیه را  شد و به  ند و رقیبی تجاری برایش ترا سته  از رونق بابل کا

 تدریج اهمیتش از میان رفت. 

داستان درگیری خشایارشا با کاهنان مصری و این که کاهنان از روی بدخواهی 

نیز تابو  آپیس بنویساااند  نامش را به جای خالی نام پدرش بر« فراموش کردند»

نویسان آتنی با الگویی تکراری و تاریخ .گویانه استبازنویسی الگویی مشهور و دروغ

کوشاایدند تا اقتدار و مشااروعیت شاااهنشاااهان ایرانی نامحبوب را با ای میکلیشااه

یونان که مرجع علم و خرد در  -کاهنان مصااری  وشااان ای کشاامکش میان تبلیغ

های بسیاری از مصر یافت شده که درآنها د. در واقع کتیبهنواا ببرزیر س - اندبوده

های مصری هم بر خشایارشا به م ابه فرعونی مشروع و قانونی ستوده شده و تاریخ
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یان ادعا میاین نکته گواهی می ند میان نکدهند که تنشااای از آن نوع که یونان

 اش وجود نداشته است. خشایارشا و قلمرو آفریقایی

کشته تان مشهور دیگر، آن است که خشایارشا پس از طغیان هلسپونت و داس

و  ختهلسااپونت را تازیانه زد و در آن یوغ اندا شاادن شاامار زیادی از سااپاهیانش

 . 1درکمی بعدتر راه خود را از دا کوه آتوس به ضرب پتک باز ک

غیان ط در مورد این داستان، باید به چند نکته توجه کرد. نخست آن که روایتِ

ه به دشمنی د کتعلق دار های از داستاناهردبه  لسپونت و از بین رفتن سپاه ایرانه

یان داللت  با ایران یای اژه  ماالً  ند وکمیآب در حقیقتی  بیشاااتر از تمرکز براحت

ر دست هیچ دلیلی د ،شناختی داللت دارند. در واقعبه نوعی عنصر اسطوره تاریخی

ست که دریای اژه شتبدقیقاً  نی شمار دفعاتی که ایرانیان به آن پا گذا اند طغیان هه 

 بار هم ده بیست هزار پارسی را از میان برده باشد.  کرده باشد، و هر

که  ،ی مهندسااای نظامی ایرانیان و مهار  دریانوردان فنیقیدر واقع شااایوه

ستخوان شکیل میا ی بطهکند که رااند، ما را متقاعد میدادهبندی ناوگان ایران را ت

خوب بوده اسااات. گذشاااته از این،  ،ایرانیان با دریای اژه، مانند هر دریای دیگری

سامد باال دریای اژه منطقه ست که با این ب شدید  تلفاتیای چنان توفانی نی چنین 
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شتیتردید آنبی به دریانوردان وارد کند. ست که ک شمند نی های ایرانی قدر هم هو

شخیص دهد و تلفا ستان تنها تش را را از یونانی ت از ایرانیان بگیرد. بنابراین کل دا

شاااان به یونان از بین هایی که ایرانیان را در هر یورشهای دریایی و توفانطغیان

سطورهمی سرزمین برده، از دید من ا سازگاری  شمنی و نا ست که بر د ای یونانی ا

به این  نه داللت دارد. مشاااا گا هاجمان بی با بربرها و م نان  مام هاساااطوریو  در ت

ی مشاااهور آن کامیکازه، خدای باد پر جزیره وجود دارد. یک نمونههای سااارزمین

ست که  ،انتقامجو ساطیریا شان ژاپن ناوگان مغوالن را در هنگام حمله در تاریخ ا

 به این کشور در هم کوبید. 

شته ،از این رو سپونت مبنایی ندا شا از هل شایار شم خ ست خ شته از اینا  ،. گذ

زرتشتیان  ترین شاه هخامنشی است وهایش، زرتشتیبه شهاد  کتیبه خشایارشا

سادهبرخ ف  -  توزکینه معموالً ی مظاهر طبیعی را با خداییدلی که همهیونانیان 

شااامردند و آنها را منابع طبیعی مانند آب و آتش را مقدس می - گیرندارز میهم

کردند. به همین دلیل هم یفرض م - یی مساااتقلو نه خدا -ی اهورامزدا آفریده

نه نمودنش  ته از احمقا یا، گذشااا به در تان، از دید  ازتوهین  باسااا یان  دید ایران

شا می شایار ست کفرآمیز خ سی برای هم بای سیا غ آیین مبلّاین بنماید و از نظر 

هایی شاابیه به این، بازتاب مند تلقی شااود. به احتماا زیاد، داسااتانزرتشاات زیان

 هایی کهفعالیت ؛ی ایونیه بوده اساااتهخامنشااایان در منطقه های عمرانیفعالیت



 

ها همراه ها، حفر کاریزها، و زدن پل بر رودها و تنگهبا کندن تونل در کوهطبیعتاً 

جلوه کرده  زیادبایست در چشم یونانیان عملی کفرآمیز و ناشی از غرور بوده و می

 باشد. 

ستان پوتیوس که هنگام  ،به همین ترتیب شگدا شا به یونان از  رکشیل خشایار

سربازی معاف کند، دروغین  سرانش را از خدمت  ست کرد تا یکی از پ شاه درخوا

نماید. به روایت هرودو  خشایارشا دستور داد تا پسر پوتیوس را دو پاره کنند می

ی بدنش بگذرند. این کار، گذشااته از آن که با قانون از میان دو نیمهلشااگریان  و

مشروعیت  و در تضاد استگناه مبنی بر مجازا  نکردن افراد بیسیان ( پاری)داتَه

سی سیا شا  ،کندکم میهم شان را و کارآیی نظام  شایار به لحاظ دینی هم برای خ

ممکن نبوده اساات. چون از دید زرتشااتیان و ایرانیان کهن، جسااد چیزی نجس و 

شوند. بدیهی میپلید است که حتی با دفن کردن یا سوزاندنش خاک و آتش آلوده 

ی چنین عنصاار ناپاکی ای سااپاهش را از میانهگریاساات که هیچ مدعی زرتشااتی

هد.عبور نمی ماالً  د یا  احت نای تجرب یان بر مب نان که یو تانی بوده  این هم داسااا

یک به جز  -ی مردان ساکن در آسیا اند تا نشان دهند که همهخویش سرهم کرده

 اند.ه حضور داشتهدر سپاه شا - نفر که دو نیمه شده

ی اساات. او طراح و معمار در واقع، خشااایارشااا یکی از شاااهان بزرگ هخامنشاا

ارس و مردم سوی آن هایینسرزم -ی جدید هجمشید است، و دو دهیاصلی تخت



 

را به قلمرو شاهنشاهی افزود. او نخستین شاهی است  - شماا کابل یهاکوهستان

کند و اشاااره می - یعنی راسااتی و پرهیزکاری -هایش به مفهوم اَرتَه که در کتیبه

ای که د. تنها نشانهماینای منسجم را تدوین میی دین زرتشتی برنامهبرای توسعه

پس از  ،ی دیوهاست که در آنکتیبه اش وجود دارداز اعماا زور در سیاست دینی

 گوید:فهرست کردن کشورهای شاهنشاهی، چنین می

شاه شدم در » ست این کشورها نافرمانانی بودند، پس من به خزمانی که من  وا

نوردیدم و به جای خود نشاااندم. در بین این کشااورها اهورامزدا این کشااورها را در

ستیدند، پس به فرمان اهورامزدا من آن پیش از من جاهایی بود که دیوان را می پر

جا پیش از افکندم و فرمان دادم دیوان را پرستش نکنند. هر پرستشگاه دیوان را بر

جا اهورامزدا و ارته را ساااتایش کردم و هر پرساااتیدند، من در آنمن دیوان را می

 . 1«آنچه نادرست بود درست گردانیدم

کند و به سیاست عمومی خاصی اشاره نمی آشکار است که این کتیبه به کشور

شتی داللت دارد. چنین می سز دین زرت شا برای ب شاخشایار بر  ،نماید که خشایار

سز دروغ همتا فرض میم سی را با ب سیا کرد، این بنای الگوی پدرش که مخالفت 

داریوش را با مفهوم ارته از نو  «راساااتی»امر را با پرساااتش دیوان یکی گرفته و 
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شته هم صور  شیر گذا سر و وارثش را ارد شد. این نکته که او نام پ بندی کرده با

 دهد. معنی مییه(  خشَ)اَرتَه «زگارشاهِ پرهی»معنادار است، چون این نام در فارسی 

به خاطر فرو نشاندن شورش مصر و فت  مجدد این ها این خشایارشا گذشته از

سازماندهی ارتش و تقسیم کردن آن به تیپ شهر  کشور، و باز های ده هزار نفره 

هایی که دارد. در دوران او مهندساای عمرانی و نظامی هم شااکوفا شااد و فعالیت

یان در  نان مهیو قد لب م نان درک میقا به یو له  ند، در واقعچینی برای حم  ،کرد

یاتی عمرانی برای جاده کشااایدن و توساااعه ی کشااااورزی در قلمرو غربی عمل

 شاهنشاهی بوده است. 

صه سی ق ست نزدیکانش هم به ظاهر رونوی شا به د شایار ستان قتل خ هایی دا

اند. کردهرگ جعل میانگیز اسااات که یونانیان برای ختم زندگی مردان بزهیجان

گرانی که شااااه را در خوابگاهش در داساااتان خود، فهرساااتی از توطئه ،هرودو 

بخش داماد شااااه، که به خاطر زناکاری زنش و دهد: بغکشاااتند به دسااات می

ساالری که میترا، خواجهگیر بود، اسپهتوجهی خشایارشا به این موضوع از او دابی

پسااارش که به خاطر زنای شااااه با  ،د، داریوشبو ییساااراحرم هایدرگیر توطئه

رئیس پاسااداران کاخ که دلیل  ،ه( از او خشاامگین بود، و اردوانهمساارش )ارتائینَ

خاصاای برای کارش ذکر نشااده اساات. آشااکار اساات که گروهی چنین محرم از 

دیگر تبانی کنند، اند در مورد به قتل رساااندن او با یکتوانسااتهنزدیکان شاااه، نمی



 

دالیلی که برای این توطئه و قتل ذکر  ،ه از لو رفتن بهراسااند. ع وه بر اینکآنبی

سانه»از نوع  شودمی ست که یونانیان در مورد زندگی مرموز و « سراحرم هایاف ا

چنان ساانتش در غرب باقی مانده اند، و تا امروز همکردهجذاب شاارقیان جعل می

ی شااااهی، و وجود انگیزه یاسااات. داساااتان زناهای متوالی اعضاااای خانواده

سه« سراییحرم» شد که کل ماجرا گران، میچهارم توطئهدر  تواند به این معنا با

ستان فات   ساخته بوده که هرودو  از خود جعل کرده تا دا روایتی دروغین و خود

 یونان را با پایانی جذاب و برانگیزاننده به انجام برساند. 

سب شای کوچک میهبا یک محا شانتوان ن شایار  522در احتماالً  ن داد که خ

آتوسا ازدواج کرده بود و  پ.م. زاده شده، چون در این هنگام داریوش تازه با 521یا

ست برای بچهمی شد تا بای شته با شدنش از دختر کوروش عجله دا ولیعهدی با دار 

مشااروعیت تاج و تختش را تضاامین ی دو خاندان آریارمنه/ کوروش خونِ آمیخته

شته 57یا  56رد، پ.م. که خشایارشا مُ 465. به این ترتیب، در دماین  ساا سن دا

شاه از بیماری جهان باستان عمری دراز محسوب می که در شده و دور نیست که 

مرگ طبیعی شاااه با این حقیقت که مراساام کفن و یا عوارض پیری مرده باشااد. 

رسااتم ه مانند نقشکنند و در آرامگاهی باشااکوای برایش برگزار میدفن رساامی

 کنند هم سازگار است. دفنش می

 گران در مدتی بساایار کوتاهی توطئهجالب آن که هرودو  معتقد اساات همه



 

شاهی  ؛گذارندباز می - یراردش -کشند و میدان را برای شاه بعدی را می دیگریک

سایر متنمبنای کتیبه که بر شی یا  سادگی به عنوان شرقهای های هخامن ی به 

شین برگزیدهج شاه قبلی تاجان شانهکند و بدون گذاری میی  های درگیریای از ن

ند در یونانِ دور ،ایدرباری هایش را بشااانود، وارث افتاده بازتابکه هرودو  بتوا

 شود. شاهنشاهی هخامنشی می

شت یونانیان از کمبوجی سه کنیم، دراگر بردا شا را مقای شایار یابیم که میه و خ

تأثیر عمومی باور دو الگوی  از شاااان در مورد این دو تنتصاااویر بخش مهمی از

. الگوی نخسااات، در میان طبقا  اشااارافی یونانی رواج داشاااته و پذیرفته اسااات

 اعتقادی قطعی به انحطاط و زواا تدریجی بشاریت و جهان داشاته اسات. این امر

شراف و ظاهراً  ان طبقا  نمایندگی چیرگی خزندهبازتابی از زواا تدریجی قدر  ا

ی بندی شده است. نتیجهصور  جمهوردیگر بوده، و به خوبی توسز اف طون در 

عرضااه، این باور، این تصااور جزمی و قطعی بوده که فرزندان مردان بزرگ باید بی

ترین بزرگ ، که فرزندانخشااایارشااا مجنون، یا ناشااایسااته باشااند. کمبوجیه و

بایست شدیدترین در این چارچوب می طبیعتاً اند،های جهان باستان بودهشخصیت

   را از خود نشان دهند.« سندرم انحطاط»عوارض مربوط به 

گردد. چنان که میشاااان بازالگوی دیگر، به نوع کنش متقابل ایرانیان و زنان

در جهان باساااتان دارای برابری جنسااای دانیم، ای میان مشاااهورترین تمدن می



 

که پادشاه را با زن و دخترش در بغل  ،های ای میند. هنوز هم برخی از کتیبهاهبود

ای جنوب ایران باقی مانده اساات. پارساایان، به عنوان هد، بر صااخرهندهنشااان می

دار ای میان بودند و از سااوی دیگر گرا، از سااویی واموارثان دو ساانت فرهنگی هم

شاوندان کوبمیراث سارما دار خوی سکاها و  د که دنشمحسوب میها( گرد خود )

شتند و حتی در جنگزنان سیار دا شرکت میشان آزادی عمل ب . از 1کردندها هم 

کردند و حتی ایشااان را الیق که زنان را شااهروند محسااوب نمی ،یونانیان ،این رو

شااان با زنان را گرایی و ساالوکجنسدانسااتند، تنفر ایرانیان از همعشااق هم نمی

 دانستند. غیرعادی می

صرِ بیگانه و دو  به این ترتیب، در ه هم گره بمهم « دیگری»نگاه یونانیان دو عن

ها داوریهای یونانی پیشخوردند: زنان، و پارسیان. به همین دلیل هم در تمام متن

شارههای فراوانی میو کسفهمی یرانیان، اصفتی هایی به زنبینیم که بر مبنای آن ا

ان در شی زنانل، و نقش برجستهشان به تجمی زنانهشان و ع قهطلب بودنراحت

سی دیده می سیا ست که تا روزگار ما باقی ماامور  صور، همان ا  ونده شود. این ت

سانه ی هزدو شه های مخوف و مرموز وسراحرم آمیزی ازمحتوا و تخیلهای بیاف

 شرقی را پدید آورده و تک یر کرده است. 

                                                 
ــانه 1 ــبک زندگگویا یونانيان افس ــارماتی زنان جنگجوی قوم آمازون را از س ــند كه ی س ها برگرفته باش

 كردند. شان در نبردها پا به پای مردان شركت میای ایرانی و جنگاور بودند و زنانقبيله



 

ی دیگر شان بگذریم، به تصویری نادرستها و اصوا موضوعهاگر از این برداشت

های عصر سلطنت خشایارشا، دورانی است که تنشیابیم. از تاریخ یونان دست می

یر تصاااو ،در واقعسااااز را تجربه کرد. میان ایرانیان و یونانیان اوجی سااارنوشااات

داوم تهای رسمی به یک دلیل قابل درک در تاریخ آمیز و دروغین خشایارشااغراق

ایی هحمله، بیاناین ی وی به یونان اسااات. در مورد ن هم حملهیافته اسااات، و آ

 های یونان باستانی وجود دارد که در برخی ازبسیار متفاو  و ضد و نقیض در متن

ست که ها نکته شتراک، یکی آن ا شتراک دارند. از این موارد ا شا خبا هم ا شایار

شی بوده که به شاه هخامن ستین  شگ ی یونانجزیرهشبهی جنوبی هابخش نخ ر ل

ونان دیگری، آن است که در این ماجراجویی شکست خورده و نتوانسته بر ی ؛کشید

نی ها نادرسااتند. یعدوی این گزاره هرچنان که نشااان خواهم داد، مساالز شااود. 

ست سیا شا در  شایار وش یدار یبرنامه رودنبالهدقیقاً  یوناناش در ایمنطقههای خ

. انی بوداش از دزدان دریایی یونیای اژه و پاکسازیبود، و هدفش هم امن کردن در

 تا حد زیادی بدان دست یافت.  هدفی که

خشایارشا به یونان، نخستین چیزی که  لشگرکشیبا خواندن روایت یونانیان از 

در میان نویسندگان کهن یونانی است. یعنی  1پریشیشود، شیوع حسابآشکار می

                                                 
1Acalculia ی اعداد ساده همراه است و معموال در اثر : نوعی بيماری عصبی كه با ناتوانی در محاسبه
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ن درک چندانی از مفهوم عدد و به ویسه اعداد نماید که یونانیان باساااتاچنین می

ریاضاایا  در یونان اصااوالً  اند. باید به این نکته توجه داشاات کهبزرگ نداشااته

شته ا سیارابتدایی دا ضعیتی ب ضیترین مهم .ستو سیان  دانان یونانیریا پوتاگورا

 بودند که برای عدد وجهی آسااامانی قایل بودند و به اعداد به م ابه امری دینی

بینیم که هنگام محاسبا  نگریستند. در میان همین اندیشمندان، کسانی را میمی

بندند و بنابراین درکی از هندسااای اعداد مربوط به مسااااحت را با طوا جمع می

ز صاافر در این را با این حقیقت که هنوشااواهد این . 1مفهوم عملیاتی اعداد ندارند

ه بساایاری از اعداد به کار گرفته تا ببینید ک زمان کشااف نشااده بود جمع ببندید

اند و بیشاتر داشاته« خیلی زیاد»چون هم معنایی یخی کهنهای تارشاده در متن

 برای به حیر  انداختن خواننده ابداع شده بودند تا اشاره به امری واقعی.

ساب شیاین ح ستانی وجود دارد، اما در روایت در کل متن پری های تاریخی با

گوید که ساااپاه . هرودو  میرسااادمیشاااایارشاااا به اوج ی خههرودو  از حمل

ست: شته ا صر را در بر دا شا این عنا شایار  1207سرباز دریانورد در  277610 خ

یک میلیون و هفتصاااد هزار نفر  240، ناورزم بانی،  به عنوان پشاااتی هزار نفر 

ان رو ارابه سااوار عربنظام، بیساات هزار جمازهنظام، هشااتاد هزار نفر سااوارهپیاده
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 !شودنفر بالغ می 2617610شان به لیبیایی، و سی هزار سرباز اروپایی، که مجموع

با توجه به این که شاامار خدمتکاران و آشااپزان و نیروهای پشااتیبانی هم از دید 

رساایم که سااپاه هرودو  تقریباً به شاامار جنگاوران بوده اساات، به این نتیجه می

شا  شایار ست 5283222خ شته ا ست بودن این عدد به قدری نفر جمعیت دا . نادر

ربز تلقی و بی دروغیناند آن را نویسان جدید هم ناگزیر شدهآشکار است که تاریخ

توان به ی فیزیولوژیک در رد این عددِ پنج میلیونی میکنند. به عنوان یک نکته

نوشد و دست این حقیقت اشاره کرد که هر انسان در هر روز حدود دو لیتر آب می

بایست در مسیر کند. به این ترتیب سپاه خشایارشا میک لیتر ادرار تولید میکم ی

سیلی چند خود تمام رودخانه شاروی خود  شند، و پی شیرین را بنو ها و منابع آب 

 میلیون لیتری از ادرار جاری کنند! 

فیزیولوژیک های نکته رسااد نویسااندگان یونان باسااتان به اینالبته به نظر نمی

سپاهیان توجه چندا شمار  ست پیش از نقل  شند، چون هرودو  در شته با نی دا

پردازد که مادیانی در شااناساای میی مهم در تاریخ زیسااتایران، به ذکر این واقعه



 

ای زایید که هم آلت ماده کره 1یراردوی خشااایارشااا خرگوش به دنیا آورد، و قاط

 !2تناسلی نر را داشت و هم ماده را

شته از هرودو  که خ  ست، هایش مایهقیتگذ ساط خاطر ا سرگرمی و انب ی 

ارقام این دساات کمی از هم اند نویسااندگان باسااتانی ذکر کرده دیگراعدادی که 

یاس سکند، کتندارد. سیمونیدس شمار سپاهیان ایرانی را سه میلیون نفر ذکر می

 .انددوکراتس عدد هفتصد هزار نفر را روا میسداند و ایآن را هشتصد هزار نفر می

صد هزار نفر می سداف طون این عده را پان . از دید من، تمام این اعداد به یک 3نوی

چند تصااور این که ایرانیان باسااتان چنین  اندازه نادرساات و نامربوط هسااتند. هر

تواند برای یک ایرانی امروزین غرورآفرین و می ندشاب نیروی عظیمی را بسیج کرده

رسد این غرور مبنایی واقعی داشته باشد. شاید الزم میزیبا جلوه کند، اما به نظر ن

شناختی ای جامعهباشد برای دستیابی به تصویری از حجم ارتش ایران، به مقایسه

 دست بزنیم.

                                                 
ست بدانيم كه قاطر از همبه عنوان یک نکته 1 سانه بد ني شنا سب و خر توليد میی جانور شود و آوری ا

 نازاست!
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و نیرویی که  1میلیون نفر جمعیت داشت 68در زمان جنگ جهانی دوم، آلمان 

ویست هزار نفر ی شرق بسیج کند به یک میلیون و دتوانست برای گشودن جبهه

اش، جبههترین مهم بالغ شااد. این بدان معناساات که توان بساایج نیروی آلمان در

ست که آلمان  ست. این در حالی ا در چیزی حدود دو درصد جمعیت کشور بوده ا

ای دراز از میلیتاریساام را هم در کشااوری مدرن و پیشاارفته بود و سااابقهآن زمان 

با یونان به چهار اش دارا بود. کل جمعیتاریخ گذشاااته ت ایران در زمان جنگ 

شااااهنشااااهی هخامنشااای به دوازده میلیون نفر بالغ  لو جمعیت ک 2میلیون نفر

های ترابری، پشتیبانی و سازماندهی نیروی نظامی شد. با توجه به این که روشمی

 تردیدهای مدرن نبوده اسااات، و یونان نیز بیدر آن دوران قابل مقایساااه با تمدن

شی نبودهین ترمهم شاهی هخامن شاهن صد 3جبهه در  ، باید عددی کمتر از یک در

غرب در نظر گرفت. به اش در فرضاایی را به عنوان قدر  بساایج ایران برای جبهه

توانساات با کارآیی و بازده عبار  دیگر، اگر ایران کشااوری میلیتاریساات بود و می

لت صد و بیست هزار نفر را خود را بسیج کند، در بهترین حاانسانی ها نیروی نازی

های تولید و توزیع انبوه کرد. با توجه به این که نظامی غرب گسااایل میبه جبهه
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که  ،این فرضاحتماالً  غذا و پوشاااک و خدما  در جهان باسااتان وجود نداشااته،

شااده به جبهه را در آن زمان نیروهای پشاایبانی تشااکیل نیمی از جمعیت گساایل

. این به معنی آن است که حداک ر جمعیت جنگاور ایرانی اند، درست استدادهمی

ستهمی»که  شود، « توان سیج  صت هز بین پنجاه تاب سوی ش ست. از  ار نفر بوده ا

مقایساااه با دانیم که نظام ترابری و پشاااتیبانی در جهان آن روزگار قابلدیگر می

ست، و یونان هم چیزی جز دنبالهجامعه سارهای مدرن نبوده ا ستان  د و ایونیه ی ا

سیج ایننبوده. از این رو به نظر می سد ب سخیر آن ر نه توجیه  ،همه نفرا  برای ت

شد.  شته با صادی دا سی و نه توجیه اقت شینهسیا ستعداد ی بی تخمین من برای ا

 پنجاه هزار نفر جنگجوست.شماری کمتر از ارتش ایران در جریان حمله به یونان، 

های گوناگون برای ارتش ایران بی، از روشنویسااان جدید غربساایاری از تاریخ

. ادوارد مِیر این عده را ما نزدیک اساااتتخمین  هاند که باعدادی به دسااات آورده

نفر فیشاار پنجاه هزار و عدد مورد نظر فون 1دساات باال صااد هزار تن تخمین زده

پذیرند و این همان اسااات که با اسااات. بنگساااتون و بریان هم همین عدد را می

 خوانی دارد. ی ما هممحاسبه

                                                 
1 Meyer, 1958, Vol.5. 



 

به یونان نیاز به بساایج نیروی  لشااگرکشاایخشااایارشااا برای  ،از دید هرودو 

ساا به طوا  شد و چهار  صر آغاز  شورش م سرکوب  شت که پس از  عظیمی دا

رخداد ترین مهم یخیکه از نظر تار -! با توجه به آن که شاااورش مصااار 1انجامید

اا به طوا انجامید و به محض در کل کمتر از یک ساا - خشااایارشااا بود ساالطنت

ساا وقت برای  صرف چهار  شد،  سرکوب  شا  شکل گرفتن با رهبری خودِ خشایار

که از نظر نظامی و ساایاساای قابل مقایسااه با  ،مهیا کردن مقدما  حمله به یونان

توان با بینی نامفهوم جلوه کند. این را میتواند نوعی خودبزرگمصاار نبود، تنها می

کند مقایسه کرد، و به این هرودو  برای شورش ایونیه ذکر میرقم شش سالی که 

شت که داریوش در کتیبه ستون چندنکته توجه دا کند که تمام میتأکید  بار ی بی

شورشهای پردامنهشورش شانده و این  ساا فرو ن هایی ی قلمرو ایران را در یک 

سی و فرورتیش مادی رهبرانش بودندههیزداتَبوده که وَ سانی که در  ؛ی پار یعنی ک

شجاعت  ست کمی از خودِ داریوش سازماندهی و مقبولیت و  شتند و به هیچ د ندا

 اند. نبوده پذیرمقایسهو میلیتیادس آریستاگوراس راهزنانی مانند عنوان با 
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گی تلقی اگر بخواهیم رفتار خشایارشا هنگام ورود به یونان را نوعی عملیا  جن

اه شااکند که م جلوه خواهد کرد. هرودو  روایت میکنیم، همه چیز بساایار نامفهو

 ها را در یونان انجام داد:این فعالیت

ونیه ی ایانبارهایی برای انباشااتن غله درساات کرد و ساایلوهایی در چند نقطه -

  ؛ساخت

 ؛کوه آتوس را شکافت و به کمک مردم محلی راهی در دا آن درست کرد -

 ؛ی هلسپونت پل زدبر تنگه -

 ؛خی از نقاط شماا یونان جاده کشیددر بر -

 ؛در معبدها قربانی کرد و از مراکز دینی بازدید کرد -

د و تاجی زرین بر آن رساا را تقدیس کدر شهر سارد درخت چناری بسیار کهن -

 ؛1آویخت

 ؛دوانی برگزار کردی اسبمسابقه -

 ؛رو در ساالمیس کشیدای ارابهجاده -

 …و -
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شییی از هابخش ا  راهرودو  تمام این عملی شگرک داند و همه به یونان می ل

گوید خشایارشا این سیلو میم  ً  کند.ی نظامی تفسیر میرا در قالب نوعی برنامه

شرقی به آنرا  آن  ،. دلیل این کارجا غله حمل کندساخت تا از مصر و کشورهای 

د. هر چند مردم محلی هنگام عبور سااپاهش دچار ناراحتی و قحطی نشااون بود که

تواند بسیار غرورآفرین ایران میلشگر  چنین تصویری از شاه هخامنشی و تدارکا 

مراکزی که ترین مهم باشاااد، اما از دید من کل ماجرا چیز دیگری بوده اسااات.

 :عبارتند از تواریخدر متن  اندساایلوها و مراکز انباشاات غله در آن ساااخته شااده

نتیا، دوریسکوس سونسوس(، تورودیزا نزدیک پرِآکتیا در تراکیه )نزدیک خرلئوکتِه

ی یونان نگاه کنیم، . اگر به نقشاااه1ساااترومون(، و مقدونیهئیون )نزدیک رود اِو اِ

 ی یونانجزیرهشبه ربز بهبینیم که این سیلوها در مناطقی بسیار منتشر، و بیمی

ارتباط اند. حدود نیمی از این سااایلوها )در مقدونیه و تورودیزا( شااادهتأسااایس 

ساختن سیلو اصوالً  شده توسز سپاه خشایارشا ندارند، وچندانی با مسیر پیموده

های اش را در جنگهای قدیمی مرسوم باشد و نمونهلشگرکشیکاری نبوده که در 

 ی جهان باستانشدهدر تمام نبردهای شناختهلشگریان  بینیم. شماردیگر هم نمی

قدر نیساات که منابع طبیعی را به ز آنهرگ - خشااایارشااا لشااگرکشاایاز جمله  -
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که چنین مصاارف باالیی چون ترابری گروهی  ،ناپذیر تخریب کندشااکلی برگشاات

شده ترین هجومِ شناختهدر جهان باستان ممکن نبوده است. مخرب داشته باشند

له به حم یل ی مغوا مربوط میاز این نظر،  بد یب و ت با تخر که آن هم  شاااود 

شتزیافتهسازمان صرف عادی منابع محلی که به ی ک ارها به مراتع همراه بود، نه م

 ی مردم محلی بینجامد. ناپذیر آذوقهویرانی بازگشت

های عمرانی رایج در ساایاسااتکه از  -رسااد ساااخت ساایلو بنابراین به نظر می

شاهی شی بوده شاهن شی ربطی به - هخامن شگرک شد. در ل شته با شا ندا شایار  خ

آید که آیا به راستی خشایارشا برای حمله به یونان به یاین پرسش پیش مجا این

فراوان لشگریانی  ایونیه و مقدونیه و سارد رفته بود؟ و آیا معقوا است که کسی با

برای حمله به سرزمینی بیگانه حرکت کند و در راه نیرویش را صرف ساخت سیلو 

یت عال که بخش مهمی از این ف به ویسه  ند؟  پل ک جاده و  یه های عمو  رانی توج

بیند که کوه آتوس در ی یونان نگاه کند، میکس که به نقشاااه نظامی ندارند. هر

ی تاسااوس ای از خشااکی قرار دارد که به موازا  جزیرهی باریکهترین نقطهجنوبی

شکافتن آن برای ست. کشیدن جاده در این کوه و  شده ا شگریان  کشیده  ایرانی ل

تر وقتی سپاه زمینی از مسافتی بسیار شمالی توانسته داشته باشد؟چه ارزشی می

 نداشاااتهرا ها عبور از میان کوه امکانِکرده و ناوگان هم از درون تراکیه عبور می

کند که خشاااایارشاااا اگر مایل بود میتأکید  ع وه بر این، خود هرودو  .اسااات



 

راهی  توانسااات با قایق از این منطقه عبور کند و کندن کاناا در کوه آتوس رامی

داند نه عملیاتی که از نظر نظامی ی خشاااایارشاااا میبرای نمایش قدر  مغرورانه

 .1ضرور  داشته باشد

ور  خشایارشا به یونان ص لشگرکشینتیجه آن که به ظاهر اشتباهی در روایت 

ربز در از مخلوط شادن دو رشاته از حوادثِ بیاحتماالً  گرفته باشاد. این اشاتباه،

ی هابخش . از سویی عملیا  عمرانی خشایارشا درستشده اذهن یونانیان ناشی 

ست، که از زمره شاهنشاهی و مسافرتش به آن ناحیه ا  هایی گردششماا غربی 

ام شده و همیشه هم با انجهمیشگی شاهنشاهان ایرانی در قلمروشان محسوب می

سرکوب  وی سپاه ایران به یونان عملیاتی از این دست همراه بوده، و دیگری حمله

ند. شاهرهایی اسات که در دزدی دریایی و ناامن کردن ساواحل ایونی گناهکار بود

شیاین  شگرک ستقل و بیکام ً  ، به احتماا زیاد امریل شاه م سفر  ه این بربز با 

ست شت  پسبینیم که چون می ،ناحیه بوده ا شرقاز بازگ شا به مناطق  شایار ی خ

رسد شخص میبه نظر ناصوالً  . از این رو،یابدها به یونان ادامه میحمله شاهنشاهی

 خشایارشا در جنگ با یونانیان حضور داشته باشد.

های ایران و یونان این حدس، یعنی باور به این که خشااایارشااا در میدان جنگ
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ستانی یونان در  سندگان با سایر نوی صری  هرودو  و  ست، با بیان  شته ا حضور ندا

نیز تفاو  دارد. از این رو، برای تقویت آن  تضاااد اساات و با تاریخ رساامی امروزین

 .هستبیشتر  یو پیش کشیدن شواهد تری محکمنیاز به استدالل

ای که باید در شرح رفتار خشایارشا در یونان بدان دقت کرد، این نخستین نکته

های تاریخی خ ف تصااویری که در متن حقیقت اساات که دربار هخامنشاای، بر

برق و انبوهی از خواجگان و  یی پر زرق وسراحرم ود، ازشک سیک بازنمایانده می

شده است. دربار هخامنشی نظامی متحرک و پویا چینان مرموز تشکیل نمیتوطئه

ته اسااات. البته ی خاص اساااتقرار نمییک نقطه یادر یک قصااار  کهبوده  یاف

رسد ساختند، اما به نظر میها و قصرهای متعددی میشاهنشاهان هخامنشی کاخ

دربار با تناوبی منظم  ،د. در واقعناشاااان قرارگاه دایمی شااااه نبودهکه هیچ کدام

ها را کرده و زمستانی شاهنشاهی نوسان میگانههای سههمواره در میان پایتخت

شده است. ع وه ها را در اکباتان مستقر میدر بابل، بهارها را در شوش، و تابستان

گشته اش مییی دور و دراز در کل قلمرو پادشاهیبر این، شاه هر ساله در مسیرها

کرده ی ایران آن روزگار اتراق میای از قلمرو گساااتردهو هر از چندگاهی در نقطه

ست. این متحرک بودنِ سیر کرده ا شکاا متفاوتی تف اند. گروهی این را دربار را به ا

ر مساایرهایی اند و دگرد بودهاند که کوبمیراث عاد  پارساایان باسااتان دانسااته

اند. دیگران، این را ناشاای از ضاارورتی ساایاساای کردهطوالنی قشاا ق و یی ق می



 

شی مداوم دیده سرک شاه اند، که  ضروری هابخش ازشاهن ی مختلف قلمروش را 

سلطهمی سرزمین زیر  شاه در گوشه و کنار  اش ساخته، و حضور واقعی یا مجازی 

ابرانسااان  یت ایدئولوژی شاااه/را تضاامینی بر مشااروعیت وی، و شاارط الزم ت ب

 . 1ندکنمحسوب می

سندگان فکر می شاه من هم مانند این گروه از نوی شاهن سی  سیا ه بکنم قدر  

ست که  سته بوده ا شاه واب صویری فراطبیعی و تقریباً دینی از  صری عبازتولید ت نا

ی سازنده کار، وویر شاهِ حافظ سرسبزی و کشتتصو -بخشی به زمین مانند برکت

یر شاه عادا و نیکوکار و حافظ صوت -و تضمین چیرگی نظم بر آشوب  - هاپردیس

ند. در این نگاه، شاه ناچار بوده همواره ادادهعناصر اصلی آن را تشکیل می - قانون

اا بودن در مسافر  به سر برد تا رعایایش را از حضور خویش، و دشمنانش را از فع

 اش، خاطر جمع کند. و آمادگی

خشایارشا به یونان، بیش از آن که به مسافرتی جنگی شبیه باشد، به یکی سفر 

کرده، و وقت خود را ند حرکت میماند. او بسااایار کُای میاز این سااافرهای دوره

های مردم محلی، و داد و دهش به مردم شهرهای ها و جشنصرف شرکت در بازی

درگیر حمله به اصوالً  شانموده است. یک دلیل روشن بر این که خشایاروفادار می
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اند، آن که بردهیونان نبوده و این عملیا  را سردارانش با سیاستی محلی پیش می

ی از قلمرو که آشکارا بخش -چند روز پیش از نبرد ترموپوالی، خشایارشا در تسالی 

دهد که در آن دوانی ترتیب میمسااابقا  اسااب - شاادهشاااهنشاااهی تلقی می

سی از  ضمن1زنندشان جلو میرقیبان محلیسوارکاران پار سد به نظر می ،. در  ر

اند، چون کردهیونانیان هم حضاااور ایرانیان را امری تهاجمی و غیرعادی تلقی نمی

سرباز مزدور آرکادیایی به اردوی ایران می ستخدام در روقتی چند  ستار ا وند و خوا

شااان در آن مردمساارداری پارساای از آنها در مورد این که  شااوندارتش ایران می

شغولند پرس سخ می کند، و آنهاجو میوهنگام به چه کاری م شغوا پا دهند که م

آرکادیا در قلب  ،تدارک مقدما  مسااابقا  المپیک هسااتند. جالب آن اساات که

از نبرد ترموپوالی انجام  پیشسااارزمین یونان قرار دارد و این مکالمه هم یک روز 

ست. به این ترتیب سد مقاومت یبه نظر م ،شده ا ستق ا پارچهیکر ی طلبانهو ا

شاهیونانیان در برابر ایرانیان شاهن سز  چیزی جز  اندشدهشان رهبری میی که تو

نویسد که یونانیان هنگام مقابله می قوانین. اف طون در 2ای ساختگی نباشدافسانه

شیوه شا به  شایار شرمبا خ از  چون ؛( عمل کردندآئیوخرون: آور )ای 

سپار  در برابر پارس مقاومت کرد شهر مهم یونانی، تنها ا سی ،سه  از این  هاآرگو
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ها حتی حاضر شدند با اسپار  بجنگند تا مقاومتش درگیری کناره جستند و آتنی

 در برابر ایران در هم بشکند. 

شاه از مردمش را در ذهن تداعی  شکوه  صویر بازدید با رفتار مردم محلی هم ت

شگریانی  نبردی خونین و حضور کند، نهمی کند انبوه را. هرودو  خود روایت میل

ها پیش از رساایدنش از خبردار شاادن از ساافر شاااه، از ماه پسکه مردم تاسااوس 

و این با  1کردند تا بتوانند از او و همراهانش پذیرایی کنندهای خود را پروار میدام

تفاو  دارد.  اندجو قرار گرفتههسلطبیگانه و لشگری  یرفتار مردمی که مورد حمله

بخش مهمی از همراهانش سرگرم شده که شاه در شرایطی به این شهرها وارد می

ساایساااتی عمرانی مانند پل و تونل و جاده أساااختن ساایلو و انبار غله و ایجاد ت

سیر چنین به نظر نمیهم .اندبوده سد م شاه خیمهر شخص را تعقیب ی  هدفی م

شد. بنابرا شه و کرده با شگی خویش به گو سفرهای همی شاه در یکی از  ین، گویا 

ی از که جزئ -ی سارد و ایونیه و مقدونیه و تراکیه کنار قلمرو هخامنشی، به منطقه

مقهور شکوه و ج ا  ِِِِیونانیانِبرخی از  ،ه باشد. در این میاندمآ - شاهنشاهی بوده

ثروتمند ایونیه تنبیه اندازی به شاااهرهای زمان به خاطر دساااتان همدر  کهوی، 
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شگریان  ی آن را به صور  هجوم انبوهند، خاطرهدشمی شاه به پارسی ل و شخص 

 یونان در ذهن خویش حفظ کردند. 

توان توضاای  های مربوط به حضااور شاااه در میدان نبرد را چگونه میاما روایت

ض سخولوس به ح ساالمیس را که هم هرودو  و هم آی ور داد؟ به ویسه روایت نبرد 

 اند. کردهتأکید  شاه در آن

از نبرد  - ی از جاها زیادی مفصاالو در برخ -مفصاال  یشاارحکه دکتر بدیع 

دهد، نشااان داده که برخی از عناصاار داسااتانی چگونه در ساااالمیس به دساات می

اند و به تدریج به بخشااای از نویساااندگان یونانی راه یافته دیگرروایت هرودو  و 

شده شا بر فراز تپه  ً م اند.تاریخ تبدیل  شایار صه که خ ای ای بر تختی نقرهاین ق

نگریسااته، با اسااتداللی که دکتر بدیع کرده به نشااسااته بوده و مراحل نبرد را می

ستدالا را میشود. راحتی رد می سیداما این ا شرایطی که  :توان ادامه داد و پر در 

ستانِ شاه بر قله دا ستن  ش سیمیی کوه و بر چهارپایهن ن جعلی بوده، چرا در ای 

 اصل حضور شاه در میدان نبرد نتوان شک کرد؟ 

شتر به الگوی هُ سته بر کوه، بی ش شاهی ن صویر  مری نظار  خدایان المپ بر ت

شباهت دارد صف مقدم  ،نبرد میان پهلوانان  شاه در  ضور  سیان که ح سم پار نه ر

ضروری می شانهبه عنوان از جنگ را  ویساخت و کناره گزیدن نبرد را  سو ن ی تر

 داد.جلوه می ،، و در نتیجه تهدیدی جدی برای مشروعیتششبودن



 

های نبرد اند که خشایارشا در میدانبه روشنی تصری  کرده نویسندگان یونانی

ضور ساالمیس ح ست، مهمی مانند  شته و همه او را در جایی دور د تکیه م  ً  ندا

تصااور  ،2ه بر کوه اگالئوسیا نشااساات 1زده بر تختی زرین در محلی بساایار بلند

اند او را ببینند و توانسااتهنویسااان یونانی نمیاند. اگر چنین بوده باشااد، تاریخکرده

نماید که ارتباطی چنان گرم بین رفتارهایش را با این دقت ثبت کنند. بعید می

صر این  شکلی بتوانند عنا شد که به  شته با شی وجود دا شان و درباریان هخامن ای

را از اطرافیان شاه در آن روز شنیده باشند. بنابراین تصویری که یونانیان  هاداستان

اند، تخی تی بوده که از شاااه در روزهای نبرد ایرانیان و پارساایان در ذهن داشااته

شااان در ی خدایانی حضااور و مداخلهچیز از اساااطیر همری و شاایوه بیش از هر

 گرفته است. میدان نبرد سرچشمه می

ستاآنچه معقو شا ،تر ا شایار ست که خ صوالً  آن ا هایی که میان در درگیریا

شدهسپاه ایران و گر شد. دقت در  وهی دزد دریایی یونانی انجام  شته با ضور ندا ح

دهد که ترکیب اند نشااان میشاامار و ترکیب کسااانی که در خاک یونان جنگیده

ودیایی، کاریایی، و سااپاه ایران در آن منطقه از ناوگانی فنیقی، سااربازانی تراکی، ل

یونانی )!(، و سردارانی پارسی تشکیل شده است. این بدان معناست که سپاه اعزام 

                                                 
 .25، بند تميستوكلسپلوتارک،  1
 . 90هرودوت، كتاب هشتم، بند  2



 

یافته است. این شده به یونان، سپاهی مرزی بوده که از سربازانی محلی تشکیل می

ی شاااهنشاااهی ترساایم با تصااویر رنگارنگی که هرودو  از ارتش پنج میلیون نفره

های ارتش ایران در بابل یا شوش شاهدش در جریان یکی از رژهاحتماالً  کند، ومی

 متفاو  است. کام ً  بوده،

ندیان، ای به اتیوپیان، هدر تمام نبردهای ارتش ایران در یونان، هیچ اشااااره

سغدیان، پارتیانعرب شاهی دیده  متحد با ارتش هایقوم دیگر و ،ها، خوارزمیان، 

ونی و مردم ای ها ازایران در این جنگسااربازان ی بخش عمده ،شااود. در واقعنمی

اهبری ی پارسی رای از سربازان نخبهکه با هسته اندشدهتراکی و ساردی تشکیل 

در حد  لشاااگرکشااایاند. این بدان معناسااات که عملیا  در یونان یک شااادهمی

شاهی نبوده، و تنها عملیاتی تنبیهی محسوب می اد با شده که به احتماا زیشاهن

 است. پذیرفتههای داسکولیون و سارد انجام هنگی شهربانهما

یایی ایران هم می یت چنین حرفی را در مورد نیروی در به روا توان تکرار کرد. 

شده است: دویست کشتی مصری، هرودو  ناوگان ایران از این نیروها تشکیل می

شتی  صد ک شهر سی شتی از فنیقی از  صد ک سی،  شتی قبر صد و پنجاه ک صور، 

کیه، سی کشتی از پاف گونیه، یل لیکیه، صد کشتی از هلسپونت، پنجاه کشتی ازکی

های آسیا، هفتاد کشتی از کاریه، صد کشتی از ایونیه، شصت سی کشتی از دوری



 

. به این 1های پ سااگویمتعلق به قوم هایجزیرهکشااتی آیولی، و هفده کشااتی از 

در این نبرد شاارکت کرده کشااتی که به روایت هرودو   1207ترتیب از مجموع 

صری و فنیقی، همه به مناطق یونانی شتی م صد ک شته از پان شین تعلق اند، گذ ن

یونانی بوده است.  مشخصاً - یعنی نیمی از ناوگان -فروند از آنها  577اند، و داشته

شتی شمار ک شتی می 320های یونانی را در ناوگان ایران دیودور  سد و حجم ک نوی

 . 2داندکشتی می 1200 کل ناوگان را هم

آفرین در این نبرد را نیز ذکر هرودو  نام و نشااان ساارداران غیرپارساای نقش

کند: تِترام نِسااتوسِ صاایدایی، ماتِنِ صااوری، مِربالوس آرادوساای، سااوئِنِساایس می

ای، کوبرنیسکوس لوکیایی، گورگوس و تیموناکس از قبرسی، هیستائیوس، کیلیکیه

ی هالیکارناساااوس )زادگاه کاریه، و آرتمیس ملکه داماسااایتوموس و پیگرِس از

 شاااهریهم بنا به حقکند اما هرودو  هرودو ( که نیروی کوچکی را رهبری می

بینیم، تمام ساارداران یادشااده از چنان که می .3کندبساایار از او تعریف می بودنش

ی در دیگر« آسیایی»اند و جز سه فنیقی ی ایونیه و سارد و یونان برخاستهمنطقه

 شود. شان دیده نمیمیان
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شکل، خاطره شهربانیی جنگبه این  سپاه  شماا غربی هایی محلی که  های 

کل  میان ی جنگیونانی کردند، به تدریج به افسانه شهردولت شاهنشاهی با چند

شد شاهی با یونان تبدیل  ستشاهن ضیه آن بوده که یونانیاناحتماالً  .ه ا صل ق  ا

شاه ایران و عملیا  باورنکردنیهای مربوط به روایت شاهن  اش درشکوه و عظمت 

شان سیلوها و اند و شاید بازرگانانشنیدهمیرا ی غربی قلمرو شاهنشاهی هابخش

شم میراه ی تلخ نبرد با ایرانیان را هم گاه تجربهآن ،انددیدههای مورد نظر را به چ

 اند. ترکیب کرده دیگریک از سر گذرانده و این دو را با

ید دو رخداد متمایز را از هم تفکیک کرد با یب،  نخسااات سااافر  :به این ترت

که در آن زمان  ،ی یونانجزیرهخشایارشا به شماا بالکان و شهرهای شمالی شبه

شاهی شاهن شی از  سوب میبخ ساخت شدهاش مح سازهای عمرانی همراه وو با 

 و شاااید داسااکولیون بهی سااپاهیان شااهربانی ایونیه و لودیا بوده، و دوم حمله

زمان هم که تا حدودی با این بازدید - به وِیسه آتن -های غارتگر یونانی شااهردولت

های شاه به مردم محلی برای بوده، و شاید بخشی از عملیا  عمرانی و داد و دهش

 شده است. ی دزدان دریایی و برقراری امنیت در منطقه محسوب میدفع فتنه

با استقباا مردم محلی و ابراز وفاداری شهرهای یونانی به  ،به ظاهر ،سپاه پارس

شیان روبه شدند، به هخامن سیان متحد  شهرهایی که با پار شد. در میان  شده با رو 



 

نام یان خوریم:ها بر میاین  یاها،ها، دولوپها، پرهبیانان ماگنسااا ها، مالِئیان ها، 

 .1هاو تسالیاییها، ها، لوکراییها، فِتیوتسیانها، آخائیآرگوسی

شی از این قوم سیان را ها )پنج تای اواجالب آن که بخ شان( زمانی طرف پار

و از نظر  ندگرفتند که نیروهای آتنی و اسااپارتی برزخ کورینت را در اختیار داشاات

شان چیره بودند ستنرو . از این 2نظامی بر ای توان با اجبار شان به ایران را نمیپیو

 ان توضی  داد.شطلبییا فرصتپارسیان یا ترس از 

به  -ی آتیکا و پلوپونسوس هابخش ونان به هخامنشیان نپیوست.یی البته همه

 که -تصااامیم گرفتند در برابر ساااپاهیان ایران  - ها، تبس، و آخائیجز آرگوس

هایی شهردولت ،از این رو مقاومت کنند. - آمدندبرای تنبیه آتن پیش میاحتماالً 

 ی تِمپوس در برابرودند در شااورایی تصاامیم گرفتند تا در منطقهکه متحد آتن ب

سااانگر ببندند و از پیشاااروی ایشاااان در این منطقه جلوگیری کنند. اما  هاپارس

شماا یونان و منطقهمنطقه ضعیت قی تمپوس در  شت و و سالی قرار دا وای ی ت

سالی یکی ازضد ایرانی در این بخش ناامید ی یونان هابخش نخستین کننده بود. ت

بود که به هخامنشاایان پیوساات و تا پایان هم یکی از وفادارترین متحدان ایرانیان 

شها باقی ماند. کافی سی، تا  ،ی یونان نگاه کنیم تا ببینیم کهست به نق سیا از نظر 
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 - به است نای شهرهای آتیکا -ی یونان تا باالی اسپار  جزیرهاین لحظه تمام شبه

ن پیوسااته بودند. این اسااتقباا از ایرانیان به حدی بوده که بدون جنگیدن به ایرا

سپارتی به عنوان نمایندگان جنبش مقاومت  سونتوسِ ا وقتی تمیستوکلس آتنی و 

سالی رفتند تا تمپوس را حفظ کنند، هیچ  سپاهی ده هزار نفره به ت یونان در راس 

ا پارسااایان ی مردم محلی را مصااامم به اتحاد بمتحدی برای خود نیافتند و همه

 . 1دچار تشتت و تجزیه شد شانهمراه دیدند و در نتیجه ارتش

سویه صتی برای ت سیان در منطقه، البته فر ضور پار سابح  های قدیمی میانح

اهالی  ،به عنوان م اا، پیش از ورود آنها به یونان آورد.هم فراهم می هاشاااهردولت

ساار  هاپارس زمانی که ،د. پسها را کشااته بودنفوکایا چهار هزار تن از تسااالیایی

رسیدند و مردم تسالی با ایشان هم پیمان شدند، برای اهالی فوکایا پیغام فرستادند 

شما  سرزمین  شان به  ستیم و به زودی همراه با ای ست ایرانیان ه که امروز ما دو

خواهید از لطمه به شااهرتان جلوگیری کنیم، صااد و پنجاه خواهیم تاخت، اگر می

توانند نزد به ما بدهید. اما مردم فوکایا پاساااخ دادند که خودشاااان میتاالن نقره 

سالی نخواهند داد. به همین  شوند، و پولی به مردم ت ایرانیان بروند و با آنها متحد 

دلیل هم وقتی پارساایان به تسااالی وارد شاادند، اهالی فوکایا تردیدی در معرفی 

                                                 
 .6و  5، 2دیودور، كتاب یازدهم، بندهای  1



 

 بودند به دشاامنان ایرانپیمان دوسااتان آتن به خرج ندادند و شااهرهایی را که هم

 «.لو دادند» هاپارس

ی ترموپوالی بود سنگر بعدی یونانیان در مقابل پارسیان، تنگه - ی ترموپوالیتنگه

. شاااده اساااتج یاش )ترموپیلی( راهای فارسااای با خوانش فرانساااویکه در متن

پوالی رخ ی ترمونخستین درگیری جدی نیروی زمینی ایرانیان و یونانیان، در تنگه

ست نامداد. این ناحیه که به نام چشمه سه 1گذاری شدهی آب گرمی که در آن ا  ،

گیرد و یکی از مناطق مهمی است که با ی باریک را در سر راه آتن در بر میگردنه

توان به کمک نیرویی اندک از پیشااروی سااپاهی بزرگ در دساات داشااتنش می

 جلوگیری کرد. 

هوپلیت را  7400ه سنگر گرفته بودند، نیرویی معادا یونانیانی که در این منطق

 300 اند:شاادند. ترکیب دقیق سااپاه یونانی را به این ترتیب برشاامردهشااامل می

 400اورخومِنایی، هزار آرکادیایی،  120مانتینیایی،  500تِگیایی،  500اساااپارتی، 

سپیس می 700مسنی،  80نلیونتی،  200کورینتی،  شهر ت سالیایی که از  آمدند، ت

آمدند که تن از پلوپونسوس می 4100های تبس. از این عده نفر از هوپلیت 400و 

 بر عهده داشاات. با توجه به آنچه در - لئونیداس - شااان را شاااه اسااپار رهبری
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نویسااان یونانی ی پیشااین گفتیم، باید به این حقیقت توجه کرد که تاریخهابخش

اسلحه هم های سبکدید شمار بیشتری از پیادهتراند و بیها را شمردهتنها هوپلیت

 اند. اند که مانند همیشه نادیده انگاشته شدهبا این عده همراه بوده

دند و با نزدیک شاادن سااپاه ایران، سااربازان یونانی گروه گروه تنگه را رها کر

ان هزار نفرشااان تا زم شااشیادشااده، حدود  نفرِ 7400گریختند. به طوری که از 

 !پا به فرار گذاشته بودند هاسپار رسیدن

های یونانی وجود دارد، که در کتاب ،هایی از داساااتان نبرد ترموپوالیبخش

گیرد. این داستان که خشایارشا موارد ضد و نقیض و ناپذیرفتنی زیادی را در بر می

ی پیشااین هابخش خود در این نبرد حضااور داشااته، با توجه به چیزهایی که در

سدنظر میگفتیم، بعید به  سه روز تنگه را حفظ  .ر ستان که یونانیان تا  اما این دا

کردند، محتمل اسااات. چون وضاااعیت تنگه طوری اسااات که با نیروی کوچک 

ماجرای رد وبدا این، شاااود آن را برای مدتی حفظ کرد. با وجود اساااپارتیان می

 بینیی دیگری از حس خودبزرگنتیجه 1شاادن پیام بین خشااایارشااا و لئونیداس

ی چنین ماجراهایی اساات هرودو  که تشاانهذهن خ قِ . چون 2یونانیان اساات
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سپارتیدیودور می 2 شا به ا شایار سالحگوید خ سليم كنندهایها پيام داد كه  ها متحد و با پارس شان را ت

سپارتیهایشوند و به خانه شد، ا س  داد كه اگر قرار به اتحاد با سلح شان بروند. اما لئونيداس پا های م
 بيشتر به كار شاه خواهند آمد!



 

پیام فرسااتادن امپراتور هخامنشاای برای رئیس اصااوالً  کند، وای به آن نمیاشاااره

بوده است. این داستان که سربازان جاویدان در  ای نامحتملحادثهسیصد اسپارتی 

شته شاه نماید. چون ااند هم بعید میمیدان حضور دا سربازان همواره گرداگرد  ین 

شدنکردهحرکت می ساند و درگیر  سته این معنا را ها فقز میارتیپشان با ا توان

برای گشودن تنگه وارد مبارزه شده باشد که چنان که  بدهد که خشایارشا شخصاً

سیار بعید می سوم نماید. احتماا قویگفتیم ب ست که یونانیان به روش مر تر آن ا

 شاااهنشاااهی سااراحرم یز ایرانی را به شاااه و شااوش و سااپاه جاویدان وخود هر چ

ی نیروهای شاااهربانی ساااارد و در این مورد خاص، حمله .نسااابت داده باشاااند

 اند. داده ارتقا اسپارتییک مشت ی شخصی شاهنشاه به داسکولیون را تا حد حمله

دود دیدند، با در هر حاا، گروهی از سااربازان ایرانی پس از آن که تنگه را مساا

راهه تنگه را دور که بومی آن منطقه بود، از بی ،یاری یک یونانی به نام اِفیالتِس

سپارتی در راه گروهی از نگهبانان فوکایایی آنها آوردند. ها سر درزدند و پشت سر ا

شااان از دور ی هزار نگهبانی که در این گردنه بودند با دیدنرا از بین بردند و بقیه

که به این ترتیب در تنگه به دام افتاده بودند، تا  ،هاار گذاشااتند. اسااپارتیپا به فر

آخرین نفر جنگیدند و همگی کشته شدند. کسانی که در این هنگام در درون تنگه 

باقی مانده بودند، کمی بیش از هزار تن بودند. سااایصاااد نفر اساااپارتی، به همراه 

صد نفر از اهالی تبس که  شد  هوادار »چهار بودند و لئونیداس « اتحاد با ایرانبه 



 

، و حدود 1نگه داشااته بود« گروگانچون هم بر خ ف میل خودشااان و»ایشااان را 

ها مانده بودند و که شاااجاعانه همراه اساااپارتی ،صاااد تن از اهالی تساااپیایهفت

شدند، چون از نگریخته بودند، اما بعدها در شمارش تلفا  یونانیان نادیده انگاشته 

سالیاهالی ت ست نای  - سالی بودند و مردم ت سپیایشهروندان به ا از متحدان  - ت

 وفادار ایرانیان بودند. 

به ناچار  ها احاطه شاااده بودنداهالی تبس تا موقعی که توساااز اساااپارتی

شااان را از رویها اسااپارتیجنگیدند، اما به محض این که آشااوب نبرد فشااار می

رفتند  هاپارس پسر اوروماخوس به سوی شان لئونتیادسبا رهبری رئیس برداشت

و به ایشان پیوستند و آب و خاک شهرشان را به هخامنشیان تسلیم کردند و ادعا 

 . 2اندکردند که به زور به میدان نبرد آورده شده

به این ترتیب، حدود هزار تن یونانی در ترموپوالی کشااته شاادند که ساایصااد 

سنت تاریخ سپارتی بودند، و  شان ا سی یونانی، به پیروی از دیودور که مبلغ نونفر ی

سپار  بود، با سی ا صد نفر تأکید  سیا شتن هفت صد تن و نادیده انگا سی بر همین 

سیک نبرد ای ارگرانه ستان ک  سپیای آمده بودند، دا سپار دیگری که از ت ها ی ا

برای کل یونان را ساااخته و پرداخته کرد. در مورد تلفا  ایرانیان هم طبق معموا 
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کند که بردگانی که برای اعداد نجومی وجود دارد. هرودو  در جایی اشااااره می

شاامردند. اما دلیل کم بودن  هزار تن را بر های ایرانی رفته بودندشاامارش کشااته

بیساات هزار  ،از نبرد پس درنگبی ،تلفا  ایران آن بود که به دسااتور خشااایارشااا

شمار کمی را  سد ایرانی را دفن کرده بودند و  شته بودند تا عدهج ی آنها باقی گذا

اوقا  ظاهراً  که -! البته هرودو  توضاای  نداده که شاااه ایران 1کم به نظر برسااد

شتهیادی برای سازماندهی شیوهفراغت ز چگونه توانسته از  - ی دفن سربازانش دا

شته شت کردن ارقام مربوط به ک ست ن ها جلوگیری کند. چون بی تردید تدفین بی

ست در هزار نفر د شته و معلوم نی ساعت به چند هزار نفر نیروی کار نیاز دا ر چند 

، چه کنندو در آن شااارکت می بینندجایی که چند هزار نفر این عملیا  را می

 چیزی قرار بوده از چه کسی پنهان شود.

تاریخ رسااامی معاصااار، اصااارار زیادی در ارزشااامند و مهم جلوه دادن نبرد 

ی گوناگونی به این نبرد نسااابت داده شاااده اسااات. ترموپوالی دارد. دساااتاوردها

نویساااندگانی معطل شااادن ساااپاه ایران در ترموپوالی را هدف اصااالی یونانیان 

ند، که به قیمت کشته شدن سیصد تن اسپارتی برآورده شد. گروهی دیگر، ادانسته

 یمایهها را اند و جانبازی اساااپارتیارزشااای نمادین برای این کار در نظر گرفته
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شبهدمی شدن روح دالوری و جسار  در یونانیان  ستهده   ،اند. از دید منجزیره دان

غان ساایاساای به دسااتاوردهایی تخیلی اساات که بعدها توسااز مبلّها این تمام

سپاه یونانی که رزم ست که  ست. حقیقت امر آن ا شده ا سبت داده  جویان یونانی ن

شدن ایرانیان سته بود، با نزدیک  سنگر ب شت و تنها  در ترموپوالی  پا به فرار گذا

یک هفتم آن در میدان باقی ماند که بخشاای از آن هم برای تقدیم آب و خاک به 

به این ترتیب، کل ماجرا، درگیری سپاه ایران گشت. هخامنشیان دنباا فرصت می

اند و پیش از کشااته کردهای حراساات میبا چند صااد نفری بوده اساات که از تنگه

باً همین تعداد از متحدان ایران را به قتل برساااانند. کل اند تقریشااادن توانساااته

سه شدن حدود هزار یونانی هوادار آتن و حما شته  ست: ک ی ترموپوالی این بوده ا

اند(، به همراه هم بیشترشان یونانی بودهها این احتماالً حدود هزار هوادار ایران )که

ی ارتش ای که بدنهار نفرهخیانت گروهی دیگر از یونانیان، و گریختن سپاه چند هز

 داده است.یونان را تشکیل می

ای از سوی یونانیان مقاومت جانانهاصوالً  شود،بنابراین بر خ ف آنچه تبلیغ می

شدن  شته  ستادگی و ک ست. البته باید پذیرفت که ای در این منطقه انجام نگرفته ا

شجاعانه  سیار  سپیایی، رفتاری ب سپارتی و ت و دالورانه بوده که در حدود هزار نفر ا

این تنها نمونه در تاریخ یونان  ،توان یافت. در واقعتاریخ یونان نظیری برایش نمی

سربازانی که به احتماا زیاد امکان گریختن و نجا  دادن  ست که در آن  ستان ا با



 

اند. اما در این مورد هم چنین نکرده و جان خود را فدا نموده اندجان خود را داشته

تلفا  شااناس و کشااته شااده یک هفتم سااربازان فراری، و سااربازان وظیفهشاامار 

سپیایی سپارتیت سپار رسد که مردم ها بوده و به نظر غیرعادالنه میها دو برابر ا  ا

ها پرداخت کردند، تا این پایه سااتوده شااوند. مرور تاریخ بابت بهایی که تسااالیایی

ی ایرانیان در پشت تنگه سه روزهدهد که توقف های ایران و یونان نشان میجنگ

ست - شداگر به را ست و هیچ  - ی رخ داده با شته ا شت جنگ ندا سرنو تأثیری در 

چیز مهمی را در جریان نبردهای بعدی تغییر نداده اساات. سااپاه ایران پس از این 

سوی آتن ادامه داد و آتن را فت  کرد و به تمام اهدافی که  درگیری، راه خود را به 

فت ،ده بودتعیین کر یا یب می .دسااات  بازی اسااابه این ترت ها و ارتیپتوان جان

 نتیجه دانست. مورد و بیها را بیتسپیایی

یه سااه ماه پس از عبور از هلسااپونت به به روایت یونانیان، سااپاه مردون -آتن فتح 

ها نشسته و شهر را . چون مردم بر کشتیآتن رسید و شهر را خالی از سکنه یافت

گروهی از فقیران و کاهنان در معبد  ،االمیس ترک کرده بودند. تنهابه مقصااد ساا

آورده بودند، ها درای که از بام خانهآکروپلیس باقی مانده بودند و با تیرهای چوبی

اعضااای خاندان جباران که  ،جا ساااخته بودند. ایرانیانبرای خود ساانگری در آن

سی -قدیمی آتن  سترا سی شنهاد کبودند شانراهنمای – هاپی ردند تا ، به آنها پی

های مشاااتعل و در نتیجه پارسااایان با پیکان نپذیرفتنداما آنها  تسااالیم شاااوند



 

معبد آکروپلیس هم  ،شااان را به آتش کشاایدند و به این ترتیبساانگرهای چوبی

یان یان ،ساااوخت. در این م ماهر بودند، از که صاااخره ،چند نفر از ایران نوردانی 

پهدیواره ند و آتنیی آهای سااانگی ت باال رفت تادهکروپلیس  به دام اف که  ،های 

شان را دیدند،  سیدند و صعود خود را از باالی تپه به پایین پرتاب کردند و جان تر

شد و  شغاا  شهر سپردند. در نتیجه آن منطقه هم ا صرف ایرانیان در کل  آتن به ت

 آمد.

همان چند هزار کند که انگار آتنیان تنها هرودو  این ماجرا را طوری نقل می

 ،پرداختند ایستادگیجا به اند که به ساالمیس پناه بردند و در آننفر سربازی بوده

تردید در حالی که آتن در این هنگام حدود صد هزار نفر جمعیت داشته است و بی

 ،شااان ناممکن بوده اساات. در واقعی آنها بر کشااتی و گریختنسااوار کردن همه

دونیه پس از عبور از ترموپوالی به آتن رسیده باشد و رسد که مرچنین به نظر می

هایی در تردید درگیریمردم آتن بدون نبرد مهمی او را به شهر راه داده باشند. بی

مت قاو با شاااهر رخ داده و م که هرودو   یان بروز کرده  هایی هم از ساااوی آتن

یس انصاااافی آن را به صاااور  مقاومت گروهی مردم مفلوک و کاهنان آکروپلبی

صویر می سپاه ایران بدون مقاومت چندانی کند. منطقیت ست فرض کنیم که  تر ا

کردند در جنگی که هنوز مقاومت میرا شااهر آتن را گرفت، و آن گروهی از اهالی 

تردید این حقیقت که مردم شااهر سااربازان در حوالی آکروپلیس شااکساات داد. بی



 

ر عرض چند ساعت به سادگی در هم ها دایرانی را به شهر راه دادند و تنها مقاومت

بسیار تلخ بوده است. شان و مبلغان سیاسیآتن مردان بعدی دولتشکست، برای 

به همین دلیل هم آن را به صور  خالی از سکنه بودن شهر و مفلوک و فقیر بودنِ 

تردید از بی کسااانی که ؛اندجنگیدهاند که در آکروپلیس میکسااانی تصااویر کرده

 اند.تر بودهعفراریان شجا

تواند گریختن سااپاهیان یونانی از آن یک دلیل ساااده بودنِ فت  آکروپلیس می

افی برای فرار کی اند که پوا و انگیزههایی بودههوپلیتها این احتماالً بوده باشااد.

دفاع شهر در اند و بعدها برای آن که رها کردن مردم بیداشتهدر اختیار از شهر را 

که شااجاعانه جنگیدند گروهی بی را ماندگانی را توجیه کنند، باقی برابر پارساایان

 اند. سر و پا و بدبخت تلقی کرده

شگویی در این گریزِ  شهر البته پی شدن  سروش خدایان سربازان و رها   -های 

ایران از  خوارجیرهکه بعدها  - تمیستوکلس و ترغیب - یران بودکه همواره هوادار ا

ست. کتیبهنیز بی - آمدآب در شده،  تازگیبهای که تأثیر نبوده ا شف  در تراژان ک

دهد که تصمیم آتنیان برای ترک شهرشان پیش از آغاز نبرد ترموپوالی نشان می

سو خبردار شدن از پیشروی پارسیان به آنظاهراً  و آرتمیسیوم اتخاذ شده بوده و

دید، بنگستون این کرده است. از میان نویسندگان جشان کفایت میبرای گریختن

ضوعه در « شناختیبه دالیل روان»کتیبه را  صل مو سته و آن را با این ا جعلی دان



 

ضاد می شدن کار تنگهبیند که آتنیان نمیت ی ترموپوالی، و بایست پیش از معلوم 

ند، شهرشان را افشانی برای آتن مشغوادر شرایطی که لئونیداس و یارانش به جان

 . 1ترک کنند

یدا ی ما تعارض پای با اصااوا موضااوعهمن، هنگامی که محتوای کتیبه از دید

به به ها. این کتیکند، آن اصاااوا موضاااوعه باید تغییر کنند، نه اعتبار کتیبهمی

ابی دهد که آتنیان روی مقاومت در ترموپوالی و آرتمیسیون حسسادگی نشان می

شت باز نکرده بودند و سیر حوااین بردا سازگار بوده شان درست، و با  ست. از ادث 

شهرش ،این رو ان چه موضوع خ ف منطقی در این مشاهده وجود دارد که آتنیان 

نند؟ کاند، ترک را در زمانی که سااربازانی به فداکاری در راه حفظش مشااغوا بوده

م نبرد رها شان را در گرماگرپیمانانشان پیش و پس از این نبردها هممگر سربازان

 کردند؟نمی

شاره هایروایتدر  شان میهیونانی ا ست که ن دهد ایرانیان آتن را آتش ایی ه

پس از درهم شکستن مقاومت گوید که خشایارشا زدند. در عین حاا، هرودو  می

ها دسااتور داد تا در آکروپلیس قربانی کنند و بناهای به پیساایسااتراساایآتنیان 

ستساخته شان را د سز ای شتشده تو های در تاریخیعتاً طب .2نخورده باقی گذا
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صرف آتن شده، ت شته  شدید بر پیکر علم و هنر و لطمهچون هم جدیدی که نو ای 

فرهنگ یونانی بازنمایانده شده و آتش گرفتن آتن با فجایعی در حد سوزاندن سارد 

 ارز فرض شده است. جمشید همو تخت

مان میجا این در تهگ به نک ید  با بدیع توجه کنم  که ی مورد نظر دکتر  کرد 

شغالش توسز ایرانیان توصیف میساختار و درجه . 1کندی آبادی آتن را در زمان ا

باید حق را به او داد و به این نکته توجه کرد که آتن در زمانِ مورد نظر ما چیزی 

نه بد بیش از چند خا ناهای عمومی و معا ی کاهگلی در هم و برهم نبود و تنها ب

سمهم آن، همان سیهایی بود که پی سترا ساخته بودند وی سزاتفاقاً  ها   هاپارس تو

دقتی بر ویرانی و ساااوخته نویساااان با بیمحافظت شاااد. بناهای مهمی که تاریخ

خورند، همه پنجاه ساا بعد در عصر پریکلس ساخته شدند شان افسوس میشدن

 آتن در این دوران هنوز ،در واقع !انددر آتن وجود نداشاااتهاصاااوالً  و در این زمان

ی ایرانیان به حمله ،به تعبیری ،و هشدشهری زیبا و مرکزی فرهنگی محسوب نمی

به  کانی را  که چنین ام نان بود  که  آنیو یان بود  داد. چون در بحران هجوم ایران

شهر برای رهبری سازماندهی مقاومتی در شهردولت دعاوی این  سایه و  های هم
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شدن این هاپارس برابر سی، شهرها در قالب اتحادیه معنا یافت و به چاپیده  ی دلو

 آتن منتهی شد.  ساز دروساختها برای صرف این باجو 

به آتن و که آتش زدن  بدیع  گاه دکتر  ید وغ آکروپلیس را در با این وجود، د

در آتن  هاپارس رسدبینانه، به نظر میداند هم پذیرفتنی نیست. در نگاهی واقعمی

دردساار به شااهری فاتحی پس از ورود بی همان طوری عمل کردند که هر سااپاه

ای تکمیل این تردید برمانده را از میان بردند، و بیکند. آنها مراکز مقاومت باقیمی

ر همین حاا داند، و ها و آتش زدن به آنها هم ابایی نداشتهکار از ویران کردن خانه

ند. اهتون داشبرخی از مراکز مورد ع قه و توجه متحدان آتنی خود را از آسیب مص

ها یستراسیفرمان ایرانیان به پیساما  .آکروپلیس هم در این میان باید سوخته باشد

 .ای به آن تقدیم کردقدر ویران نشده که نتوان قربانیآندهد که نشان می

های زمینی به طور کامل ها در جنگجای کار، یونانیتا این -آرتمیستتیون خلیج 

شااان در ترموپوالی، ه گذشااته از ایسااتادگی انتحاریمغلوب شااده بودند، بی آن ک

مقاومتی معنادار از خود نشااان دهند. اما بخش مهمی از نیروی یونانیان در ناوگان 

و شاامار زیادی کشااتی پنجاه ناو رزم 271آتن و متحدانش نهفته بود. ناوگانی که 

در  ،کلس آتنیرا تمیستوناوها رزم . حدود دویست تا از این1شدپارویی را شامل می
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شهروندان آتن زمان حکومتش بر آتن، با پوا معادن نقره ساخته بود. او  ی تراکیه 

پوشی کنند ی لورین چشمشان از معادن ناحیهرا قانع کرد تا از سهم ده دراخمایی

های جنگی شااود. او درمتقاعد کردن مردم ها صاارف ساااختن کشااتیتا این پوا

صاحب شد و در نتیجه آتن  صل برای حمله به  کامیاب  شد که در ا ناوگانی بزرگ 

کاربردی دیگر  ، اما با ورود ایرانیان به صحنه1اگینا و غار  آن شهر تجهیز شده بود

 یافت.

شتی شمار ک شید که  شته با اهراً ظ های یونانی موجود در ناوگان ایرانیتوجه دا

شتی شمار ک شتر بوده ی مقابلهای یونانی موجود در جبههاز  ست! یعشان بی نی ا

ان، و نه با آتن متحد شده نی، با ایرناهای یوشهردولت ی نیروی دریاییبخش عمده

 بودند. 

در هنگام نبرد ترموپوالی در آرتمیسیون  یونانیانی که مخالف ایران بودند ناوگان

د. نخسااتین نرو شااوروبه یایران نیروهاید و قرار بود در آن نقطه با نمتمرکز شااد

یایی ی یان،درگیری در یان و ایران نان مان هم و از ترموپوالی، در  هاپارس با عبورز

ی اسااکوتوس رخ داد و در جریان آن سااه کشااتی یونانی با ناوگان نزدیکی جزیره

سونیدس  سنی، آ سینوس تر شتی پراک سه ک ایران برخورد کردند. ناخداهای این 
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 وگان ایرانیادشااده به محض دیدن ناهای اگینایی، و فورموس آتنی بودند. کشااتی

ها باالتر بود، چون قدر  مانور ایرانیظاهراً  بادبان کشاایدند و رو به فرار نهادند، اما

در نزدیکی آسیب دید و شدند و کشتی آتنی  تصرفهای اگینایی و ترسنی کشتی

مصب رود پنیا در ساحل تسالی به گل نشست و توسز هواداران ایرانیان تصاحب 

ید و خبر عبو ،. در همین حین1شاااد یان رسااا نان به یو یان از ترموپوالی  ر ایران

 های یونانی از آرتمیسیون به سمت جنوب گریختند. کشتی

به این شاااکل در یک روز مانعی ،ناوگان ایران  با  ی تا دماغه ،بدون برخورد 

شروی کرد. بنا به روایت هرودو  سیا پی بار دیگر در این منطقه  ،سیپاس در ماگن

کام ً  به دنباا شاابی که آساامان در آن ،یعنی ؛پیوسااتی توفان به وقوع معجزه

آرام بود، ناگهان شاااروع به کام ً  که تا سااااعتی قبل ،روشااان و آرام بود دریایی

ها شمار خدمه و سرباز بربر بر صخرهجوشیدن کرد و چهارصد کشتی ایرانی را با بی

 ه را شنیده بودنده خبرِ این معجز. ناوگان یونانی ک2ها پرتاب کردکوبید و بر ساحل

ناوگان عظیم لنگر انداخته در »جا شااتابان به آرتمیساایون بازگشااتند، اما در آن

شتی شیده از ک شمنآفتس را دیدند و تمام دریا را پو یافتند. پس ترس بر  «های د
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شان غلبه کرد، چون  ضع بربرها با آنچه می» دیدندای شیدندو ست اندی «. متفاو  ا

 . 1«شتند و تصمیم گرفتند تا مرکز یونان فرار کنندبه این ترتیب، لنگر بردا

شروی میخوب، تا این ست. ایرانیان پی ضعیت تقریباً معلوم ا کنند و جای کار و

ی ایعهشگاه با شنیدن دهند و گهگریزند و جسته و گریخته تلفاتی مییونانیان می

باز مانی  عمیمعجزاتی آسااا ند و چون دروغ بودن شاااای  باز ندبینها را میهگرد

 گریزند. می

گان یونانی دیدند که ناودر این هنگام، مردم ائوبویا که متحدان آتن بودند و می

شاااان پشاااتیبان در مقابل دشااامن رهایبه زودی آنها را ترک خواهند کرد و بی

انگیز کردند. ادی وسوسهپیشنه - رهبر قوای آتنی - د، به تمیستوکلسنموخواهند 

سی  شد آنها به او  گر فرار نکند تاالن نقره بدهند و در مقابل ناوگان یونانی دیقرار 

سی شوه را و با پار ستوکلس این ر سی تاالن را گرف پذیرفتها بجنگد. تمی ت، اما و 

 در مورد آن چیزی به دیگران نگفت. 

به روش ساانتی یونانیان، ناوگان ایشااان یک دریاساااالر منفرد نداشاات و هر 

کرد. به همین دلیل هم تمیستوکلس رهبری میهای شهر خود را سرداری کشتی

صمیم بگیرد و مینمی ست در مورد کل ناوگان ت سردار توان ست نظر موافق دو  بای

                                                 
 .4هرودوت، كتاب هشتم، بند  1



 

پارتی -همکارش  مانتوس کورینتی و اوریبیادس اسااا به  - آدی را هم جلب کند. 

همین دلیل هم ایشان را به کشتی خود دعو  کرد و به اولی پنج تاالن و به دومی 

دهد. الن نقره پرداخت و وانمود کرد که دارد این پوا را از جیب خود میساااه تا

ستوکلس باقی پوا شدند و تمی سردار دیگر نیز با او همراه  ها را برای خود پس دو 

 . 1نگه داشت

ی نه چندان افتخارآمیز، ناوگان یونانی در آرتمیسااایون ماند و به با این انگیزه

متمدن، و اروپایی سااارافراز با ایرانیان مصااااف داد. خاطر آرمان یونانی آزاد، غربی 

سی تاالن  صد کیلو نقره -آرمانی که با  ناپذیر یافته بود. کششی مقاومت - معادا 

ایرانیان نخستین بار با ناوگان یونانیان در این منطقه برخورد کردند.  ،به این ترتیب

)هرودو  به  دی زیادی کشااته شاادناز هر دو طرف عده شااد وآغاز نبرد شاادیدی 

ساده شتاب ،لوحانهشکلی  ضافه میبه محض بیان این حقیقت،  ولی »کند که زده ا

های تا این که نزدیک به نیمی از کشتی نبرد ادامه یافت«(. ا بیشتر بود!تلفا  بربره

ندانسااتند. پس  یونانیان دیگر ماندن را جایز ،یونانی آساایب دیدند. در این هنگام

و سی تاالنِ مردم ائوبویا  2ها از میدان گریختندآخر از همه آتنیها و ابتدا کورینتی

 را هم با خود بردند! 
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نمایی همین های باسااتانی، و درشااتهایی در متنگوییی ماجرا، پراکندهبقیه

این گزارش به نسااابت نامعقوا را از م  ً  های تاریخ جدید اسااات.موارد در کتاب

ای فرار از چنگ ناوگان ایران در کنار صخره هرودو  داریم که تمیستوکلس هنگام

ای به زبان یونانی را بر آن حک کند. او در این مشااارف به دریا ایساااتاد تا کتیبه

ها خواساااته بود تا دسااات از نبرد با پیمان هخامنشااایدیوارنگاره از یونانیان هم

یامی از شاااان بردارند و به یونانیان بپیوندند. گذشاااته از این که چنین پزبانانهم

خورده و فراری چقدر برای متحدان ایران مضااحک سااوی یک سااردار شااکساات

ست،می صوالً  نموده ا سیار ناقص هرودو  از احتماالً  بیان چنین چیزیا از درک ب

شواری سنگی های حک کردن کتیبه بر دیوارهد شدهای  شی  ست. چون در نا ه ا

ستان ماژیک جادویی شته تا به کمک جهان با های تبلیغاتی آن آگهیای وجود ندا

 را در زمانی کوتاه بر در و دیوار نقش کنند. 

دن سط  سنگ و هموار کردن ای سنگی، مستلزم تراشینوشتن کتیبه بر دیواره

تراش است. کاری که بست زدن بر آن، و چند ماه کار مداومِ استادان سنگآن، دار

ای را جز چنین کتیبهچون  .و نه مفیداست های مشرف به دریا نه ممکن بر صخره

شتیوشاز نزدیک نمی  واند، دیدههرگز آن را نمیاحتماالً  های رهگذرد خواند و ک

ستهبه دالیل فنی نمی ستن آنتوان ش شوند تا اند بدون به گل ن قدر به آن نزدیک 

شان خواندنی باشد. به خصوص که متن نقل شده توسز هرودو  چیزی متن برای



 

سطر را در بر می در حد یک بند چاپی با گیرد و نوشتنش البد خیلی هفت هشت 

 گرفته است!وقت می

ای جدی شااود که نویسااندهمعلوم میجا این نویسااان جدید ازبی توجهی تاریخ

کاسااات ذکر کرده و آن را وکممانند بنگساااتون چنین ماجرای خ ف عقلی را بی

 . هنری که1ته اساااتها دانساااای عالی از هنر تبلیغا  و جنگ روانی آتنینمونه

نویسی آلمانی است که اش، متن خودِ بنگستون، یعنی تاریخکارآیی دلیلترین مهم

 !زندبعد در این مورد قلم میسده  بیست و چهار

خواندیم که یونانیان در نخسااتین های ک ساایک تاریخ میها، در کتابتا مد 

الی، و وند، یکی در ترموپشان با ایرانیان، دو پیروزی مهم به دست آوردبرخوردهای

 کشاااتارتوان فرار یک ارتش کوچک و دیگری در آرتمیسااایون. این که چگونه می

باقی نده از آن در افراد  گان و فرار یزمیننبردی ما ناو یک  نابودی نیمی از  ، و 

ندگانش  یایی بازما باقی در نبردی در ناگشاااوده  ند، البته معمایی  را پیروزی خوا

نگرند، تر به موضااوع مینویسااان که با دیدی انتقادیاز تاریخماند. امروز، برخی می

شگرکشیاند که پارسیان در جریان به تدریج پذیرفته شان به یونان، در نخستین ل

آنها را تا آتن پیش برد  ،ها دو پیروزی مهم را به دست آوردند. پیروزی نخستقدم
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ده به انجام رساااند، و بو شااهردولت تنبیه ایناحتماالً  کهرا شااان و هدف اصاالی

 ناوگان یونانیان را در هم شکست و دریا را در اختیار ایران قرار داد.  ،پیروزی دوم

ساالمیس  ساالمیس در دریا و  هایگاه نوبت به نبردآن -خلیج  سید. جنگ  دیگر ر

تلفا  ایرانیان در این آخری پ ته در خشاااکی، که دو نبرد برای فت  آتن و جنگ 

  زیادی دادند.

سیون سوی ترموپوالی پیش رفت  ،ناوگان ایرانیان، پس از پیروزی در آرتمی به 

ی فالرون گاه طی سااه روز بعد تا دماغهجا لنگرانداخت. آنبرای سااه روز در آن و

جا سااارداران پارسااای انجمن کردند تا محل رویارویی بعدی را پیش رفت و در آن

شخصیتتعیین کنند. هرودو  در کتابش طبق معموا گروه  های ایرانی بزرگی از 

شاوندانشاز جمله خشا -سرشناس  شمار زیادی از برادران و خوی شا و  را در  - یار

آورند، به یک بر زبان می کند و تک تک جم تی را که هرجریان مذاکره تصویر می

 دهد. اند شرح میدیده که اخیراًرا گاه رویاهایی شان و گهی وضعیت روانیع وه

 لوحانه به متن هرودو  نگاه کنیم، باید بپذیریم که تماماهیم ساااادهاگر نخو

هایی از فن ب غت آتنی برای تولید یک تبلیغ ساایاساای دلکش و کاربسااتها این

گمان اصاااوالً  خواندنی بوده اسااات. در تعقیب بح ی که پیش از این مطرح کردم،

سارد، ایونیه  انِهربانید شبه جز شا -کنم در این انجمن شاه یا بزرگان دیگری نمی

سکولیون شند. در عمل اگر بخواهیم حرف - و دا شته با ضور دا های هرودو  را ح



 

های سیاسی و نظامی ها و شخصیتجدی بگیریم باید فرض کنیم که کل شهربان

های یادشده قلمرو وسیع شاهنشاهی را به حاا خود رها کرده ایران در زمان جنگ

تاده در سااارزمینی دوردسااات گرد آمده بودند تا روش ای دور افبودند و در دماغه

تار چیرگی بر مردمی بی که از منطق رف کاری  ند.  تدوین کن اهمیت و گریزان را 

شیان بابت هر درگیری نظامی فرعی  ست. اگر قرار بود هخامن شیان به دور ا هخامن

 آورد.دوام نمیسده  شان دوو کوچکی چنین کاری انجام دهند، شاهنشاهی

شند،  به هر ساخته با سیان در این نقطه انجمنی هم  صور ، حتی این که پار

 چندان مسلم نیست. اما این مشخص است که حرکت سپاه زمینی و دریایی ایران

کرده اساات. از این ای ک ن و ساانجیده پیروی میهماهنگ بوده و از برنامهکام ً 

 فرماندهانی در میان های مداومها و رایزنیتوان مساالم دانساات که انجمنمی ،رو

 ،برقرار بوده و دلیلی هم ندارد که محل یکی از آنها را در فالرون قرار ندهیمایرانی 

های جز حدس های ایشاااانکنندگان و محتوای بحثچند در مورد شااارکت هر

 دانیم.سرایی آتنی هیچ نمیداستان

شیوه شان میسیر حرکت و  ساالمیسی آرایش نظامی ایرانیان ن را به  دهد که 

اند. این نقطه از یک نظر هم عنوان محل مناسااابی برای نبرد بعدی انتخاب کرده

اهمیت داشااته، و آن تمرکز قوای ضاادایرانی در آن بوده اساات. به روایت هرودو  

شان خارج شده بودند، پلوپونسی که برای مقابله با ایران از شهرهای« هزاران هزار»



 

 توکلس هم بقایای ناوگان منهزمش را در همینگرد آمده بودند و تمیسااجا این در

هایی در میان یونانیان در گرفت و اخت ف جا جمع کرد. در سااااالمیس هم بحث

سرزمین سوس که  سیر حملهآرایی بروز کرد. اهالی پلوپون  هاپارس یشان از خز 

شینی کرد و از درگیری پرهیز کرد. اینان تقریقد بودند باید عقبتدورتر بود، مع باً ن

در دریا پیروز خواهند شااد و به همین دلیل  ،در نهایت ،هاپارس مطمئن بودند که

 ای دفاعی ساخته بودند. در خشکی دیواره

شااد، تهدید می هاپارس شااان توساازکه شااهرهای ،اهالی مگارا و آتن و اگینا

ضر  شتر یونانیان حا شتند و بی شان در اقلیت قرار دا در هوادار مقاومت بودند. اما ای

که سرداران شهرهای دیگر . جالب آن1ندها تشکیل یافته بودساالمیس از پلوپونسی

ستوکلس را در  شدن آتن تمی دادند. به طوری که خود راه نمی جمعبه دلیل فت  

ی جنگ اظهار نظر کند، آدیمانتوس از او ی آیندهخواساات دربارهیک بار وقتی می

شااهری ندارد خاموش شااود. به همین  خواساات تا اوا نام شااهرش را بگوید و اگر

 !2آوردندها هم او را به حساب نمیگیریهنگام رای ،ترتیب

در این حین ایرانیان به نزدیک ساااالمیس رساایده بودند و یونانیان نزدیک بود 

دفاع به حاا خود که تصاامیم به ترک آن منطقه بگیرند و شااهرهای آتیکایی را بی
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دید کلس دسااات به کاری عجیب زد. او که میرها کنند. در این هنگام تمیساااتو

جا قانع خواهند کرد، ها اک ریت دارند و به زودی همه را برای ترک آنپلوپونسااای

که به دلیل علم زیادش معلم را  -مردی ایرانی به نام ساایکین  -یکی از بردگانش 

روانه  فرزندان تمیسااتوکلس شااده بود، فرا خواند و او را با پیامی به اردوی ایرانیان

خواهند کرد. پیام او این بود که یونانیان در حاا فرار هسااتند و پارساایان اگر می

. روایت یونانی آن اساات که 1پیروز شااوند، باید خلیج ساااالمیس را محاصااره کنند

 ،خلیج را در محاصاااره گرفتند و به این ترتیب پارسااایان با دریافت این خبر فوراً

رسااد واقعیت کمی ر خود نیافتند. اما به نظر مییونانیان راهی جز جنگیدن در براب

 تر از این بوده باشد.پیچیده

با اخت ف آرای یونانیان به سااااالمیس رسااایدند و زمان هم این که ایرانیان

ست چون همه ست ا شان یونانیان را وادار به جنگیدن کرد، به ظاهر در ضور ی ح

اند و کلیت امر هم با کرده نویسندگان باستانی این ماجرا را به همین شکل تعریف

خوانی دارد. اما این که پارسیان به دلیل پیام تمیستوکلس چنین رخدادها هم سیر

شند، قدری عجیب به نظر می سد. چون بدیهیکرده با هبرد هنگام نزدیک ترین رار

تردید سارداران محاصاره کردن ساپاه یونان بوده اسات، و بی شادن به سااالمیس
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نادان نبودهقدر مرد ایرانی آن مایی د و  به راهن کار  جام این  که برای ان ند  ا

 تمیستوکلس نیاز پیدا کنند. 

سز برده ستی تو ستوکلس به را ست که تمی شن ا ی این نکته در این میان رو

ست ایرانی ست. روایتی که گفتیم، چیزی ا ستاده ا اش پیامی برای اردوی پارس فر

ای قلمداد کرده که از پیامش را حیلهکه تمیسااتوکلس خود به آتنیان ابراز کرده و 

 پراکنده شدن سپاه یونان جلوگیری کرد و در نهایت به نفع آتن تمام شد. با وجود

سویی، ، به دلیلی که گفتیم، بعید به نظر میاین شد. از  ست با سد ادعای وی در ر

شته  که به نزد سرداران پارسی رفته، در ،سیکینِ ایرانی اردوی یونان هم حضور دا

دانسااته به آنچه را که می همه چیز را دیده و در جریان اوضاااع بوده و مساالماً و

ی رسااد که این بردهبعید به نظر می ،پارساایان منتقل کرده اساات. از سااوی دیگر

و برای ساااود و  ان چندان وفادار بوده باشااادیونانی یپرساااتوطنبه آرمان ایرانی، 

شان در حیله شدپیروزی ای شرکت کرده با ام او را بعد از این دیگر در تاریخ . ن1ای 

این موقعیت او را آزاد کرده  بینیم، و بدیهی است که تمیستوکلس درهرودو  نمی

به نزد  ند برایبگریزد و آنچه را که می مردمشتا  شاااان تعریف کند. در واقع، دا

ستی حامل پیامی خیانت احتمااِ سیکین به را ست که  شتر آن ا شد بی آمیز بوده با
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توانسااته موقعیت بعدی تمیسااتوکلس را ای ایرانیان مفید و مهم بوده، و میکه بر

ستوکلس را در آتن به جرم خیانت  شان بهبود بخشد. کما این که بعدها تمی نزد ای

به یونانیان و همکاری با پارساایان متهم کردند و ناچار شااد از شااهرش بگریزد. در 

 شان او را خوشنود کردند. هایپاداشایرانیان به او پناه دادند و با  ،مقابل

در ضمن بد نیست به این حقیقت هم توجه کنیم که تمیستوکلس همان کسی 

بوده که با شاانیدن پیام سااروش دلفی که م ل همیشااه به نفع ایرانیان وارد عمل 

گیرد و کرده، ابتکار عمل را در دست میمیشده و آتنیان را به ترک شهر تشویق 

 .1کندن از شهر وادار میرا به کوچیدها هوپلیت

که  به توجیهی  یده بگیریم و  ناد هد روشااان را  ندارد شاااوا نابراین دلیلی  ب

سااار هم کرده زیاد بها  ،ای در دادگاه آتنبه عنوان دفاعیهاحتماالً  ،تمیساااتوکلس

دهند که ساااردار آتنی در گرماگرم نبرد برای های تاریخی نشاااان میدهیم. داده

شاااان هنگام بعدها از تعقیب ایشاااان و صااادمه خوردنفرساااتد، می ایرانیان پیام

شینی جلوگیری میعقب ستهم کند، بهن و در نهایت شود، ی با ایرانیان متهم مید

یک ها این یشااود. همهرو میاسااتقباا ایشااان روبه و با گریزدمی هاپارس به نزد
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 هاسپار معنای ساارراساات و روشاان دارند: تمیسااتوکلس از ابتدا خائن بوده و با

 کرده است. همکاری می

شدند. به نظر می ساالمیس ناگزیر به جنگیدن  سد به این ترتیب، یونانیان در  ر

ی چنان آشاااوب و ناهماهنگی حاکم بوده باشاااد. هفت قبیلهدر اردوی آنها هم

طرفی کردند و به این ترتیب پلوپونسی که در منطقه ساکن بودند، ناگهان اع م بی

ها که قرار بود در بئوتیا با قوای ایرانی . پلوپونسااای1پیوساااتند اهپارس در واقع به

شت دیوارهایی روبه ساحل در پ شوند، به جای بیرون بردن قوای خود و دفاع از  رو 

ساخته بودند پناه گرفتند و بقیه دفاع رها کردند. در این هنگام را بی ساحلی که 

تن و ویرانی آکروپلیس در میان خبر فت  آ -شاید در اثر تبلیغا  جنگی ایرانیان -

شان به . به این شکل برخی از سرداران2ان شدشیونانیان پخش شد و باعث هراس

شتی صمیم ک ستند و ت ش . هنگامی که اوروبیادس و 3ندکنفرار گرفتند های خود ن

شجاعت سپاهیان و برانگیختن  سخنرانی برای  ستوکلس برای  شان به میان تمی

داد و همه هراسان در فکر بستن شان گوش نمیهایحرف سربازان رفتند، کسی به

 .4ی خویش و گریختن بودندبار و بنه
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که هنوز انسااجام  ،پ.م. ناوگان ایران به یونانیان 480در بامداد روز دوم مهرماه 

، حمله کرد و نبرد سااااالمیس آغاز شاااد. یونانیان شاااروع به ندخاصااای نداشااات

شتیعقب شینی کردند و هنگامی که ک سیاری 1های کورینتی رو به فرار نهادندن ، ب

ها نخساااتین از ایشاااان پیروی کردند. البته در مورد این که به راساااتی کورینتی

یان بوده تابش را فرار مانی ک حث وجود دارد. چون هرودو  در ز نه، جای ب یا  ند  ا

نوشت که آتن در حاا جنگ با کورینت بود و بعید نیست که این هم بخشی از می

 ی کورینتیان بوده باشد. ی او برای خراب کردن خاطرهزمانه ا تبلیغ

با چند معجزه متوقف شاااد و ورق  ،نشاااینی یونانیان، به روایت هرودو عقب

شد و سر یونانیان ظاهر  شت  شکل زن از پ شبحی به  شت.  صدایی  ناگهان برگ با 

 ین شاااب ،ظهور ا .«خواهید فرار کنید؟تا کجا می !هاای بدبخت»بلند فریاد زد: 

سرداران به کار احتماالً  سی بوده که یکی از  سترا سی نیرنگی از نوع ظهور آتنای پی

توان فرض کرد که این ماجرا برده تا به یونانیان قو  قلب دهد. در عین حاا، می

پرداز هرودو  بوده باشااد و ماجرا به سااادگی این ی ذهن خیااساااخته و پرداخته

اند، دا را به دریا زده و با نشینی نداشتهی برای عقببوده که یونانیان که دیگر جای

ایرانیان درگیر شااده باشااند. در این دا به دریا زدن، گویا یکی از سااربازان به نام 
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با  های بربر پرید وآمینیاس آتنی اثرگذار بوده باشااد. چون او روی یکی از کشااتی

یاری از دالوری دساات به شاامشاایر برد و باعث شااد تا روح جنگجویی در بساا

 . 1رزمانش دمیده شودهم

روی دانیم که پیشاااها مغشاااوش اسااات. این را میی نبرد، دادهی ادامهدرباره

دانیم چنین میو هر دو طرف تلفا  زیادی دادند. هم ی ایرانیان متوقف شاااداولیه

انی که در ی ناوگان ایران به ساااالمیس پس زده شااد و کسااکه در نهایت حمله

ی پیش از خطر جسااتند. این برای یونانیانی که تا ساااعات بودندساااحل پناه گرفته 

وده است. تردید پیروزی بزرگی بآوردند، بیمردگان به حساب میی در زمرهخود را 

س شک ساعاتی نبرد، چون در  یاب تن خز دفاعی یونانیان کامناوگان ایران پس از 

 ن بار ناوگانبرای نخسااتی ،عقب نشااساات و جنگ پایان یافت. به این ترتیب نشااد

ا این که ماند. امبود باز ایران در دریا از دسااتیابی به هدفی که برایش تعیین شااده

 شده است، بح ی است که بایدساالمیس چقدر برای ایرانیان شکست محسوب می

 تر بدان پرداخت.دقیق

نام می یادی  گام شااارح این نبرد از سااارداران ز یگ و هرودو  هن یاب برد: آر

باد، که در این میان باز پسر بغشاه، پرگشاسپ پسر اسپاتن، و بغ هخامنش برادران
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آریابیگ در جنگ کشاااته شاااد. با توجه به این که در زمان مورد نظر هخامنش 

ساالمیس کاری  صر برای جنگیدن در  ستان م صر بوده، و ترک کردن ا شهربان م

ست، محسوب می ،ساالری، و غیرالزم از نظر نظامینادرست به لحاظ دیوان شده ا

ها وجود دارد. در مورد کشااته شاادن برادر شاااه در تردید جدی در صااحت این نام

ساالمیس هم، مانند حضور خودِ خشایارشا در میدان نبرد، باید با احتیاط برخورد 

ساااردار زمینی پارسااای در یونان ترین مهم رساااد کهکرد. چون بعید به نظر می

شد، در حالی که مردونیه شتی به همراه متحدان ی جوان بوده با شاه بر ک برادران 

خامنش در این  یا ه یگ  یاب ند. اگر آر یان بپرداز نان با یو به نبرد  ایونی و فنیقی 

شان را ببینیم بایست در جاهای دیگری هم اسمداشتند، میحضور می لشگرکشی

ای که فقز هرودو  از محتوایش خبر داشته، در های خصوصیو گذشته از جلسه

 شان را باز یابیم. ی هم رد پایوقایع دیگر

سردار ایونی نام برده می شود که دالوری زیادی به خرج در این میان از نام دو 

: جنگیدندی ایران میودر جبهه دو هم ساااموساای بودند دادند و جالب آن که هر

ستائوس سر هی سر آندروداماس و فوالکوس پ ستور پ اولی با دریافت حکومت . تئوم

 . 1از شاه ایران سرفراز شد« نیکوکار»با گرفتن لقب ساموس و دومی 
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از  پارسااایانی نامهنمایش ی نبرد سااااالمیسترین اثر موجود دربارهقدیمی

شاره ست که او در این نبرد دریایی، هیچ ا ست. جالب ا سخولوس ا ای به ناوگان آی

ند و نبرد در آبآتن نمی با بیک یده میها را  ناد به جنگتوجهی  تا  هایی گیرد 

شکی بپردازدجزیی و بی سا می1اهمیت بر خ سد: هلنی. در یکی از بندها، آتو ها پر

شدند؟ و گروه هم)آتنی سخ میسُ ها( چطور پیروز  سپاه، رایان چنین پا دهد که: با 

پرساااد: آیا یونانیان کمانداران ماهری داشاااتند؟ و خاک، و نقره. آتوساااا باز می

ها و زره نیرومندی داشتند. این اشاره ،سپر، نیزه دهند: نه، اماسرایان پاسخ میهم

ای بوده که دهد که نبرد ساالمیس از دید آیسخولوس درگیریبه روشنی نشان می

شتر در خشکی رخ داده، نه  شارهدر بی س ح جنگجویان ودریا. ا که تأکیدی  ها به 

رای تجهیز گیری در خشکی، و پوا نقره ببر عوامل پیروزی یونانیان )نفرا ، موضع

 گذارد، همه نشانگر غیاب نیروی دریایی در این میان است. سربازان( می

توانسته در دریا رخ داده و نمیاصوالً  جاست که نبرد ساالمیساما مشکل در این

های ک سااایک از این نبرد، همان اسااات که جنگی زمینی باشاااد. روایت تاریخ

شته و در آن بر  دریایی بودن نبرد و درگیری میان هرودو  در کتاب هفتم خود نو

 کند. این در حالی اسااات که آیساااخولوسمیتأکید  های آتنی و فنیقیکشاااتی
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ظهترین مهم مانی میلح یتی نبرد را ز که هوپل ند  نانی بر جزیرهدا ی های یو

دهند. جا را شااکساات میشااوند و پارساایانِ کمین کرده در آنپسااوتالِئیا پیاده می

ی یادشااده اختصاااص داده، دو برابر س به نبرد در جزیرهحجم متنی که آیسااخولو

ی جالب آن . نکتهاستی نبرد به کار گرفته ابیاتی است که برای توصیف کل بقیه

ست که جزیره سیاری از تاریخا سوتالئیا، که ب صاحبی پ سان  صر از آننوی  نظر معا

ی عادی وجود های جغرافیایاند، در نقشااهمیدان نبردی گسااترده یاد کردهچون هم

دروغ بودن روایت آیسااخولوس نیساات. دلیل اصاالی آن  ندارد! دلیل این امر، لزوماً

ی خشک و خالی ی موسوم به پسوتالئیا چیزی جز یک تکه صخرهاست که جزیره

صخره ست.  ستننی سعت کافی برای زی این خالی از  بر و بنا ،ای کوچک که فاقد و

 سکنه است.

سوا ستان که در  کردند معتقد بودن حل اطراف این جزیره زندگی مییونانیان با

ساکن دارد و آن هم پان  شوخا -این جزیره فقز یک  شاخیزد  شنگ و  دار حامی و

ست. چنین به نظر می - چوپانان ساالمیس، گروهی از ا سد که در زمان درگیری  ر

سااربازان ایرانی در این جزیره پیاده شااده باشااند تا پس از شااکساات یونانیان راه 

فرارشااان را سااد کنند. روایت هرودو ، آن اساات که آریسااتید آتنی از خاندان 

با حرکتی نمایشاای در راس گروهی از جان گذشااته به  ،آلکمنوئیدها، پس از نبرد

کند. در این که به می کشتارجا را رود و پارسیانِ به دام افتاده در آناین جزیره می



 

 ی وجود دارد، چون آریساااتیدراساااتی آریساااتید چنین کرده باشاااد، تردید جد

قدر  را در دست داشته و  پارسیانی بوده که در زمان اجرای نمایش مدارسیاست

شااده و هرودو  در آتن هم بساایار سااتوده می هایهنگام نوشااته شاادن داسااتان

. همین افراد بودند اندخویشاوندانش از خاندان آلکمنوئید قدر  را در دست داشته

 ند تا تاریخش را بنویسد.به هرودو  پوا داد که

این جزیره را رهبری کرده، به نظر  به حملهاما گذشاااته از هویت کسااای که 

به نفع آتنیان به پایان رسیده  و رخ داده پسوتالئیاای در رسد به راستی درگیریمی

انهدام »بینیم، های امروزین میباشااد. البته این درگیری شاابیه به آنچه در تاریخ

کس  زمانش را هم هراتفاقاً  بوده، بلکه درگیری کوچکی بوده کهن« پادگان پارس

شکلی قید کرده. ی شببه  سخولوس این نبرد  هنگام انجام گرفت، در عنی از دید آی

، و پاوسانیاس و 1داندحالی که پلوتارک آن را مربوط به پیش از نبرد ساالمیس می

  .2کنندبا درگیری دریایی فرض میزمان هم هرودو  آن را

کند که تلفا  ایرانیان در این جزیره تقریباً میتأکید  آیسااخولوس به صااراحت

ست. از این رو میدو برابر تلفا  صوالً  توان حدس زد کهشان در دریا بوده ا نبرد ا

ساااالمیس نبردی دریایی نبوده، و بیشااتر در خشااکی رخ داده اساات. به روایت 
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. در این حالت کل 1نفر بوده اساات 040پاوسااانیاس، تلفا  ایرانیان در این جزیره 

 رسد.نفر می 800 حدودتلفا  ایران در نبرد ساالمیس به 

آیسخولوس و پدیدار  پارسیانهای جنگی در که غیاب کشتی ،تفسیر فون ویس

هانی ناگ قاتی  تواریخاش در شااادن  گاهی طب ناشااای از تحوا خودآ هرودو  را 

ست، اما لزوماًداند، هرچند جالب دریانوردان و پاروزنان می ست توجه ا ست نی . 2در

تر آن اساات که در زمان درگیری ساااالمیس نیروی دریایی آتن به توضاای  ساااده

در زمان هرودو  که  -ایفا نکرده باشااد، و این نقش بعدها  راسااتی نقش مهمی را

 به آن منسوب شده باشد.  - یروی دریایی مهم شده بودهن

 :ودتر واقع شباید مورد وارسی دقیق در مورد نبرد ساالمیس، نکاتی هست که

های زیادی نوشته شده نخست آن که در مورد دالیل شکست ساالمیس، متن

م  ً  د که چندان معقوا نیست.کننها، دالیلی را مطرح میاست. برخی از این متن

نانیان به های ایرانی به قدری زیاد بودند که هنگام حمله به یواین ادعا که کشاااتی

ست که اشان را درست اجرا کنند، حرفی توانستند مانورهایزدند و نمیمیهم تنه 

رانه را ای شاعآیسخولوس گرفته شده و استعاره پارسیاناز یکی از بندهای تراژدی 

 به حقیقتی تاریخی تبدیل کرده است. 
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ی نبرد دریاساااالران فنیقی در میانه :گویدهرودو  تفساایر دیگری دارد و می

شا از ایونیت ش کردند  شایار شان بر ها بدگویی کنند و چون دروغگوییتا نزد خ

م  شد به امر خشایارشا گردن زده شدند وپس از آن ناوگان فنیقیه قهر کرد و به 

شت شور خود بازگ سز تاریخأ. این ماجرا که مت1ک سان سفانه در روزگار ما تو نوی

بازگو شده هم بیشتر به  نامداری مانند گیرشمن و اومستد بدون نقدی جدی عیناً

ابراز آرزوی یونانیانی شاابیه اساات که در جنگ تلفا  زیادی را از دریانوردان ماهر 

ترین اند. چون آشااکار اساات که هیچ پادشاااه عاقلی برجسااتهفنیقی تحمل کرده

. به ویسه هنگامی که به قوا هرودو  بر کنددر میان نبرد اعدام نمی سااردارانش را

صوالً  ی نبرد نشسته باشد وهکوهی مشرف بر صحن امکان دسترسی مستقیم به ا

شته باشد. هرگز  ،چنان دیوانه باشد که چنین کندهم شاهی اگر  سردارانش را ندا

سپاهی نمی سیج چنین  ناوگان فنیقی هم به عنوان بخشی از ارتش  .شودقادر به ب

شاه دیوانایران آن ، ای قرار بگیردهقدر خودمختار نبوده که حتی اگر زیر امر چنین 

سر ستان، به گمان من بازتاب خشم  بتواند  شورش باز گردند. کل این دا خود به ک

سد فرو خورده ست که به جایگاه ارجمند فنیقیان در میان ایرانیان ح ی یونانیانی ا

 اند.دیدهاند و در نبردها از ایشان آسیب میبردهمی
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زم و در حاا گریز یونان را ای که ساااپاه منهگذشاااته از نامعلوم بودن معجزه

ساند، رفتار ناوگان ایران پس از نبرد همناگهان به پیروزی می با توجه به این که  ،ر

نماید. ناوگان ایران پس از ناپذیر میشاااکساااتی را از سااار گذرانده اسااات، توجیه

ای امن برای هساااالمیس به جای گریختن به ساامت آساایا یا پهلو گرفتن در منطق

سار  ستان هم ترمیم خ سوی مناطق مرکزی یونان حرکت کرد و حتی زم ها، به 

سواحل کومه لنگر انداخت و درهمان شت و در  سیا باز نگ سواحل آ ستقر به  جا م

. جالب آن که ناوگان ایران در این مد  حتی یک بار هم از سااوی یونانیان 1شااد

سراغ داریم در  ست. مورد حمله قرار نگرفت، و این با آنچه از تاریخ جنگ  تعارض ا

ست بخورد، ولی هم شک سپاهی در نبردی  شده  چنان در چرا که تا به حاا دیده ن

 سرزمین دشمن باقی بماند و دشمنِ پیروزمند هم جرأ  نکند به او تعرضی کند.

ی خشایارشا و تصاویری نمایشی از چگونگی گریز سراسیمه پارسیاندر تراژدی 

س ساالمیس وجود دارد که تو سندگان یونانی دیگر مرتباًدرباریانش از  تکرار  ز نوی

های کهن انباشته شده است و با هر تکرار بر آب و رنگ آن افزوده شده است. کتاب

صه ست دربارهاز ق ستهایی ا شک سنه و  سپاه گر ی ایران و خوردهی علف خوردن 

صیبت ستان و برف و بوران تحمل ها و رنجشرح م سیانِ فراری در زم هایی که پار
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چون شاامار این  ،ها اشاااره کنمخواهم به ایرادهای این قصااهنمیجا این . درکردند

این که نبرد ساااالمیس در آبان ماه رخ داده و ساارزمین م  ً  ؛ایرادها بساایار اساات

ی تا پایان و حت -این ماه  یونان در این ماه فاقد علف اسااات و بوران و برف هم در

 جا وجود ندارد. در آن - دی ماه

اشااااره به این ایرادهای جزئی که تنها بر حجم کتاب خواهد افزود، به جای 

در شرح تاریخ یونان  معموالً ی کلیدی اشاره کنم کهدهم به چند مسألهترجی  می

های یونان با وجود عقب نشستن پارسیان شهردولت ،افتد. نخست آن کهاز قلم می

ی تمیستوکلس و یارانش به هاچنان تابع دولت ایران بودند و حملهاز ساالمیس هم

شان و هراس آتن شان می هاپارس ها از دخالتیشهرهای یونانی و واکنش ای دهد ن

شته وکه نیروی ایرانی در این دوره هم ضور دا ها هم شهردولت چنان در یونان ح

ی راهزن در این ها و شهرهای آتیکایی نوعی دستهاند و آتنیچنان تابع آن بودههم

 اند. شدهمیمیان محسوب 

در واقع، نیروی زمینی ایران به رهبری مردونیه، هنوز چنان پرشمار و قدرتمند 

د و در ری کوتاهی پس از این ماجرا برای بار دوم آتن را فت  کبود که به فاصاااله

چنین آرتاباز پساار . همشااتچنان ساایصااد هزار نفر جمعیت داچشاام یونانیان هم

محلی پارساای در یونان بوده، پس از گساایل  که گویا یکی از ساارداران ،فرناسااپ



 

سپاهی برای همراهی خشایارشا، شهرهای پوتیدیا و اولونتئوس  1کردن شصت هزار

 . 2دوگش د و هر دو را در مدتی کوتاهرکردند محاصره کرا که سرکشی می

جا این شااان را تاهاینویسااانی که داسااتاندیگر آن که به قوا صااری  تاریخ

شایار ساالمیس به ایران بازشا پس از واقعهخواندیم، خ روز  45، بلکه تا شتنگی 

های عمرانی د و به کارهایی مانند ساااخت جاده و فعالیتردیگر در یونان گردش ک

ساالمیس تا تنگه به کمک کارگران فنیقی راهی ارابهم  ً  .ختپردا سیر  رو را در م

اردوی سپاه پیروزمند یونان در همان جایی است که انتظار داریم اتفاقاً  که 3ختسا

ای هم در مساایر بین را ببینیم. ع وه بر این خشااایارشااا در همین زمان اسااکله

هایش در حین . کندی حرکت خشااایارشااا و ساارگرمیختساااالمیس و آتیکا سااا

در این مورد که سااافر او به یونان ربطی به  ،بازگشااات به ایران با فرض این کتاب

شتهجنگ ست. در واقعخوهم ،های جاری ندا شی از ،ان ا شا در بخ شایار قلمرو  خ

گذار و انجام کارهای عمرانی مرسوم بوده، در حالی وشاهنشاهی خود سرگرم گشت

ین ساارزمین ناوگانش و سااربازانش با قوای متحد همی دیگری از که در گوشااه

تا  مانندای از دزدان دریایی مییشااتر به دسااتهکه ب -آتیکایی و پلوپونسااوساای 
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ستق انیروه ست، اما نه آنقدر می - طلبایی ا سرزمین یونان کوچک ا جنگیدند. 

نابراین زمان هم دوی این کارها را به طور کوچک که نتوان هر در آن انجام داد. ب

بینیم که رفتار خشاااایارشاااا و ایرانیان با فرار ساااراسااایمه و خوردن علف و می

 . اشته استزدگی شباهتی ندقحطی

که چگونه کارهای ساااختمانی و رفاهی  امر،هم البته با این نویسااندگان یونانی 

اند. هرودو ، خشایارشا را با عملیا  جنگی ایرانیان آشتی دهند، دچار مشکل بوده

ترین توضی  را در چنته دارد. او معتقد است خشایارشا کنندهطبق معموا سرگرم

د این که قرار است به ساخته که سپاهیان خود را در موربرای این بندر و جاده می

 دتوان! البته این معما که چگونه یک سردار می1کنند، گمراه کند نشینیزودی عقب

نشااینی خودشااان گمراه کند، و این که چنین کاری چه سااپاهش را در مورد عقب

 ماند. ، ناگفته میردای دافایده

های دهد. از دید او فعالیتتر را کتساایاس به دساات میتوضاای  کمی معقوا

ست. یعنی هدفش  شته ا شا در منطقه به نوعی با نبردش ارتباط دا عمرانی خشایار

از این کارها گشودن راهی زمینی )جاده( یا دریایی )بندر( به ساالمیس بوده است. 

شده که جادهاما در متن صری   شنی ت شیده از ی مورد نظر ها به رو سنگفرش پو
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شده ببوده و برای حرکت ارابه ساخته  ساخت بندر هم با محل تخلیهها  ی وده، و 

رو و بندر ی ارابهکند و کاربرد نظامی ندارد. جادهنیرو در کنار سااااحل تفاو  می

ها این نظامی، و گویا خشایارشا هنگام ساختن سیساتی تجاری هستند تاأبیشتر ت

 . 1ی سپاهش نبوده باشدچندان در دغدغه

با آتنیان هم ب کنشِ عامل ر همین منومتقابل ساااپاه پارس  با ت اا اسااات و 

خورده با مدافعانی پیروزمند شباهت ندارد. چند ماه پس از نبرد مهاجمانی شکست

جد همان  -ی اسکندر مقدونی با واسطه ،از حمله به آتن پیش ،ساالمیس، مردونیه

 برای آتنیان پیام فرساااتاد که مقاومتی نکنند و - ی که به ایران حمله کردکسااا

شان صفر است. و آتنیان هم به اسکندر ان شوند، چون احتماا پیروزیتسلیم ایرانی

پاسخ دادند که خودشان از ضعف خویش آگاهی دارند و دلیلی ندارد با یادآوری آن 

! بدیهی است که اگر آتنیان در ساالمیس پیروز شده بودند 2شان را افزون کندشرم

سخی نمی ستچنین پا شارهدادند و د شان در نبرد ای به کم ا ساالمیس پرافتخار

 کردند. می

پیروزمند لشگری  رفتار هادی است و بعها هم غیررفتار یونانی ،به همین ترتیب

پس از برآمدن روزِ پس از نبرد ساالمیس، آن بود  ،شباهت ندارد. نخستین کار آنها
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چنان بر سااار ده کنند! چون نیروی زمینی ایران هماکه خود را برای مقاومت آم

کردند ناوگان ایران به فالرون رفته است تا از ود باقی بود و یونانیان فکر میجای خ

. بنابراین یونانیان در فردای نبرد ساااالمیس موضااعی 1جا به ایشااان حمله کندآن

شته سوی ایران را میاند و انتظار حملهدفاعی دا شیدهی دیگری از  اند. آنها حتی ک

ن منطقه را تخلیه کرده هم وارد حالت تهاجمی پس از آگاهی بر این که ناوگان ایرا

شدند. یعنی به جای این که به نیروی زمینی ایران حمله کنند، یا ناوگان ایران را  ن

سوی 2دنباا کنند شهرهای  هایجزیره، به  صمیم گرفتند  کوک د پیش رفتند و ت

 جا را غار  کنند. یونانی آن

محاصااره کردند و شااهرهای  ها به رهبری تمیسااتوکلس شااهر آندروس راآتنی

شان شان نپردازند، شهرهایهمسایه را نیز تهدید کردند که اگر باج خوبی به ناوگان

آن که  نمایند. به این ترتیب تمیسااتوکلس پوا خوبی به جیب زد، بیرا ویران می

با الگویی آشاانا جا این . باز در3ها با دیگر ساارداران صااحبتی کنددر مورد این باج

شته شویم. یونانیانی که قاعدتاًیمواجه م اند، در ادعای پیروزی بر ناوگان ایران را دا
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مانند و پس از مدتی محاصاااره، گشاااودن شاااهر کوچکی م ل آندروس ناکام می

شاااوند. این توانند بر مقاومت اهالی محل غلبه کنند و ناچار به بازگشااات مینمی

شاهکار ستگی، خیلی زود با انجام  شک شد. ناوگان یونانی به  جدیدی جبران سر

جا را ویران نمود و امواا مردمش را غار  شهر کاروستوس در اوبه حمله کرد و آن

 کرد. 

گیری اجرسد اشتیاق برای حمله به شهرهای یونانی، ببه این ترتیب، به نظر می

ضعف و ناتوانی و ناکام ماندناز آنها، و غار  کردن در انجام  شان، و در عین حاا 

 باشد! داران آزادی اروپا و تمدن درخشان یونانیر صفت مشترک تمام پرچماین کا

ز ااند. کردهدیگر آن که یونانیان پیروزی سااااالمیس را به خود منساااوب نمی

ستین متن شتهنخ سیانی نامهنمایش یعنی -شده  هایی که در این باره نو تا  پار

ی ارهویسااندگانی که دربجا ساارداران یونانی یا ندر هیچ - های هرودو داسااتان

شان می شتهای سی یا گروهی اندنو شدن بر ایرانیان را به ک سوب  افتخار پیروز  من

ایشان به  شود، دخالت خدایان و حساد آنچه بسیار تکرار می ،اند. در مقابلنکرده

 غرور بیش از حد خشایارشا است که باعث شوربختی پارسیان شد. 

ی انتقام، یک ایزد یک فرشااته»ملیا  آیسااخولوس دلیل شااکساات پارس را ع



 

ست از کجا آمدهشیطان ستوکلس در فردای 1داندمی« صفت که معلوم نی ، و تمی

این ما نبودیم که این شاهکار »گوید آورد و میساالمیس سربازانش را گرد می نبردِ

ساالمیس را 2«را انجام دادیم، این خدایان بودند سانی بودند که جنگ  . پس چه ک

های یونانی، هرگز به شده در متن؟ یک توضی  این است که پیروزی بازنماییبردند

ی یک واحد رزمی از آنچه رخ داده، حملهظاهراً  آن شااکل وجود نداشااته اساات.

یان که در ابتدا ناویان ایرانی به نیروهای یونانی مسااتقر در ساااالمیس بوده، و ایران

ی جنگ بدون این که در ادامه شاااوند ودر نهایت پس زده می پیروز شاااده بودند

، شاید به این دلیل دهنداصراری به خرج دهند، راه خود را به مرکز یونان ادامه می

شتهیتی در آنمأمور که ستانه. اندجا دا ست که با اقامت زم ی ناوگان این احتمالی ا

ستاورد  این، شود. با وجودایرانی در مرکز یونان تقویت می ه در گرفتیونانیان پناهد

سالم ماندن در برابر حمله -ساالمیس  شم  - هاپارس ییعنی زنده و  شدر چ ان ای

شاهکاری این، تصور کنند. اما  ایمعجزهچون هم قدر مهم و بزرگ بوده که آن راآن

اند که پس از بوده هاپارس چون این ؛که خالقش به درسااتی مشااخص نبودهبوده 

ساالمیس، راه خود را کشیده مدتی جنگیدن، و ناکام ماندن در دستی ابی به خلیج 

دهد که این نبرد بیشااتر خصاالتی زمینی داشااته، و اند. شااواهد نشااان میو رفته
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ای و فرعی بوده، که به تدریج با اهمیت یافتن درگیری ناوگان در آن امری حاشاایه

نیروی دریایی در آتن، و نوشته شدن تاریخ این رخدادها در همان شهر، برجستگی 

 هایی تخیلی آراسته شده است.همیت بیشتری یافته و با زیورِ قصهو ا

کس در رشاااد  و پس از نبرد ساااالمیس هیچ ،به ظاهر ،ی دیگر این کهنکته

 -پ.م.  472که در ساااا  پارساایاندالوری ایرانیان تردید نداشااته اساات. تراژدی 

ساا پس از نبرد شت  ستا - یعنی ه شته از  صحنه رفت، انبا هایی یشدر آتن بر 

ست شد ا سیان  ستکه ن ار پار صوالً  .ه ا سیانِا سرنوشت پار  خود این حقیقت که 

معنادار است. کام ً  بوده، - یو نه کمد -شکست خورده برای آتنیان یک تراژدی 

سردار یونانی سخولوس در این متن از هیچ  برد و کردار هیچ جنگاور ای نام نمیآی

ساااتاید. بندهای متن او، پر از نام و نشاااان نمی ی پارسااایانای را به اندازهیونانی

شوند. متنی معادا سرداران و پهلوانان ایرانی است که با شگفتی و ستایش یاد می

، اگر در هر کشور در حاا جنگی درروزگار ما برای دشمن ساخته شود و پارسیان

ن ی ایگردد! چون بخش عمدهبه نمایش درآید، خیانتی آشااکار به میهن تلقی می

اسااات و  - فات  پیشاااین یونان و پدر فات  کنونی -تراژدی ساااتایش از داریوش 

)اشاااره به « ی باران ط ییزاده»، «آساامانی»جا با صاافاتی مانند پارساایان همه

به زئوس می بارشاااان که از طریق پرسااائوس  ، «آورهراس»، «دالور»رساااد(، ت

 اند. ستوده شده« زیبارو»و « جنگاور»



 

ای که در کوک د گرانهبرد سااااالمیس، و پس از گردش تاراجیونانیان پس از ن

طقه را من هاپارس کردند، بار دیگر به ساااالمیس بازگشااتند و به مناساابت این که

شجاع ترک کرده بودند شد به  شنی گرفتند. بعد قرار  سردار جایزه دهند. ج ترین 

رای  کس به خودش کس جایزه نگرفت، چون هرجالب آن که در این جشاان هیچ

شجاعت کرده بودند،1داده بود شهرهایی که ابراز  ی وجود شهردولت ! اما در میان 

شده بود و به همین دلیل هم نخل  شکارا برتر از دیگران در نبرد ظاهر  شت که آ دا

نه آتن بود و ما،  به مردمش دادند. این شاااهر، برخ ف انتظار  نه  زرین جایزه را 

 بود! - دیمی آتنیب قدشمن و رق -اسپار ، که اگینا 

که گویا در جریان جایزه گرفتن مردم اگینا اعماا نفوذ کرده بودند،  ،هااسپارتی

 که دا تمیستوکلس را به دست آورندها در اندیشه شدند و برای این از خشم آتنی

جا از او به عنوان مردی خردمند تقدیر کردند او را به اسپار  دعو  کردند و در آن

که از  ،دادند(. تمیساااتوکلس ساج زرین شاااجاعت را به اوروبیادتاین، )با وجود 

پس از بازگشت به آتن به جرم دزدی و  درنگبیستایش ایشان سرافراز شده بود، 

شد و از منصب رزمفریب شد. کسانتیپوس پدر پریکلس کاری محاکمه  آرایی عزا 

ه جرم خیانت به ها کمی بعد او را ببه جای او این مقام را به دساات آورد. اسااپارتی
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ستهم یونانیان و شد و به  یانی با ایراند به محکمه خواندند، اما او در آتن محاکمه 

 جرم دزدی تبعید شد. 

پایان نبرد، نام و نشااان کسااانی که بعدها خیلی مشااهور شاادند و در  پس از

شدها نامتاریخ ستوکلس، که در روزگار ما شان تکرار  ست. تمی  زیاد مطرح نبوده ا

شااود، همان کساای بود که خیلی زود از قهرمان ساااالمیس سااتوده میون چهم

 شود،که قهرمان نبرد مهیبِ پسئوتالی پنداشته می ،سمتش برکنار شد و آریستید

. 1حضااور نداشاات رحی که نامزد دریافت جایزه بودنددر میان ساارداران مطاصاا ً 

چندان از یادآوری  کنندگان در این نبردنماید که شااارکتچنین می ،ع وه بر این

سخولوسکردهاین ماجرا احساس افتخار نمی که هم در نبرد  ،اند. چنان که خودِ آی

سنگ قبرش تنها نام  شت، بر  شرکت دا ساالمیس  سیون و  ماراتون و هم در آرتمی

کند که در ماراتون با نویساااد و این را ذکر میخودش و پدرش و شاااهرش را می

ست سیان جنگیده ا ساالمیس نمی اما نامی ،پار ست که 2آورداز  ، و این در حالی ا

شتر به خاطر سیانی نامهنمایش شهر  او بی بوده که این نبرد خاص را روایت  پار

 کند. می
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ی دیگری که در مورد نبرد سااااالمیس وجود دارد، آن اسااات که گلون قصاااه

نچه ها غلبه کرد. آدر همان روز نبرد ساااالمیس، در هیمرا بر کارتاژی ،ساایساایلی

شااان اساات. و هم معنا بودن زمانی این دو رویداددارند، همتأکید  بساایاری بر آن

سیل( جهان یعنی یونانیان دالوری که در دو نقطه سی شمالی )آتن( و جنوب ) ی 

های آساایایی )ایرانی و ی قومزیسااتند، موفق شاادند در یک روز حملهیونانی می

ی غربی را از خطر برجسته و پیشرفته کارتاژی( را دفع کنند و به این ترتیب تمدن

 .1چیرگی بربریت شرقی حفظ کنند

صله بگیریم و به متناگر کمی از متن سیک امروزین فا هایی که های تاریخ ک 

صویری متفاو  دست  شوندها با ارجاع به آنها نوشته میاین تاریخ نگاه کنیم، به ت

مان کساای اساات که وقتی یابیم. گلون ساایساایلی، که فات  نبرد هیمراساات، همی

ضای کمک در برابر حمله سپار  برای تقا  ی ایران به نزدش رفتندسفیران آتن و ا

ست تا در برابر یاری شان خوا هایش او را به عنوان رهبر نیروهای نظامی یونان از ای

سه  . البته او بعدا2ًشان کردمنصوب کنند و چون چنین نکردند، از سیسیل بیرون

ان جنگ ساالمیس به یونان فرستاد، اما نه برای شرکت در نبرد، کشتی را در جری

بلکه برای تقدیم آب و خاک به پارساایان، در صااورتی که آنها پیروز شااوند. به این 
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شده  سدار تمدن غربی در مرزهای جنوبی جهان یونانی تلقی  ترتیب، گلونی که پا

 . دانسته شودپیمان ایرانیان بوده هماست، مشتاق 

سوی  سیایی نکام ً  یگر، کسانی که به او حمله کردندداز  شرقی و آ بودند. هم 

ز: ترکیب سااپاهی که با گلون جنگیدند و در هیمرا شااکساات خوردند، عبار  بود ا

، ساااپانیای اهاها، ایبریشاااان یعنی ایتالیاییهای مقیم آفریقا، و متحدانکارتاژی

سه وها! یعنی همان کسانی که بعدها کشوها، و لیگوریگل سپانیا  رهای روم، فران ا

ه نیروهای کرسد نبرد هیمرا جنگی بوده را پدید آوردند. بنابراین بیشتر به نظر می

ه کردند چیره شدسرزمین زندگی میاین سیسیلی بر مردمی که در جنوب و غرب 

 ها.باشد، نه بر شرقی

اسااات داند و معتقد ها را متحد شااااه ایران میجالب آن که دیودور این قوم

شا انجام گرفته بودحمله شایار ستور خ سیل به د سی صویری از 1شان به  . چنین ت

فرانسه و اسپانیا  ،مردم شماا آفریقا، ایتالیاکه متحدانش  -شاهنشاهی هخامنشی 

شایندالبته  - را هم در بر بگیرند ست، اما خو ست. کارتاژیاحتماالً  ا ست نی ها در

خامنشاایان ارتباطی نداشااتند و در این زمان ی بازرگانان فنیقی با هجز با واسااطه

پیمان شاهنشاهی ایران از آن بودند که بخواهند به م ابه همتر و دور افتادهتر ناتوان
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ای بوده بین یونانیان ساایساایل، و به شاامار آیند. نبرد هیمرا هم درگیری محلی

مرکزی  ی ایرانیان به یونان، که هیچ ربطی به حملهشاااانهای دیگرِ همساااایهقوم

 .نداشته است

پس از سااااالمیس، چنان که  -ی مردونیه ی آتن و ستتخنی دربارهگشتتودن دوباره

گفتیم، سیر پیشروی پارسیان در یونان هیچ تفاوتی نکرد و مانند سابق دنباا شد. 

یان یه بود ،رهبر نیروی زمینی ایران همان سااارداری که در  ؛در این هنگام، مردون

و مقدونیه را فت  کرده بود و حاال برای بار دوم به یونان  ده نوزده سالگی تراکیهجه

حضااور او در مقام رهبر نیروهای ایرانی در یونان نشااانگر آن اساات که تاخت. می

سانه سخولوس دربارهاف شاه و برادران و دامادهایش در های هرودو  و آی ی حضور 

سردارانی مانند برادرا ستی  ست. اگر به را ست ا شهربانان میدان نبرد نادر شاه و  ن 

سرد و گرم چشیده در یونان حضور داشتند، رهبری ارتش ایران به سرداری چنین 

سپرده نمی شان میجوان  شواهد ن سیار شد. هر چند  سرداری ب دهد مردونیه نیز 

 الیق و دالور بوده است. 

های یونانی وجود با وجود تبلیغا  منفی فراوانی که بر ضاااد مردونیه در متن 

جنگاور دهد این ها وجود دارد که نشااان میهای زیادی در همان متننشااانهدارد، 

مردی برجسته و نیکوکار بوده است. طبیعی است که یونانیان مخالف ایران  پارسی

سیبچون هم او را صلی خود منفور بدانند، و آ شمن ا سپاه پارس د هایی را که از 



 

های بینیم که متنمی این، تحمل کردند به بدخواهی وی منساااوب کنند. با وجود

شرح ت ش ست از  شته ا ستانی یونان انبا صل ، رفتار با ستیابی به  های وی برای د

شجاعت بسیارش که  ،شده، و در نهایتو شهرهای تسخیراسیران  اش باجوانمردانه

تانی باسااا ندگان  یان این نویسااا ید. در م جام قل  ،به مرگش ان هرودو  هنگام ن

ی حمله به به خرج داده تا او را طراح اصااالی برنامههایش ت ش زیادی داساااتان

 یونان قلمداد کند. 

دانم که شااااید این گفتار چندان دور از واقع نباشاااد. چنان که گفتم، بعید می

به یونان حضور داشته باشد. حضور او در  لشگرکشیشخص خشایارشا در جریان 

یل زمساااتان آغاز بهار تا اوااز  -های یونانی به مقطعی کوتاه یونان با تکیه بر متن

منحصر بوده است و این زمان را هم مشغوا دید و بازدید از شهرها و  - پ.م 480

انجام عملیا  عمرانی بوده اسااات. دساااتاوردهایی که در این مد  به او نسااابت 

نماید، و زمانی میو حتی زیاد نه ماهه معقوا  -ی هشاااتدهند، برای این دورهمی

 گذارد. نبردهای چند میلیون نفره باقی نمی اضافی برای شرکت در

شا  شایار شدبه این ترتیب، اگر خود خ باید این  طراح عملیا  در یونان نبوده با

شهربان سز  شد. به نظر میکار تو شهربانهایش انجام گرفته با سد  سارد و ر های 

که در اند، همان کسانی باشند که به طور سنتی با مسائل یونان درگیر بوده ،ایونیه

ها شان هم باید حملههایتصمیم گرفتند، و دلیل این تصمیممورد حمله به یونان 



 

شبهو ایلغارهای گاه و بی شدن گاه یونانیان  شاهی و ناامن  شاهن جزیره به مرزهای 

شااان با های بزرگمساایر تجاری دریای اژه بوده باشااد. توصاایف یونانیان از جنگ

هایی مانند سااو چهرهگیرد. در یکن را در بر میان، فهرسااتی معنادار از پارساایاایر

به ظاهر هدایت نبرد را بر عهده دارند، و در ساااوی  کهمردونیه و آرتاباز قرار دارند 

قاً  ند کههساااتاش دیگر خشاااایارشاااا و اعضاااای خانواده فا نقش در نبردها ات

ندهتعیین ندکن ندار که بر ای  به آن اسااات  یان منحصااار  . نقش شااااه در این م

هایی بنشااایند و مراحل نبرد را نظاره کند و مانند خدایان به جنگجویان یبلند

تر بر عهده دارند اش نقشی عجیبشان نماید. اعضای خانوادهپاداش دهد یا عقوبت

ست. از آن ست یونانیان ا شدن به د شدن و قربانی  شته  ضور و آن هم ک جا که ح

و  ،ها، عموها، برادرانرادرزادهها و بخشاااایارشاااا با انبوهی از دامادها، خواهرزاده

ی زاییده ی دومرسااد این ردهنماید، به نظر میفرزندانش در این نبرد نامعقوا می

ها باشاااد. آن یان  قاً  که -با ساااپاهیان ایرانی احتماالً  تخیل و تبلیغا  یونان فا ات

که ی را اند و پارسیانشدهرو میروبه - اندبیشترشان هم اصل و نسبی ایونی داشته

اند و فکر پنداشاااتهخویشااااوند شااااه می اندعهده داشاااته رهبری عملیا  را بر

کند. این تصااویر نبردها را هدایت می اند شاااه بزرگ اساات که شااخصاااًکردهمی

یان هم بوده اسااات. چون میبی دانیم که تردید بخشااای از تبلیغا  نظامی ایران

شت شاهان تمایل دا صویر  اند خود را به عنوان افرادیهشاهن جنگاور و پیروزمند ت



 

ضور در میدان شاه برای ح شتیاق  شی از کنند و تبلیغا  در مورد ا های نبرد، بخ

 چارچوب نظری مشروعیت شاه ایران بوده است. 

شهربان ست،  سکولیون و ایونیه آنچه در این میان جایش خالی ا سارد و دا های 

شرح جنگ ستند که در  شاره واقع میه شوند و نقش زیادی در ها به ندر  مورد ا

اند که توسز یونانیان دیده همان کسانی بودهاحتماالً ها این پیشبرد نبردها ندارند.

هایی به خشااایارشااا و خاندانش شااان در قالب افسااانههایشاادند و تصاامیمنمی

به خشااایارشااا و خویشاااوندانش و نادیده  هاشااد. این تمرکز ارجاعبازگردانده می

ثرترین افراد در این منطقه بوده ؤبایسااات مهایی که مینانگاشاااتن نقش شاااهربا

 باشند، نشانگر مخدوش بودن تصویر یونانیان از نبرد است. 

ی سلطنتی حاضر در های مربوط به الیهتوان دادهبه این ترتیب، از دید من می

با حذف کردن  که  لب آن  جا تاریخی حذف کرد.  نان را از سااایر رخدادهای  یو

شا و خوی صمیمخشایار سوب کردن ت ها و رفتارهایش به مردونیه و شاوندانش و من

تر، نه تنها تصاااویر ما از نبرد ایرانیان و یونانیان دچار ساااایر سااارداران رده پایین

سیاری از گرهاخت ا نمی شا  -ها شود، که ب شایار  درنگبیاز جمله این که چرا خ

هم در این  - کرد!شااروع به احداث جاده جا در همانپس از شااکساات ساااالمیس 

اند، ای که یونانیان به راسااتی با آن برخورد داشااتهشااود. الیهمیان گشااوده می



 

یان یونانروایت  هایپارهمعتبرترین  هابخش اند، و اینسرداران بوده دیگرمردونیه و 

 د. نشومحسوب میبا ایرانیان  شانهایتاریخ جنگ از

آید، شخصیت جالب الیه به دست می هایی که از همینبر مبنای داده ،مردونیه

توجهی داشااته اساات. شااخصاایتی که یونانیان باسااتان در بدنام کردنش بساایار 

احترامی که  توان به سااتایش ومی شااانهاینوشااتهدر  این، کوشاایدند، و با وجود

ی مربوط به هابخش های جدید،اند پی برد. جالب آن که در تاریخبرایش قایل بوده

شا و کمبوجیهمتند پارهمانن - مردونیه شایار شکلی  - های مربوط به خ تحریف به 

و گزینش شااده که تصااویری خشاان و ویرانگر از او به دساات دهد. اما بر اساااس 

تاریخمتن جاع همین  یان ها، چنین میهای مورد ار نان یان یو که او در م ید  ما ن

کرده یشان میمحبوبیت زیادی داشته و ت ش زیادی برای حفظ روابز دوستانه با ا

 است. 

شود که پس از دومین های این روابز خوب، به جشنی مربوط مییکی از نمونه

ی فت  آتن در تبس برگزار شاااد. این جشااان را یکی از اهالی تبس به نام دفعه

آتاگینوس پساار فرونیوس برگزار کرده بود و در آن پنجاه پارساای و پنجاه یونانی 

ها جدا از هم ننشااسااته بودند و تبایی هاپارس . در این مهمانیندده بودشاادعو  

بلکه هر پارساای در کنار یک تبایی نشااسااته بود. خودِ این نکته که یک شااهروند 

وانسته جشنی بگیرد و سرداران پارسی را به آن دعو  کند به قدر تعادی تبس می



 

ست. این نکته زمانی جالب صمیمیت میان مهمانان تر میکافی جالب ا شود که به 

شاااان توجه کنیم، و این گزارش هرودو  را بخوانیم که در مختلز نشاااساااتن و

سانههالب شاره میسراییالی اف سیار، به این نکته ا سیان هایی ب کند که بخشی ازپار

 .1انددانستهزبان یونانی را می

تساالیم شاادن رد  ها پیشاانهاد او را برای صاال  وپس از آن که آتنی ،مردونیه

یش به سااوی آتیکا حرکت کرد و به درخواساات مردم تبس، کردند، با سااپاه خو

هایی های کهن یونانی میان قومپایگاه خود را در سااارزمین بوئتیا قرار داد. در متن

کردند، به طور مشاااخص از مردم تبس و که از پیشاااروی ایرانیان پشاااتیبانی می

ونانی های یشااهردولت ترینو کهنترین بزرگ که از 2آرگوس نام برده شااده اساات

ی مردم تبس مقداری پوا در میان سران آتن و اسپار  . مردونیه به توصیهاندبوده

سپاه خود  سنده نکرد و با  توزیع کرد تا آنها را به جان هم بیندازد، اما به این کار ب

فتبه طرف آتن  نانیپیش ر یان یو پاه مار سااا  یکه او را همراه ،. در مورد شااا

یتکردهمی ند، روا ناگونا مههای گو که ه مان ی وجود دارد  شااااان نشااااانگر ه

ساب شهور یونانیان ح شی م ست.شان و وارثان رومیپری دیودور این عده را م  ً  ا

                                                 
 .16و  15هرودوت، كتاب نهم، بندهای  1
 .2هرودوت، كتاب نهم، بند 2



 

 . 1دانددویست هزار نفر می

نه به آن عظیمی که دیودور  ولی مساالماً -مردونیه که در راس سااپاهی عظیم 

کرد ر عمل نمیسرداری خشن و خونخواچون هم رفت،به سوی آتن می - گویدمی

. به همین 2گرفتو تمام ت ش خود را برای صااال  و رسااایدن به تفاهم به کار می

دلیل هم بار دیگر سفیری به نام موروخیدس را روانه کرد و از او خواست تا پیامش 

شورای عمومی آتنیان بخواند. نماینده سی که را در  شنهادهایش را در مجل ی او پی

مطرح کرد. از میان اعضااای مجلس مردی به نام  در ساااالمیس منعقد شااده بود

که موافق صااال  بود، نظر داد که بهتر اسااات در مورد این پیشااانهاد  ،لوکیداس

بودند و تصاامیم  گیری شااود. اما آتنیان که از این پیشاانهاد خشاامگین شاادهرای

صل  کنند شتند  شتند. وقتی خبر این قتل  ندا سار کردند و ک سنگ او را گرفتند و 

ی لوکیداس زنان آتنی رسااید، آنها هم جمع شاادند و به سااراغ خانوادهفجیع به 

! به این ترتیب دیگر کسی در میان 3رفتند و زن و فرزندان او را نیز سنگسار کردند

 آتنیان از صل  حرفی نزد. 

                                                 
 .28دیودور، كتاب یازدهم، فصل  1
شاره كرده، در  2 سوختن آتن به دست مردونيه و ویرانی تواری چنان كه دكتر بدیع ا شرح  هایی هرودوت، 

شرح تالش سطر، و  صلح كه به بار آورد چهار  ستيابی به  صاص  370هایش برای د سطر را به خود اخت
 داده است. 
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سوی آتن تاخت. اوآگاهی از مردونیه پس از  شد و به  ده  این ماجرا خشمگین 

رد. در کرا فت  این شهر رسیان به آتن برای بار دوم ی پاماه پس از نخستین حمله

ند. این میان آتنیان نمایندگانی به اساااپار  فرساااتادند و از آنها یاری خواسااات

سپارتی ستحکاماتی که که از آتنی ،هاا ساخته پسها و ا ساالمیس  بودند  از نبرد 

برای  ایدی این که بدا خوشاای نداشااتند، مدتی آنها را ریشااخند کردند و به بهانه

هایت ناز حرکت خودداری کردند. اما در  ،برقصاااند شاااان آواز بخوانند وایزدبانوی

شاانیدند، پنج هزار  هاپارس اتحادشااان بااحتماا ها را در مورد وقتی تهدید آتنی

سی و پنج هزار برده همراهی می -را هوپلیت  شان  برای کمک به - شدندکه با  ای

 گسیل کردند. 

مردونیه پس از این که خبردار شاد ساپاهی از یونان برای مقابله با  -ی پالته جلگه

سوی تبس رفت. بار دیگر در شد و به  ست، از آتن خارج  شده ا ستاده  جا این او فر

صرار دارد که شهر خانه که مردونیه :هرودو  ا ساختمانهنگام ورود به  های ها و 

شته بود سالم نگه دا شهر آن شهر را  شید و همهرا ب هاپیش از ترک  جا را ه آتش ک

کل این حرف را دروغ می1ویران کرد که  بدیع  با نظر دکتر  ندارد. من  موافق  2پ

ستم و به نظرم بدیهی می سپاهی بیگاننی سد که  شده ر سخیر شهری ت ه وقتی در 
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های خانه هایی به بار بیاورند. این که مردونیه عمداًویرانی برای مدتی سکونت کنند

شد، هرآتنیان را خراب ک صیف رده با ست چند با تو صیتش در د شخ هایی که از 

 ،نماید. به هر صور خوانی ندارد، اما به لحاظ منطقی چندان ناممکن نمیاست هم

آتنیان دشاامن بودند و آتن هم شااهر دشاامنی بود که تازه گشااوده شااده بود و 

رک پارساایان نیز برای جنگیدن با بخشاای از سااربازان همین شااهر بود که آن را ت

م که آتن در آن هنگام چیز قابل اعقیدهبا دکتر بدیع هم این، با وجود کردند.می

 توجهی برای ویران کردن نداشته است. 

 سپاهیان ایرانی در تبس مستقر شدند. کتسیاس شمار ایشان را ،به این ترتیب

 های فاحش مرتکبداند، اما هنگام شرح رخدادها به قدری اشتباههزار نفر می 120

او جنگ پ ته م  ً  .1ندیده گرفت توان روایتش از این جنگ را ک ًشاود که میمی

اسااپارتی را در پ ته شاارح  300کند و ماجرای دالوری مخلوط می والیرا با ترموپ

گوید چون مردونیه به دستور شاه برای غار  معبد آپولون به دهد و بعد هم میمی

جا در اثر باران سنگ کشته رار گرفت و هماندلفی رفته بود، مورد خشم خدایان ق

 شد!

صد هزار نفر می صد هزار یونانی میدیودور این عده را پان . 2جنگیدندداند که با 
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هرودو  گفته که سیصد هزار نفر ایرانی به همراه پنجاه هزار یونانی متحدشان در 

این عده پنج  . از1نفر یونانی زیر فرمان پاوسانیاس صف بسته بودند 111800برابر 

ی اسااپارتی بودند که با ساای و پنج هزار نفر برده هزار نفرشااان شااهروندان نخبه

صد 2شدندهمراهی می صد هزار در برابر  سی ستن همین اعداد را نقل کرده و  . ژو

نپوس ایرانیان را دارای دویساات هزار پیاده و . کرنلیوس3هزار را درساات دانسااته

ی نوزدهم همین دیناند یوسااتی در اواخر سااده، و فر4داندبیساات هزار سااواره می

سیصد هزار نفره را برای سپاهیان ایرانی برشمرده است. در میان  -ی دویستعده

ند، ماسپرو شمار نکتر به اعداد نگاه مینویسان جدیدتری که با دیدی منطقیتاریخ

سته، با این  25سپاهیان هر دو طرف را برابر گرفته و آن را  تفاو  که هزار نفر دان

سواره شتند، ولی ایرانیان از یاری آن برخوردار بودهنظام یونانیان  اند. ادوارد مِیر ندا

تا  عده را  عده 30هزار نفر ایرانی و  50-40هم این  به همراه  نانی  ای هزار نفر یو

هزار و  50-40برده و گماشااته تعدیل کرده اساات. بنگسااتون شاامار ایرانیان را 

 . 5داندتن می هزار 30یونانیان را 
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با توجه به نوسااان عجیبی که در میان اعداد یادشااده وجود دارد، اظهار نظری 

سپاهیان دو طرف نمی شمار  توان کرد. یونانیان طبق معموا اعتقاد قاطع در مورد 

شته سپاهیاندا صدها هزار نفر شان از ایرانیان کماند که  شمارتر بوده و ایرانیان 

های میان دو ی این ادعاها در تمام نبردها و درگیریدو اند. هرجمعیت داشاااته

ها شاااود. از آنطرف تکرار می که در مورد برخی از این نبرد ند جنگ  -جا  مان

اعداد اصااوالً  معقوا اساات کهتوان به اعدادی نساابی دساات یافت، یم - ماراتون

ملی برای و از آن تنها به عنوان عا بگیریمشده توسز یونانیان باستان را نادیده ذکر

سانهتحلیل روان ستفاده کشنا . نیمی دیدگاه یونانیان در مورد خودشان و ایرانیان ا

در مورد نبرد پ ته هم به همین ترتیب چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد. تنها 

سپاه یونانیچیزهایی که می ست که  شماری  ،دانیم آن ا بر خ ف ادعای یونانیان، 

گرفته است که اهالی پلوپونسوس ( از سربازان را در بر میبسیار زیاد )ولی نامعلومی

 اند.ن اک ریت داشتهمیادر آن 

شواهد بر می سوارهسپاه ایران، چنان که از  سته از  ی نخبهنظام آید، از یک ر

شکیل می شمار زیادی از یونانیان ت سی و  ست. پار از نبرد، یاری مردم  پسشده ا

ست شک سپاه  شانهی ایراخوردهمحلی به  سپاهیان ن ن شان با  ای از پیوندهای ای

و مردمان بیگانه  هاپارس ایرانی اساات. پیوندهایی که اگر سااپاه ایران به راسااتی از

های زیادی از یافت. ع وه بر این، نشااانهتشااکیل شااده بود، در یونان معنایی نمی



 

ایشان  . شمارر دست استدر این نبرد د ی هوادار ایرانهایونانی یحضور گسترده

به حدی بوده اسااات که در هر دو اردو پیش گویانی یونانی برای در هنگام نبرد 

اند. در سااوی یونانیان، تیسااامن پساار کردهتعیین ساارنوشاات جنگ فعالیت می

سپارتیآنتیوخوس غیبگویی می ستمزدی گزاف به خدمت ا آمده ها درکرده که با د

سی در اردو ستراتوسِ آلی سی سم دینی بوده. در برابرش، هگِ ی ایرانیان به انجام مرا

سپار یونانیان می سیر ا شهر او را در پرداخت. این غیبگو قب  ا ها بود و مردم این 

اما او کاردی به دساات  ،ند تا از گرساانگی بمیردردند و رهایش کبسااتغل و زنجیر 

شت آورد و  شگو شد و بعد یپایش را آنقدر ترا ست د تا از کُند و زنجیر آزاد  به توان

یان  یان فرار کند. ع وه بر این هیپوماخوس لوکادیایی هم در اردوی ایران نزد ایران

 . 1بود که پیشگویی برای سربازان یونانی را بر عهده داشت

ی پ ته پ.م. به جلگه 479شاااهریور سااااا  16به احتماا زیاد پارسااایان در 

کاماتی رسااایدند و اردوی خود را بر پا کردند، اطرافش خندقی کندند و اساااتح

متر  1800شکل با ضلع  چهارگوشساختند که هرودو  آن را به صور  حصاری 

 . 2کند. این حصار را با چوب درختان آن منطقه ساخته بودندتوصیف می
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در هشتمین روز پس از استقرار دو نیرو در برابر هم، تیماگنیدس پسر هِرپوس 

شااود، نزد افزوده می از مردم تبس که متوجه شااده بود بر شاامار یونانیان مرتب

رسانی به سپاه یونانی را نشان داد. به این ترتیب مردونیه رفت و مسیر اصلی آذوقه

صد قاطر حامل  شامل پان شتیبانی  ستاد و یک کاروان پ سواره فر مردونیه گروهی 

سوس میرا غذا   ،. به این ترتیب1آمد توقیف کرد و نگهبانانش را کشتکه از پلوپون

 آغاز کرد.  نبرد را در یازدهمین روزگذشت و مردونیه دو روز دیگر هم 

وهی از انب»الی عبار ِ تکراری هجو در البوبا خواندن متن دیودور، و با جسااات

ا رتوان تصاااویری از چگونگی نبرد را بازیافت. نبرد ، می«بربرها کشاااته شااادند

به صدمه ضرهای پارسی با شبیخون به قوای آتنی آغاز کردند. آتنیان از این سواره

ب  روز در صاحتماالً  ی جنگ،دیدند، اما صف کشیدند و حمله را دفع کردند. بقیه

 .ه استبعد دنباا شد

جا به یک نکته اشااااره کرد. در ی ماجرای جنگ، باید در همینپیش از ادامه

های ایرانیان و یونانیان وجود دارد که در تاریخ جنگ ویسگیمورد نبرد پ ته چند 

خندق کندند و نماید. نخسااات آن که ایرانیان در اطراف اردوی خود یغیرعادی م

ند. هرحصااااری در اطرافش بر از  - به ویسه خندق - هادوی این روش افراشااات
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سوب روش شناخته مح سوم ایرانیان بوده که در آن هنگام برای یونانیان نا های مر

ستمی صلت تدافعی دارند نه تهاجمی. ارتشروش ؛شده ا ایران اگر به  هایی که خ

بزرگ بوده باشااد،  - حتی در حد پنجاه هزار نفر -گویند راسااتی در حدی که می

توانسته به به سادگی می نیازی به ایجاد استحکاما  دفاعی نداشته است. این نیرو

ماید. در کل  یافتن منهزم ن یان حمله کند و ایشاااان را پیش از ساااازمان  یونان

یان کردند، مورد دیگری ساااابقه ندارد که پارسااایان هایی که ایرانیان با یونانجنگ

 چنین حصارهایی را برای دفاع ایجاد کرده باشند. 

باید این نکته را هم در نظر داشاات که ایرانیان در کنار رود آسااوپوس اردو زده 

روز دوازدهم نبرد، وقتی از فرار یونانیان آگاه شااد، تصاامیم گرفت  ،بودند. مردونیه

. بنابراین او هنگام ارو زدن رود را 1رای این کار از رود گذشااتشااان کند و بتعقیب

نانی یل کرده بود. در ضااامن، هرودو  میبین خود و یو یه ها حا که مردون گوید 

ها پایین بیایند تا نبرد را شروع کند، اما منتظر مانده بود تا یونانیان به سمت دشت

. در 2به جنگ ایشااان فرسااتاد خود رانظام کردند، سااوارهنمی چون آنها این کار را

ها در پای کوه ساایترون اردو زده بودند، و این گوید که اسااپارتیمی جای دیگری

بدان معناست که سپاه یونانی نظام کوه به دشت مشرف است. فرستاده شدن سواره
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شته شت قرار دا سوارهدر د سیل کردن  یافت. بنابر این ها معنایی نمیاند، وگرنه گ

ش ستند مورد حملهیکه م -رایطی بوده که یونانیان مقیم دشت مردونیه در  ی توان

شته - هایش قرار گیرندسواره ضور ندا شتی که مورد نظر او بوده ح اند، و به در د

 کرده است.همین دلیل هم از حمله خودداری می

شه سوپوس تقریباً از میانهی دشت پ ته بنگرید، میاگر به نق ی بینید که رود آ

توانسته جای خوبی گذرد. یعنی دو سوی این رود را دشتی فرا گرفته که میآن می

هایی که نقل شد، تنها آرایش نظامی معقولی برای جنگیدن باشد. با توجه به گزاره

ستهکه یونانیان و ایرانیان می ضعیتی بوده که توان شند، و شته با اند در این ناحیه دا

رده باشاااند. در این شااارایز، ایرانیان رود را بین خود و کوه سااایترون حایل ک

خود را برای عملیا  ایذایی از رود عبور دهند و در نظام اند ساااوارهتوانساااتهمی

شت ند یونانیان از رود اآورند، اما منتظر بودهسوی رودخانه به حرکت در های آند

ستحکاماحتماالً  بگذرند تا به ایشان حمله کنند. با این تعبیر ا  حصار و خندق و ا

 اند. بنا کرده بوده ،دفاعی خود را نیز در آن سوی این رود، در پشت این سد طبیعی

در موقعیتی دفاعی قرار کام ً  تمام این اقداما ، نشااانگر آن اساات که ایرانیان

شته شان میدا شواهد ن شدن اند. اما  شته  دهد که ایرانیان در آغاز نبرد، تا زمان ک

اند. یک حدس در کردهتهاجمی رفتار میکام ً  اند ودساات باال را داشااته ،مردونیه

شاااان از تواند این باشاااد که عدهمورد رفتار غیرعادی ایرانیان پیش از نبرد، می



 

نویسااان یونانی از یونانیان کمتر بوده اساات. نبرد پ ته تنها جنگی اساات که تاریخ

کنند. ده میای مانند صاااد هزار نفر برای قوای یونانی هم اساااتفااعداد افساااانه

شمار پیادهم ست که هرودو  در آن  سلحههای سبکهچنین این تنها نبردی ا ی ا

ها ساای و پنج هزار کند که اسااپارتیآورد و قید میاسااپارتی را هم به حساااب می

شتهی سبکبرده سلحه به همراه دا سویی طعنهاند. این میا ای رندانه برای تواند از 

از  و در عین حااها دانسااته شااود، نظامی اسااپار کاسااتن از قدر و قیمت قدر  

ی زیاد بودن قوای یونانی در این نبرد باشااد. در حقیقت، من نه طرف دیگر نشااانه

کنم و نه ساااایر اعداد عدد سااای و پنج هزار برای بردگان اساااپارتی را باور می

ست که شده در مورد نبرد پ ته را. در این مورد دانش ما آننوشته باید با قدر کم ا

ها و اما با برخی برگه«. دانیمنمی»فروتنی اعتراف کنیم شمار سپاهیان دو طرف را 

توانیم حدس بزنیم که سپاه هخامنشی شماری کمتر از یونانیان داشته، شواهد، می

 تبار بوده است. ی آن هم یونانیکه تازه بخش عمده

که بیشاااتر از مردم  ،رساااد مردونیه و قوای متحدشبه این ترتیب، به نظر می

، پس از فت  آتن با هجوم قوای یونانی از ساااالمیس و اندشاادهمحلی تشااکیل می

ی در دسااترس برای بهترین نقطه درناچار به د، و نرو شااده باشااپلوپونسااوس روبه

. به این دلیل اندفتهجا وضعیتی دفاعی به خود گرو در آن اندنشستهدرگیری عقب 

گیر و تا ده روز زمیناند کردهرای مدتی طوالنی حمله نمیبوده که سپاهیان ایران ب



 

یان هم در این فاصاااله از حمله پرهیز میبوده ند. یونان ند.کردها  دلیل،ترین مهم ا

گوید دلیل حمله نکردن چند هرودو  می هر اند.ترساایدهاین بوده که میاحتماالً 

شگوی ست شان گفته بود تا موقعی پیونانیان این بود که پی یروز خواهند بود که د

 به حمله نزنند!

دوسااتی ی پوابا توجه به سااابقه ،ی پیشااگویی غیبگوی سااپاه اسااپار قضاایه

توانسااته به پیشااگو، و سااودی که این ساایاساات تدافعی برای ایرانیان داشااته، می

یونانیان هم که سااپاه احتماالً  ی ایشااان صااور  گرفته باشااد.تحریک و با رشااوه

اند پیشااگویی مشااابهی در اند، فکر کردهدیدهضااعیت تدافعی میمردونیه را در و

ای بوده که به متن هرودو  هم راه یافته اردوی او هم وجود دارد، و این شاااایعه

کردند. چون به روایت او ایرانیان هم به دلیلی مشابه از حمله کردن پرهیز میاست. 

ی موازی حتی برای هاگویا توضاای  وضااعیت تدافعی ایرانیان به کمک پیشااگویی

هرودو  هم پذیرفتنی نبوده باشاااد. چون خودش کمی جلوتر دلیل دیگری را در 

گوید که آرتاباز و مردونیه بر سااار جنگیدن با یونانیان نهد و میاین مورد پیش می

اند و به همین دلیل البد ده روز شان اخت ف نظر داشتهیا با رشوه از سر باز کردن

اند! نادرساتی این حرف به قدر کافی روشان اسات، اما شااهد کردهبا هم بحث می

دهد که احتماا از ساار باز کردن یونانیان با رشااوه ممکن دیگری به دساات ما می



 

رسد یونانیان بیشتر بوده، و این پیشنهاد مردم تبس هم بوده است. پس به نظر می

 ند.پا به میدان نهاده باش ،برای غار  پارسیان، و نه رها ساختن آتن

ست برای یونانیان کمک  شهرهای دورد شت که از  مردونیه اما انتظار این را ندا

گیری زیاد دهد که احتماا غار  و غنیمتبرسااد. خودِ این گساایل قوا نشااان می

بوده، چون تنها در این شااارایز بوده که یونانیان برای جنگیدن اشاااتیاق به خرج 

یم وضااعیت تدافعی و شاامار اندک اند. این مترادف اساات با آن که بپذیردادهمی

شناخته شمار سپاهیان مردونیه برای یونانیان هم  ست. در این مد ،  شده بوده ا

که در روایت هرودو  و  ای استهشده و این جملسپاهیان یونانی مرتب بیشتر می

گاه، پس از ده روز سااکون، که شااود. آنپلوتارک و دیودور به تناوب زیاد تکرار می

های پشااتیبانی یونانیان و قطع راهنظام عملیا  ایذایی سااواره ای جزهدر آن حادث

کنند، چون از افزوده شدن بر شمار یونانیان داد، ایرانیان شروع به حمله میرخ نمی

 شب را. کنند؟ نیمهدر اندیشه شده بودند. اما آنها چه زمانی را برای حمله آغاز می

یانی که با ارتشی منظم و بزرگ به جنگ شبیخون زدن به این شکل، برای ایران

ست. ایرانیکام ً  روند، کاریمی شان را در روز ها همواره نبردهایغیرعادی بوده ا

شرایطی تعریف ضعیت تهاجمی بعد از ده روز، کردهشده آغاز میو در  اند. گرفتن و

شان شته، ن شبیخون، که گویا تأثیر چندانی هم ندا شروع کردن با یک  گر و آن هم 

شمار کم شاید از  ضعیتی که  ست. و ضعیتی غیرعادی در اردوی ایرانیان ا شان و



 

شااده، و این حدس با آساایب ندیدن یونانیان از این شاابیخون تقویت ناشاای می

 شود. می

در این بین اسکندر پسر آمونتاس، شاه مقدونیه، نقش نوعی جاسوس دو جانبه 

سترا ایفا می سویی خراج ،. او1کرده ا شیان و همگزااز  پیمان ایرانیان بود، ر هخامن

ی ایرانیان رو به د که آذوقهاو از سااوی دیگر در شاابِ آغاز حمله به یونانیان خبر د

. این هم شاهدی دیگر بر 2اتمام است و در همین شب به ایشان حمله خواهند کرد

 دشااواری وضااع ایرانیان اساات. گویا در پایان ده روز، فشااارهایی به سااپاه ایران و

از تر بزرگ اند از جان گذشته در برابر سپاهیپیمانانش وارد شده که ناچار شدههم

نظام برای توقیف کردن خود به میدان بروند. با این تعبیر، اهمیت حرکت ساااواره

 شود.تر میهای یونانیان هم روشنآذوقه

اد. در بامداد روز یازدهم، مردونیه به سااربازانش دسااتور حمله د ،به این ترتیب

سپاهیان رویارویش، و از  شدن تدریجی بر  سویی به افزوده  ست، از  سیا این تغییر 

اش به خاطر کمبود آذوقه و شاااکنی احتمالی یاران یونانیساااوی دیگر به پیمان

ست که کنارهشد. چون گزارشناامیدی مربوط می ست ا سریع و هایی در د گیری 

ین شااکل بود که مردونیه، به جای . به ادهدنشااان میزودهنگام ایشااان از نبرد را 
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نشااینی از برابر یونانیان، تصاامیم گرفت بایسااتد و با همان سااپاه گریختن و عقب

 بجنگد. اندکش 

شگر  د تا دورشهریور، مردونیه از یونانیان دعو  ک 27بامداد روز  پهلوانانی را ل

با هم بجن مه  ندگی از ه مای به ن نان  ند و این پهلوا خاب کن ند و از بین خود انت گ

. هرودو  1ندفتی نبردشان حاصل جنگ را تعیین کند. یونانیان این را نپذیرنتیجه

ها از جنگ ها نسبت داده و به طور ضمنی گفته که اسپار اسپارتیبه را  پاسخاین 

ها نبوده مخاطب مردونیه تنها اسپار احتماالً  ترسیدند. امامی هاپارس تن به تن با

شدن ایستا شنهاد هم فقز ترس نبوده. یونانیان می، و دلیل رد  ست به ن پی بای

شت شتر خود پ شند، وشمار بی سپاهی کم گرم بوده با شمارتر از خود را غلبه بر 

شان به شکستاحتماالً  ساده پنداشته باشند. جنگیدن با پهلوانان ایرانی از سویی

دلیلی دقیقاً  ینکرد. امعنا میشان را بیشد، و از سوی دیگر برتری عددیمنجر می

این  ،بایسااات برای پیشااانهادش داشاااته باشاااد. در واقعاسااات که مردونیه می

هماوردطلبی راهی برای مردونیه بوده تا به شکلی فشار تعداد بیشتر دشمنانش را 

سز یونانیان پذیرفته نمیاحتماالً  کم کند. تدبیری که شود، از ابتدا معلوم بوده تو
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سته به عنوان اباما می شانهتوان شمنان ایران زاری تبلیغاتی و ن سو بودن د ای بر تر

  . ی سربازانش را باال ببردو روحیه عمل کند

صفوف دوپس از این رجزخوانی شگر  های اولیه  شده و از هر دو ل با هم درگیر 

ی قو  پارسیان قلب سپاهشان بوده است که طرف تلفا  زیادی به بار آمد. نقطه

. جناح مقابل او به مردم دنگیجمی اشنخبهنظام یش سوارهجا مردونیه پیشاپدر آن

های سپاه ایران ند. اما جناحادمگارا تعلق داشت که در خطر بودند و تلفا  زیادی د

رسااد که ود و به نظر مینمنمیکه با متحدان ایونی پر شااده بود چندان اسااتوار 

سربازان آن  شده بخش مهمی از  سپاه جدا  سب از  شهر در فرصتی منا و به درون 

 د. نتبس باز گشته باش

سیار تعریف می د که تا زمانی که دهمیشرح کند و دیودور از دالوری ایرانیان ب

خود مردونیه زنده بود، ایرانیان ابتکار عمل را در دسااات داشاااتند و با وضاااعیتی 

جنگیدند. هرودو  وضااعیت تدافعی و منفعل یونانیان را طبق معموا تهاجمی می

شگو سوب میبه پی شی من سرو ها فقز حالت کند که اع م کرده بود اگر یونانییی 

شگویی البته شد. این پی به نفع کام ً  دفاعی بگیرند و حمله نکنند، پیروز خواهند 

شد. ایرانیان بوده، و چنان که گفتیم بعید نیست که با رشوه شده با شان نازا  ی ای

نگ را نمی حاا ج یک ارتش در  فاعی  یت د ما وضاااع ها توان ا به چنین تن

ست. اگر ارتشی وضعیت دفاعی غیبگویی ، دلیلش به به خود بگیردهایی مربوط دان



 

سادگی این است که حریفانی زورآور را در برابر خود دارد که آنها وضعیت تهاجمی 

 . اندرا برگزیده

و  ی مردونیه، برای ساااعاتی ورق برگشااتی شااجاعانهبه این ترتیب، با حمله

ر ارتش بدر غ فی دفاعی فرو رفتند. این سااااعا ، زمانی بود که پیروزی یونانیان 

 نمود. بزرگ ولی نامنضبز یونانیان برای سپاه ایران نزدیک می

در میان پارسیان سرداری بلند قامت و رشید به نام ماسیست وجود داشته که 

ار  بوده اساات. نام واقعی او معلوم نیساات، چون عبنظام رهبر بخشاای از سااواره

( اساات که به یونانی ماگیسااتراتوس )ی شاادهماساایساات کوتاه

نیست که نام اصلی این فرد چیزی شبیه دهد. بعید معنی می« بزرگ و پرعظمت»

ستان « مِِِهیشت»به  سی با شد که در زبان پار معنی « بزرگترین و مِهترین»بوده با

مین لقبی که یونانیان به این از هریشه با ماگیستراتوس یونانی است. دهد و هممی

ی شااود. همهند، قدر و اهمیتش در چشاام ایشااان آشااکار میاسااردار پارساای داده

اند و پلوتارک او را مردی نویسندگان باستانی دالوری و شکوه این سردار را ستوده

 . 1قد بلند و بسیار زیبا توصیف کرده است
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ها سربازانش در برابر مگارایی او در میان ایرانیان هم بسیار محبوب بود و صفوف

ها بار که ماساایساات و سااربازانش به مگارایی اند. به روایت هرودو  هرجنگیدهمی

له می ندحم ها را از خود گریزان می کرد یاد آن با فر یل هم  به همین دل ند و  یافت

کردند. این داستان البته شان میخواندند و با زنان مقایسهایشان را به جنگ فرا می

ها باز با مگارایی و آتنیانی که کارفرمای او بودند یشاااتر به دشااامنی هرودو ب

ها به پاوسانیاس پیغام فرستادند که اگر ، مگاراییتواریخگردد. چون بنا بر کتاب می

صفوف خود را خالی خواهند  ان برای مقابله با ماسیست نفرستدشکسی را به جای

دلیل هم ساااردار اساااپارتی به دنباا  . به همین1کنندکرد و میدان را ترک می

شت، و تنها  ست گ سی سیان ما نفر آتنی را یافت  300داوطلبانی برای مقابله با پار

به محض  ،هاکه جساااار  قبوا این مخاطره را داشاااتند. جالب آن که این آتنی

 رسیدن به مقابل ماسیست، او را شکست دادند!

ست. به دروغین بودن این حرف شکار ا سد مگارایینظر میها البته آ ها پس از ر

سبش  شدند تیری به گردن ا ست دادند، موفق  سی سواران ما تلفا  زیادی که به 

سیست که در میان یونانی سب به زیر بکشند. ما ها بر زمین افتاده بزنند و او را از ا

وش بودن کل بدنش حیر  پبود برخاسااات و با دلیری جنگید. یونانیان که از زره
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زدند و از آسااایب ندیدنش ش ضاااربه میاچنان به زرهای مدتی همبر کرده بودند

ای را به چشااام کردند، تا این که یکی ازآنها موضاااوع را دریافت و نیزهتعجب می

. ماسیست چنان وردپا در آ را از پارسی جنگاورماسیست فرو کرد و به این ترتیب 

شدنش یونانیا شته  شهر  یافته بود که با ک صفوف یونانیان  صفوف خود را در  ن 

دید نظم ارتش در حاا به ترک کردند تا او را از نزدیک ببینند و پاوسانیاس که می

بگردانند و به لشگر  ای بنشانند و در میانهم خوردن است، دستور داد او را بر ارابه

 .1ی سربازان نشانش دهندهمه

ساایساات شااته شاادن مااند که ماجرای کنویسااان پذیرفتهی تاریخامروزه، همه

نظام ارهیکی از افسااران سااواحتماالً  ی مهمی در نبرد پ ته نبوده اساات. اوحادثه

 اش در میان یونانیان بذر هراسو دلیری جساااار پارسااایان بوده که به دلیل 

شان کاری مهم تلقی میمی شیده و به همین دلیل کشته شدنش از دید ای ه شدپا

ته، همین فشار د در روز نخست نبرد پ رخداترین مهماحتماالً  این، است. با وجود

 اشد. و وضعیت تدافعی یونانیان بوده ب هاپارسی بر مگارایینظام آوردن سواره

ی ها در این میان کشااتن ماساایساات، و پیروزی عمدهدسااتاورد مهم یونانی

ایرانیان قطع کردن مساایرهای تدارکاتی یونانیان بوده اساات. گروهی از سااواران 
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های دیگر ی گارگافیا رفتند و ساارچشاامه را کور کردند، و گروهپارساای به چشاامه

. به این ترتیب 1که قرار بود برای یونانیان غذا ببرند اسااایر کردندرا گماشاااتگانی 

ای دقیق و سنجیده برای شکست دادن یونانیان تدوین شده برنامهآشکار است که 

 شد. بود که به دقت دنباا می

ستین روز نبرد، د شد. گروهیدر غروب نخ شی آغاز  شمک  ر اردوی یونانیان ک

ب ند  قد بود ند، و برخی دیگر معت هادن دشااات پ ته بود ید هوادار گریختن و وان ا

های شااخصاای هم زنده شااد و شااان را حفظ کنند. در این میان دشاامنیموضااع

و  در یونانی انجامید. هرودلشگریان  درگیری میان سرداران به گسیختگی انسجام

 اها اختصاااص داده، که بسااطر را برای اشاااره به این درگیری داسااتانش هفتاد

 ی مربوط به کل نبرد پ ته قابل مقایسه است.هابخش

دعواهایی از این دساات پیش از نخسااتین روز و در حین جنگ هم ادامه  ظاهراً

داشااته اساات. چون هرودو  از تمایل ساارداران یونانی برای ماندن در جناح چپ 

سواران وید که هیچگدهد، و میخبر می سپاه در برابر  ضر نبوده در مرکز  کس حا

سپارتی ستد. ا ست بای سی سی و ما شتهپار اند، چون ها در این میان نقش داور را دا
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شاپیش برای  ست را پی ضمن جناح را شتر از بقیه بوده و در  شان بی نیروهای خود

 . 1تشان از بابت سواران پارسی راحت بوده اسخود گرفته بودند و خیاا

سیست مربوط  سرداران را به زمانی قبل از مرگ ما پلوتارک هم کشمکش بین 

ی جنگ، گروهی از اشاااراف آتنی به کند که در میانهچنین نقل میداند. او هممی

ای در شاااهر پ ته رفتند و به رایزنی در مورد خیانت به یونانیان و صااال  با خانه

جرا خبردار شااده بود، به پ ته رفت و که از ما ،پارساایان پرداختند. اما آریسااتید

ستگیر کرد، اما به همه شت نفر از آنها را د ست نیافت ه شان »شان د چون تعداد

بعد هم از ایشااان قوا گرفت که در مقابل بازیافتن آزادی از این «. خیلی زیاد بود

کس سااخن نگویند. گویا آشااکار بوده که با مطرح شاادن چنین شااان با هیچبرنامه

به  آریستید ترجی  داده قضایا را ،شدند و به این دلیلاهیان دو دسته میحرفی سپ

 .2آمیز حل کندشکلی مسالمت

باعث  تلفا  یونانیان زیاد بود و قطع شاادن مساایرهای تدارکاتی این، با وجود

و از  3شان شده بود. از این رو در شب یازدهمین روز نبرد، پا به فرار گذاشتندترس

 -ها ابل شهر پ ته عقب نشستند. فقز گویا گروهانی از اسپارتیدشت پ ته به مق
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ص ً  گویدتوکودیدس میکه  شتها از  -1اند و کل ماجرا دروغ بودهوجود خارجی ندا

شدعقب شفته  شینی برآ ست ندو اع م کرد ندن ضر نی مانند بزدالن از برابر  ندکه حا

سته هم وقتی دیدنبربرها بگریز ش ندد. اما این د ند، به بقیه ات را ترک کردههمه د

. مردونیه که در روز نخساات نبرد فتحی نمایان کرده بود، در بامداد روز 2ندپیوساات

من بر تأکید  دوازدهم از رود آساااوپوس گذشااات و یونانیان فراری را تعقیب کرد.

این عبار  را برای تأکید  ی فراری از آن روساات که هرودو  و توکودیدس بهواژه

  اند. نانیان در شب یازدهم به کار بردهتوصیف حرکت یو

به یونانیان  ایرانیان در روز دوازدهم بار دیگر در نزدیکی شهر پ ته ،به این شکل

ت  روز فرسااایدند و نبردی دیگر را با ایشاااان آغاز کردند. این که مردونیه چرا به 

رد. بنابر یازدهم بسنده نکرد و سپاهیان خود را از معرکه بیرون نبرد، جای بحث دا

از نظر جنگی  بایست در وضعیتی نامطلوبچنان میآنچه گفته شد، سپاه ایران هم

شند شک   تدارکهماحتماالً  ؛بوده با سر جای خود باقی بوده و چنان م شان بر 

یب یونانیان ی مردونیه از تعق. گویا انگیزهاست شمارشان هم از یونانیان کمتر بوده

شان در  شد، و میتار و مار کردن ای سته فت  روز پیحاا فرار بوده با ش خود را خوا

 تکمیل کند و کاری بزرگ انجام داده باشد. 
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توان حدس زد که او از باقی گذاشاتن ساپاهی با با در نظر گرفتن موقعیت، می

سرش نگران بوده، و در عین حاا قوایش آن شت  قدر زیاد بوده که این حجم در پ

ش شته از این، به نظر نمیانتظار پیروزی مجددی را دا شد. گذ سد که انتظار ته با ر

خاصی  یکما این که خود یونانیان هم برنامه ،یافته را داشته باشدمقاومتی سازمان

پ ته از ایرانیان  ها در نبرداند. به روایت اف طون، اساااپارتیبرای مقاومت نداشاااته

ها را شاکسات انیشاکسات خوردند و گریختند، اما بعد دور هم جمع شادند و ایر

 . 1دادند

شان را انجام دادند و این  شهر پ ته دومین نبرد به هر تقدیر، یونانیان در برابر 

شان، کشته شدن مردونیه بار موفق شدند ایرانیان را شکست دهند. کلید پیروزی

برد. نویسندگان نظامش به یونانیان یورش میباکانه در صف نخست سوارهبود که بی

ستودهاین دوران  سیار  سیان همراهش را ب اند. به طوری که دالوری مردونیه و پار

شکستند و بعد با گرفتند و میها را با دست میی اسپار ها نیزهپارس»گویند می

درگیری میان دو سپاه با شد   .«کردندشان را پاره میای شان سپرهایخنجرهای

از اسب به زیر افتاد و به دست  ادامه داشت، تا آن که مردونیه با ضربت یک یونانی
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شد، و با سنگ به سردار ایرانی یونانیان کشته شد. قاتل او آریمنِستوس نامیده می

 1اند!حمله کرده بود. دلیل مرگ مردونیه را برخورد سنگ به سرش دانسته

یونانیان در ابتدای نبرد فاقد انضاااباط بودند و به دلیل آن که پاوساااانیاس 

س سته بود در ستهنتوان صور  د ستایی پراکنده ت فرمان دهد، به  قل از هم با و م

ایران به هم لشااگر  . اما پس از کشااته شاادن مردونیه نظم2نگیدندجپارساایان می

در این مقطع فرماندهی ساااپاه به ظاهراً  خورد و یونانیان بر ایشاااان غلبه کردند.

ساس روایت هرودو   شد. بر ا شده با ی عموا همهگویا به روش م -آرتاباز محوا 

 شده است.آرتاباز خویشاوند شاه بوده و عموی خشایارشا محسوب می - پارسیان!

صمیموقعیتم ولی با مرور سلههایش معلوم میگیریها و ت سل مراتب شود که در 

از کسی با موقعیت اجتماعی و سن و سااِ عموی نظامی زیردست مردونیه بوده و 

ست که معقوابنابراین ی خدمت کند. رود در چنین موقعیتشاه انتظار نمی تر آن ا

ی عموی به مرتبه های مرساااوم یونانیانانیم که با اغراقسااارداری عادی بد او را

قا یارشاااا ارت ته اسااات خشاااا های یاف با جمع کردن نیرو قت خود را  یا . او ل

نشااینی منظم اثبا  کرد. به این ی ایرانی و سااازماندهی یک عقبخوردهشااکساات

نیرو از هم جدا شااادند و یونانیان در پ ته ماندند و ایرانیان  صااافوف دو ،ترتیب
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ساکنان  مردمبازگشتند. جالب آن که  مناطق اطراف ایرانیان را پناه یونانی بومی و 

با آتنیدادهمی ند و  باا میا ها را دن که آن ند میهایی  ندکرد ید . این مردم، 1جنگ

ستاییان یونانی منطقه سپاه توان رابطهمی جاهمین. از اندهی بئوتیا بودرو ی میان 

 ی مردم یونانی بهتر درک کرد.بخش یونان را با تودهآزادی

ن تردیدی وجود ندارد که ایرانیان در پ ته شاااکسااات خوردند، و بح ی در ای

بزرگی  یترین سرداران ایران در یونان، لطمهنیست که مرگ مردونیه، یکی از قوی

ی این شااکساات و شااد  در مورد دامنه ین،ا اساات. با وجود هشاادمحسااوب می

 های وارد شده جای بحث زیادی وجود دارد. لطمه

اند که قوای ایران که با رهبری آرتاباز تمام نویسندگان باستانی ادعا کرده تقریباً

شااد. این عدد البته جای بحث کرد، چهل هزار نفر را شااامل مینشااینی میعقب

شااود و برای خود ارتشاای بزرگ محسااوب می دارد، چون نیرویی چهل هزار نفری

نشاااینی به ساااازماندهی مجدد خود بپردازد و دوباره حمله تواند به جای عقبمی

ی کند. تنها راه برای پذیرفتن این عدد چهل هزار نفری، آن اساات که سااپاه اولیه

 - ید در حد همان صاد هزار نفر هرودوتیشاا -از این عدد تر بزرگ یونان را خیلی
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اش عددی های پراکندهشااهردولت اریم، که از دید من برای ساارزمین یونان وبپند

 غیرقابل قبوا است.

ست که نیروهای ایرانوجود اینبا  شینی، کمتر از نیمی هنگام عقب ،، معلوم ا ن

کنم از ابتدا چنین اند. بر همین مبنا، من فکر میاز قوای یونانی سااارباز داشاااته

سبتی بین دو نیرو برقرار ب شد. وگرنه ن ین که در هم -مردونیه  رفتار تدافعیوده با

 کند. نامفهوم جلوه می - نبرد لیاقت خود را اثبا  کرد

یب می بابه این ترت نامعلوم(  با حجم  پذیرفت نیرویی ایرانی ) لشاااگری  توان 

 حدود دو برابر خودش اندازه داشاااته در دو روز پیاپی جنگیدهاحتماالً  یونانی که

و سردار  ندروز دوم شکست خورددر  اما ،نددر روز نخست پیروز شدن ایرانیا است.

ست داد شینی ر عقبگزیو نا ندخود را از د ست که با مرور کردندن صویری ا . این ت

شده در متن ست میرخدادهای نقل  ست. اما های یونانی به د آید و معقوا هم ه

صویر  ستانی در پذیرفتن همین ت سندگان با ی تولیدش کرده عکه خود به نو -نوی

ایرانی را لشگریان  اند. چرا که خودشان در ابتدا شماربا اشکاا مواجه بوده - بودند

صد هزار نفر ذکر کرده سندگان، راه چند  شق این نوی سرم اند. هرودو ، به عنوان 

شر این هزارساده شدن از  ست. او  انای برای خ ص  ضافی پیدا کرده ا سرباز ا

شدند، و بعد  یکند که همهروایت می ساخته بودند جمع  این عده در حصاری که 

شااادند. این که چرا این شااامار عظیم  کشاااتارهمگی در روز دوازدهم نبرد پ ته 



 

که روز قبلش به فتحی چنین آشااکار دساات یافته بودند، به این سااادگی  ،ایرانیان

 توضی  داده نشده است. شدند کشته

ست که همه سندگان قدیمی جالب آن ا ستی نوی شک ی ایران را خوردهارتش 

شین مردونیه دو بخش می شی چهل هزار نفره که با هدایت جان  تابازآر -کنند، بخ

که انگار بدون تری بزرگ نشاایند، و بخششااماا عقب میبه ساا مت به سااوی  -

سله سل ست.سردار و  شده ا شمار  مراتب بوده و از ابتدا برای مردن در نظر گرفته 

 260000رسند، از دید هرودو  یک صب  تا ظهر به قتل میاین بخش دوم که در 

 159شان به مقابل، البته، یونانیان هم تلفاتی دادند. شمار کشتگان ای نفر است! در

 1635 ،افتادشاااد! به عبار  دیگر، به ازای هر یونانی که بر خاک مینفر بالغ می

 شد!ایرانی کشته می

شارهدیودور در مورد پایان نبرد پ ته دو  ست آن که تلفا  1جالب دارد یا . نخ

ایرانیان صاااد هزار نفر و تلفا  یونانیان ده هزار نفر بوده اسااات. این روایت، اگر 

شانه سابن ست که در لحظهای از ح شد، بدان معنا شی نبا سپاهی نود  ی گریزپری

صد هزار نفره را دنباا می شی چهار ست! نکتههزار نفره ارت  ی دوم، به دلیلکرده ا

که رهبری قوای اسااپارتی را بر  ،شااود. پاوسااانیاستلفا  زیاد ایرانیان مربوط می
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شاان ناگهان سار به شاورش بردارند و برایاسایران  عهده داشات، از ترس این که

کشتاری »ی اسیران را بکشند و به این ترتیب خطری ایجاد کنند، دستور داد همه

صور بیرون بودبه  توان به ها میبندی تمام این حرفجمع از .«راه افتاد که از حد ت

 اند. نشینی تلفاتی دادهاین نتیجه رسید که ایرانیان هنگام عقب

شان گویا بخشی از این تلفا  به کسانی مربوط باشد که به درون حصار تدافعی

بایست شمار کمی داشته باشند، اند. این عده میجا محاصره شدهپناه برده و همان

سادگی  شتهعام میقتلچون به  سردار و رهبری هم ندا اند. گروه شوند و به ظاهر 

سیر می سردار یونانی به قتل میدیگری ا سند. به نظر نمیشوند و به امر  سد ر ر

سار  و درون حصار، چندان زیاد بوده باشد. در تمام شمار کل کشته شدگان در ا

جنگ به سااادگی اساایر های یونانی، به این نکته اشاااره شااده که ایرانیان در متن

سیران ایرانی ذکر می معموالً اند و اعدادی کهشدهنمی سی »شود به برای ا سه پار

شود که و مواردی شبیه به این محدود می« دو تن از خویشاوندان شاه»و « زیبارو

از سویی نشانگر میل یونانیان برای خویشاوند دانستن تمام ایرانیان با شاه است، و 

دهد. به همین دلیل هم به نظر عداد اندک اساایران را نشااان میاز سااوی دیگر ت

گیرندگان در حصار هم با شده در پ ته زیاد باشد. پناهرسد شمار اسیران کشتهنمی

ی سااپاه و غیاب افسااری شااایسااته در عمده نشااینی منظم بخشِتوجه به عقب

ست و به کسانی منحصر میاحتماالً  شان،میان صلی بدنهشده که اندک بوده ا ی ا



 

 ،به ظاهر ،ی ماجرااند. بقیهشااان دور افتادههایارتش ایران را گم کرده و از دسااته

ستان شمار تلفا  ایرانیان را در هر بار های خ قانهسراییدا ست که  ی یونانیانی ا

داده، بازگو کردن شاارح ماجرا، در حدی که علم ریاضاایا  آن روز یونان اجازه می

 اند. افزون کرده

خود به شهر تبس حمله  ،این نبرد، به روش مرسوم ها پس از پیروزی دریونانی

 -چیز خواساااتار آن بودند تا دو ساااردار تبسااای هوادار ایران  کردند و بیش از هر

در برابرشااان مقاومت  سرا به چنگ آورند. اما مردم تب - یماگنیدس و آتاگینوست

صره در گشودن از پس ها کردند و باز هم مطابق انتظار، یونانی این بیست روز محا

انش گفت که اگر جنگ به خاطر شهریهم ناکام شدند. آن گاه تیماگندیس به شهر

ست به نزد یونانی ضر ا شده، حا د. به این ترتیب سلیم کنها برود و خود را تاو برپا 

ها با پرداخت رشااوه ها بردند. این تبساایاو و پسااران آتاگینوس را به نزد اسااپارتی

به چنگ آورد به  ن خود را خریدند. اما پاوساااانیاس ساااایر کساااانی را که بعداًجا

 .1جا اعدام کردکورینت برد و در آن

دهد تبلیغا  سیاسی در ایی دارد که نشان میهدر تاریخ خود اشاره پاوسانیاس

هنگامی که جریان بازدیدش  ،مورد جنگ پ ته از همان روز نبرد آغاز شده است. او
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شرح میاز آکروپ سیست و خنجر مردونیه را دهد، روایت میلیس را  کند که زره ما

 کند کهاشاااره میخودش وقف شااده اساات. اما آتنی دیده بود که برای آن معبد 

تهنمیها این ندتوانسااا باشااا ند واقعی  یه در  چون ،ا برابر روز دوازدهم در مردون

پارتی ها بیها میاسااا گه داشاااتهتردید خنجرش را برای خجنگیده و آن ند. ود ن ا

دارد به دروغین بود بخشاای از تبلیغا   ،در واقع ،در این بند از کتابش پاوسااانیاس

چنین خود . هم1کندای که در آتن پس از پ ته جریان داشااته اعتراف میرساامی

سته شاره می ،هرودو ، در جایی ناخوا کند: هنگامی که در پ ته به دروغ دیگری ا

در جناح  دخواساتنی به مشااجره مشاغوا بودند و همه میسارداران آتنی و تگیای

س و دور ازچپ  شگریان  کنند که در نبرد ماراتون باجای بگیرند، ادعا میها یپار ل

ستان احتماالً  . منظور از این چهل و شش قوم2اندچهل و شش قوم جنگیده سی ا

که دیدیم، شاهنشاهی هخامنشی است، که در نبرد ماراتون حضور نداشتند! چنان 

از سپاه شهربانی سارد و ایونیه و فنیقیه تشکیل یافته کنندگان در این نبرد شرکت

 ی شاهنشاهی.هابخش دیگربودند، نه ساکنان 

گوید که مردم پ ته پس از این جنگ برای آن که بتوانند چنین هرودو  میهم

جعلی درساات  اند، تعدادی ساانگ قبرِادعا کنند کشااتگان زیادی در این نبرد داده
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داد کردند که زیرش جسدی وجود نداشت و رویش چیزهایی نوشتند که نشان می

مردم ها به خودسااتایی ایاین رفتار پ ته. 1ای تعلق دارندبه دالوران شااهید پ ته

زیادی  یپس از این که با هم جنگیدند و عدهشباهت دارد که کورکورا  کورینت و

جا دو دساااته در آن ی ساااوبوتا رفتند و هراز طرفین کشاااته شااادند، به جزیره

ها آشکار است که هرودو  از این م اا !2برافراشتند خودهایی برای پیروزی یادمان

 ی تبلیغا  سیاسی دروغین بوده است. ای غنی در زمینهوارث پیشینه

ترین قوم بعد از جنگ پ ته هم یونانیان جشنی گرفتند و باز برای تعیین شجاع

شاجره سیدند جایزه ،پرداختند. در نهایت به م ی افتخار جنگ را چون به نتیجه نر

شرکت کمی اتفاقاً  به مردم پ ته دادند که تلفا  خیلی کمی داده بودند و در نبرد 

شتند شد دا شده رفع  صب گورهای یاد شکل به زودی با ن  ،. به این ترتیباما این م

اسااپار  و آتن اخت ف بروز  رشااهدولت از پیروزی پ ته در میان دو درنگ پسبی

 و این البته با توجه به سیر حوادث و نتایج نبرد دور از انتظار نبود.  3کرد

هرودو ، بیش از سایر نویسندگان باستانی، شرح پر آب و تابی از دستاوردهای 

ست می شتن مردونیه  کند کهاو نقل میدهد. مهم این نبرد به د یونانیان پس از ک
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های ط ، و مقدار بها، شاامش( را غار  کردند و بسااترهای گرانی شاااهی )!خیمه

کند که چرا خیلی زیادی سااایم و زر به دسااات آوردند. البته هرودو  معلوم نمی

های شهرهای ها و سرکشیبه عنوان سرداری که در حاا سرکوب شورشمردونیه 

ست،  ست چنین گنجینهمیبیگانه ا شاری را همراه خودش به این بای سر سو و ی 

ست تا غنایم را روی هم  آن سانیاس از بردگانش خوا صور ، پاو شد. به هر  سو بک

یک دهم از هر ند، و خود  گاه چیز را برای خود برداشااات. هرودو  آن توده کن

ست می ستی از انواع غنایم به د شتر، و زنانفهر سب،  ! که گویا 1دهد: ط ، نقره، ا

 ی به زور گرفته باشند. بخت محلی اخیر را از مردم نگوناین رده

شان را غار   شیای به جا مانده از ای سپاه ایران و ا در این که یونانیان کشتگان 

شمند بوده، کرده شده تا این حد ارز ست، اما این که غنایم یاد اند، البته تردیدی نی

شد، و در میان شته با شتر وجود دا شمش ط  و   بحثجای شان چیزهایی م ل 

های هرودو  در همین ی ساااایر توصااایفرا باید از ردهها این دارد. به گمان من

شااده، به از نقل فهرساات امواا غار  پسبخش از کتابش دانساات. هرودو  کمی 

ضر درشرح دیده سیانِ حا ست نبرد پ ته می هایش در مورد پار پردازد. او مدعی ا

در یک جا  ،شان فرو ریختبعد از آن که گوشت ،که مردم پ ته اسکلت پارسیان را
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ند. او  که چنگزارش میتوده کرد ند  فا   ییهاین اساااکلتک یای تل قا یان ب در م

ست شته ا شت: جمجمهایرانیان وجود دا صلی ندا  پارچهیککام ً  و های که هیچ مف

های ای که دندان(، جمجمهی سرش به آرواره جوش خورده بوده!کاسه یعنی)ه بود

باالیش  های نیش و پیش و آسااایا در هم ندان، طوری که دهبود پارچهیکفک 

 !و... 1همتر بود 1/3، اسکلت مردی که قدش اندهپیوسته بود

سیم که ایرانیانبه این ترتیب به این نتیجه می شگری  ر وجودا  ها و ماز غوال

  اند!الخلقه را به یونان فرستاده بودهعجیب

فت  دیگری هم  هرودو  در کتاب نهم داساااتان خویش به ماجرای -موکاله  بندر

شاره می ستانی وجود ندارد. گویا ا سندگان با سایر نوی شکل در آثار  کند که به این 

های هنگامی که ناوگان یونانیان در دلوس لنگر انداخته بود، سااه ساااموساای به نام

این ی ساارکرده -لمپون و آنتاگوراس و هگیسااتراتوس به نزد لئوتوخیدِ اسااپارتی 

شااهر ترغیب « آزادسااازی»را برای حمله به ساااموس و  روند و آنهامی - ناوگان

ساموس زیر نظر جباری 2کنندمی ست که به روایت خودِ هرودو ،  . این در حالی ا

محسوب ی ایرانیان نشاندهکه دست هشدبه نام تئومستور پسر آندروداماس اداره می

در گذشااته یونانیان این جزیره به قدری هوادار ایرانیان بودند که  شااده اساات.می
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پیشااانهاد یاری تمیساااتوکلس را نپذیرفتند و چند کشاااتی یونانی را برای اثبا  

 . 1ها توقیف کردندشان به پارسیوفاداری

صور ، گفته می ست به یکیبه هر  سانتیپوس آتنی د  شود که لئوتوخید با ک

تا  روندپیش میکشتی به سوی آسیای صغیر  250کند و با ناوگانی مشتمل بر می

سیان حمله کنند. هرودو  و دیودور بر این نکتهدر م شاری  وکاله به پادگان پار پاف

کنند که می با جنگ پ ته رخ داد، و هر دو هم ذکرزمان هم دارند که این نبرد

یان در این هنگام از نتیجه باخبر بودهیونان ند و به همیی نبرد پ ته  یل هم ا ن دل

 اند. اعتماد به نفس زیادی داشته

 400ی این معما که چگونه یونانیان در همان روزِ نبرد پ ته، در فاصاااله اما

یک از ایشان به  کیلومتری پ ته از شکست ایرانیان خبردار شده بودند، توسز هر

تر و دقتشاااود. هرودو  طبق معموا در این مورد بییده متوضااای  داشاااکلی 

کردند چوبی از گردش می گوید یونانیان هنگامی که در ساحلتر است. او میحراف

جا شان در آنبرای - سانیریزد خبرا -درخت زیتون را در ساحل دیدند که هرمس 

ی پیروزی یونانیان باشااد. یونانیان هم با دیدن چوب زیتون قرار داده بود تا نشااانه

! دیودور کمی در این مورد 2اندفهمیدند که ایرانیان در پ ته شااکساات خورده فوراً
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ست و میمحتاط تر  سربازانگوید یونانیان همینا شان روحیه طوری برای این که 

ند و بعد دیدند که درست از ی شکست ایرانیان در پ ته را پخش کردبگیرند شایعه

سویی موقعیت دشوارتر ایرانیان در پ ته توضیحی پذیرفتنی ؛1آمدآب در تر، که از 

شان می و انتظار یونانیان برای پیروزی در این نبرد را صلت ن سویی با خ دهد و از 

 خوانی دارد. ها همپراکنی و تبلیغا  جنگی یونانیشایعه

ها ز پارسییونانیان به موکاله رسیدند که توس ،به هر حاا، بنا به روایت دیودور

ا چون از سنگربندی و حصاربندی شده بود. تعداد این پارسیان صد هزار نفر بود! ام

ستاده بودند تا نیر ناکشان بیمشمار اندک سارد پیغام فر وی کمکی بودند )!(، به 

شان را در موکاله به هایشان اعزام شود. به این ترتیب صد هزار ایرانی کشتیبرای

 150خشاااکی کشاااانده بودند و در انتظار رسااایدن قوای کمکی از ساااارد )در 

 !بردندبه سر میکیلومتری( 

هی از دن یونانیان خبردار شاادند، گروها وقتی از رساایبه روایت هرودو  ایرانی

ن کردند، چون نساابت به ایشااا کشااتارپیمان خود را خلع ساا ح و های همیونانی

 کردند به آنها خیانت خواهند کرد. بدگمان بودند و فکر می
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شکل بود که یونانیان بر ایرانیان حمله آوردند و چهل هزار نفر از آنها را  به این 

 ی شدند. نشینری سرداری پارسی موفق به عقبکشتند. بقیه هم با رهب

ستان جنگ موکاله، که در کتاب شرح دا صر با آب وتاب عجیبی  های تاریخ معا

شکلی  شده، به  شده و تیر خ ص یونانیان بر اقتدار ایران در بالکان محسوب  داده 

 های اصلی روایت شده چند ابهام اساسی دارد. که در متن

ی نویسندگان، یونانیان صب  دوازدهمین روز نبرد هنخست آن که به روایت هم

پ ته با ساافیران ساااموساای دیدار کردند و تا شااب به موکاله رفته و ایرانیان را 

سی -شکست داده بودند. به عبار  دیگر تمام این کارها  سامو سیج سخن با  ها، ب

ستانهنیرو، اتحاد کسانتیپوس با لئوتوخید، دریانوردی تا موکاله در  فصل پاییز،  یآ

همه در یک روز رخ داده که به لحاظ  - چهل هزار نفر کشتارها و ی ایرانیمحاصره

 عملی ناممکن است. 

و رخدادهای آساامانی در شاارح این نبرد  هاهدوم آن که تراکم عجیبی از معجز

وجود دارد که مخاطبان نامعتقد به تأثیرا  خدایان المپ را نسااابت به کل ماجرا 

که مرجع  –ترِ هرودو  زد. دیگر آن که به ویسه در روایت قدیمیسااامشااکوک می

 عناصری وجود دارد که جالب توجه هستند.  - یودور هم بودهد

 های عجیبی با هم دارند:روایت هرودو  نبرد موکاله و پ ته شباهت در

 ؛آن وجود ندارد ناکامعم  چند  دهند. هرهردو در یک روز رخ می (1



 

سپاه ایرانی عظیمی به انجام میهر دو در بر( 2 سد که در منطقهابر  صار ر ای با ح

  ؛ده روزِ اوا نبرد پ ته(مانند  اند )چوبی پناه گرفته

صار می برند و بادر هر دو مورد ایرانیان درختان را می (3 سازند و آن برای خود ح

 ؛کننددور آن خندق می

یان در معبد هرا اردو می در هر (4 ناوگان یونانی هنگام زندو یونان له  ند. در موکا

ساموس در آن سیدن به  ستقر میر های فراری در شود و در پ ته هم یونانیجا م

 ؛برندشب دوازدهم نبرد به معبد هرا در پ ته پناه می

دو نبرد شااخصاایتی به نام هگساایسااتراتوس وجود دارد که با ایرانیان  در هر (5

شگوی ار ست که ارتباطی دارد. در پ ته پی ست و در موکاله خائنی ا دوی ایرانیان ا

 ؛از ساموس آمده

دو نبرد یک سوار پارسی شجاع وجود دارد که زره درخشان در بر کرده،  در هر (6

شدنش مایهدر آخر دهد و دالوری زیادی به خرج می شته  شادی و اعتماد به ک ی 

 ؛را داریم شود. در موکاله همتای موسیست، تیگران پارسینفس یونانیان می

شته می (7 سپاه ایران ک شابه )در هر دو نبرد بخش مهمی از   40شود و بخشی م

هزار در موکاله( توسااز ساارداری پارساای به ساا مت عقب  60هزار در پ ته و 

 ؛نشیندمی

 ؛زنندآتش میرا دو نبرد یونانیان حصارهای ایرانیان  در هر (8



 

یا (9 پارسااا یان در اردوی  نان نهدر هر دو نبرد یو یادی را کشاااف ن گنجی های ز

 1.نندکمی

 اتهمه شاااباهت، وقتی در کنار این حقیقت دیده شاااود که نفوذ ایرانیان  این

بوده، این شک را  ی مانند ساموس پابرجاهایجزیرهی ایونیه و بعد در منطقهها ساا

کار نبوده باشد. حدس  ای به این شکل درنبرد موکالهاص ً  کند که شایدایجاد می

 من آن است که نبرد موکاله:

پ ته  پس از نبرد پ ته رخ داده، چون سااربازان یونانی از شااکساات ایرانیان در (1

 ؛اندخبردار بوده

ام یک درگیری موضاااعی بوده و در قالب ایلغاری دریایی به بندر موکاله انج (2

 ؛گرفته

ه پس از مد  و مقطعی بوده اساات. یعنی سااپاه یونان ب فاصاالای کوتاهحمله (3

ست بربرها منطقه»گیرد و حمله به موکاله راه گریز را در پیش می ی ایونی را در د

 ؛2«گذاردباقی می

ستأثیر  (4 شته و حتی به تغییر حکومت ایرانمهمی ی سیا ساموس همندا  گرای 

 منتهی نشده است.
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سایه  شهرهای هم شنای غار   پس از ماجرای موکاله، بار دیگر همان الگوی آ

شاااد، و در این میان یکی از حاکمان پارسااای محلی نیز به همراه فرزندش  تکرار

اند که ی نویسندگان باستانی به این نکته اشاره کردههمهشد.  هایورشقربانی این 

جا را غار  موکاله به سوی شهر خرسونسوس رفتند تا آندرگیری یونانیان پس از 

سی ش ها ازکنند. در این زمان پلوپون شآنها جدا  ه کناوگان ی از ده بودند و تنها بخ

شهر را پس از ماه ستوس پیش رفت و این  س ها آتنی بود باقی ماند. این ناوگان تا 

این ناوگان در پاییز به این شاااهر رسااایده و چنان که احتماالً  محاصاااره گرفت.

شدتوکودیدس می شهر  شودن  ستان موفق به گ . هرودو  در 1گوید، در پایان زم

ی اعدام سرداران خراشی از شیوهشرح دا ،این شهر های یونانیان دراثبا  دالوری

 است.  برای ما باقی گذاشته راپارسی اسیر 

، آرتاوندس، حاکم پارساای سااسااتوپیش از آن، هرودو  در پنج بند پیاپی به 

 یدهد و او را به عنوان مردی سااانگدا که به معابد یونانیان و خاطرهدشااانام می

خائی د گاوران آ ندکرده معرفی میاحترامی میر تروا بیجن با وجود2ک از  این، . 

و نزد آید که مردم یونانی اطراف برای گریز از شر یونانیان به سستوس میمتنش بر

سی متحد میپناه میاو  سه ماه -شوند و مدتی دراز برند و با این پار ست کم   - د
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هایت هم هن. کنندپایداری می هایونانیدر برابر  با خیانت احتماالً  گامی کهدر ن

شااود، او آخرین کساای اساات که از شااهر اهالی خرسااونسااوس شااهر گشااوده می

شااود. گمان من این اساات که عملیا  گریزد و به همین دلیل هم اساایر میمی

و پس از نبرد پ ته انجام شااده و از نوع ایلغارهایی بوده که  در سااسااتوس ،اصاالی

 اند. آرتاوند همدادهشهرهای همسایه انجام می یونانیان پس از بسیج کردن نیرو در

حاکمی پارساای بوده که با دلیری از قلمرو خود و مردم یونانی وابسااته دفاع ظاهراً 

کینه و خشااامی که احتماالً  رساااد.کند و به شاااکلی ناجوانمردانه به قتل میمی

ی که به اش در دفاع از شااهر و خساااراتاند به کارآیییونانیان از او در دا داشااته

های احترامی به حریمشود، وگرنه غار  معابد و بیایشان وارد کرده بود مربوط می

مرتب  - یلیتیادس گرفته تا آلکیبیادساز م -ی یونانیان آنها کاری بوده که همه

 اند! دادهیانجام م

پس از نبرد آتنیان  قتل آرتاوند و ساااایر ایلغارهایی کهاحتماالً  به این ترتیب،

 هبزرگ شااده و ب یونانی نویسااندگاندر ذهن  ،ه تدریجبدند، رسااانانجام ه به پ ت

شده و داستانی را پدید آورده که شباهتش با داستان  منتهیجنگ موکاله ی قصه

 ته بیش از آن است که معقوا باشد.پ 

ته که هرودو  مییک نک لب دیگر این  جا غار  ی  یان پس از  نان ید یو گو

«  یونان»بادبان برافراشتند و به  - ی یونانجزیرها شبهی در شماشهر -سستوس 



 

یی را که به آن حمله هابخش بازگشاااتند. این تقریباً بدان معناسااات که آتنیان

ی شهردولت کردند، حتی اگر مردمی یونانی دریونان محسوب نمیجزو  اندکردهمی

 داشته باشد. ی یونان قرار جزیرهیونانی در آن ساکن باشند و حتی اگر در شبه

به این ترتیب، نبردهای ایرانیان و یونانیان در عصر خشایارشا به پایان  -بندی جمع

های ک ساایک رسااید. نبردهایی که برداشاات من در موردشااان با آنچه در تاریخ

 شود متفاو  است. روایت می

 نویسان معاصرِ پیرو ایشان: از دید یونانیان و تاریخ

نگِ بزرگ و خونین میان ارتش بزرگ شاهنشاهی با رهبری در این دوره چهار ج (1

  ؛شخص خشایارشا رخ داد: نبردهای ترموپوالی، آرتمیسیون، ساالمیس و پ ته

تمیسیون( یونانیان شکست خوردند ولی ردر نیمی از این نبردها )ترموپوالی و آ( 2

 ؛نددنائل آم به خاطر شجاعت و پایداری زیادشان به دستاوردهای خیلی مهمی

که مهم (3 تر هم تر و خونیندر نیم دیگری از این نبردها )سااااالمیس و پ ته( 

ی یونان بیرون راندند و جزیره، یونانیان پیروز شاادند و ایرانیان را از کل شاابهندبود

 برای آزادسازی شهرهای ایونی فراهم کردند. مقدمه را

 از دید من: 

، شانهای سارد و ایونیه و متحداناناز سوی شهربدر دوران سلطنت خشایارشا  (1

های جنوب یونان که به شاااماا و ها و ناآرامیگریبه قصااادِ پایان دادن به غار 



 

ی به یونان رخ داد که یهاحمله کرد،ی زیر فرمانِ شاااهنشاااهی ساارایت میمنطقه

سفر دوره شی از آن با  شا به منطقهبخ شایار شیبود. این زمان هم ای خ شگرک  ل

 ؛گرفتی فراوانی را در زمین و دریا در بر میای پراکندههدرگیری

 ای بود که یونانیانِدرگیری در ترموپوالی جنگ نبود، بلکه عبور ایرانیان از تنگه (2

سربازان باقیپنگهبانش  شاپیش از آن گریخته بودند و معدود  جا  مانده هم همانی

  ؛عام شدندقتل

سی در این میان نبردپنج  (3 ساالمیس، پ ته، و دو  قابل برر سیون،  ست، آرتمی ا

یان چنین بود: در نبرد  های ایران تاورد ها دسااا جنگ برای فت  آتن. در این نبرد

آرتمیسیون بر ناوگان یونان پیروز شدند. در نبرد ساالمیس بر ایشان برتری یافتند 

دو بار ی جنگ غیرقطعی باقی ماند. در اما نتوانساااتند نابودشاااان کنند و نتیجه

یا  برای ع هدف اصااالی مل ند )و این  به ساااادگی موفق شاااد فت  کردن آتن 

شان بود(، اما در پ ته بخشی از سپاه محلی ایران توسز نیروهای متحد لشگرکشی

 ؛این میان کشته شد در ،مردونیه ،یونانی محاصره شد و سردار ایرانی

 د و پیروز شدند. هربر این مبنا، در دوران خشایارشا ایرانیان به یونان حمله بردن (4

 ؛دارشان را در این میان از دست دادندچند یکی از سرداران نام



 

شواهد تاریخی، ایرانیان هم (5 ست با تکیه بر  شماا یونان را در د شهرهای  چنان 

 ،شاننسبت به زمان قبل از حمله ،خود حفظ کردند و نفوذشان در جنوب یونان هم

 بسیار بیشتر شد.

های ک ساایک، ماجرای درگیری ایرانیان و یونانیان را از ریخچنان که گفتیم، تا

کنند و آن را در همین مقطع، اواخر عمر داریوش و دوران شاااورش ایونیه آغاز می

پایان  ،«شااکساات خورد»یعنی زمانی که خشااایارشااا با این تفاصاایل در یونان 

تاریخ درگیریدهند. تمرکز بر این لحظهمی نان، چند های ایران و یوی خاص از 

دلیل آن اسااات که حجم نوشاااتارهای موجود در مورد این ترین مهم دلیل دارد.

ند برای تقویت معجزهیی که میهابخش ها ودرگیری ی یونانی به کار گرفته توان

ای بوده که هرودو  متن خویش گیرند. این دورهدر این دوره قرار می شوند، عمدتاً

ستانپیروزیرا بر آن متمرکز کرده و در مورد  ست. های یونانیان دا سرایی کرده ا

های تاریخی دیگر تکرار نشد و از های دیگران و دورههایی که دیگر در متنپیروزی

تواند اهمیت نظامی و سیاسی یونانیان را تأیید این رو تنها دستاویزی است که می

 کند. 

صر ایدئولوژیکمهم سطوره ترین عن ستان ی یونانی، باومعجزه یدر ا ر به این دا

سعه ستی در جریان تو ست که یونانیان به را سمت ا شی به  شاهی هخامن شاهن ی 

چنان که . ، و در برابر تهاجم آسااایا از اروپا دفاع نمودنداخت لی ایجاد کردند غرب



 

شتیبانی نمی شواهد تاریخی پ صر با  شود. نبردهای در همین بخش دیدیم، این عن

شایار صر خ سیار ناچیزتر، و شا دامنهایران و یونان در ع سیار کمتر، اهمیتی ب ای ب

دساااتاوردهایی بسااایار متفاو  برای دو طرف درگیر به همراه داشاااته اسااات. 

های این دوره، که بعدها به دخالت شخص شاه در جنگ بر ضد روستاهای درگیری

هداف  مام موارد ا که در ت یاتی تنبیهی بود  ها عمل ته اسااات، تن یاف قا  نانی ارت یو

شت و به تعیین ست، اما تلفاتی هم برای ایرانیان به همراه دا شده را برآورده کرده ا

 ویسه به کشته شدن یکی از سرداران ایرانی انجامید. 

مدار در این نویساااان یوناناگر به خواندن تاریخ ادامه دهیم و به سااابک تاریخ

انیان جز بینیم که پیروزی مورد ادعای یونلحظه روایت خویش را قطع نکنیم، می

ست. ایرانیان پس از این درگیریالف و گزاف ها نفوذ خود هایی ناپذیرفتنی نبوده ا

های معارض شهردولت را بر شماا یونان حفظ کردند، آن را گسترش دادند، و عم 

نشاندگانی که به نشاندگانی گوش به فرمان تبدیل کردند. دستخویش را به دست

ناامن کردن محیز دریای ا یل  ندازیژه و دساااتدل به قلمرو های دایمیا شاااان 

شدند و شاهی به جان هم انداخته  سخت و کام ً  شاهن از پا در آمدند. با هر معیار 

پذیری که به نبردهای ایرانیان و یونانیان در عصاار خشااایارشااا بنگریم، رساایدگی

هیم ها باز خوای نفوذ ایران در یونان را به عنوان پیامدی از این درگیریتوساااعه

  یافت.
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ستادن  شورش کرد و با فر صر  شده، در م شاره واقع  عنوان مردی لیبیایی مورد ا

پیشاانهاد کرد و در  یونانیانای را به کنندهبه یونان امتیازهای وسااوسااه هاییپیک

در آغاز  -پ.م.  460عوض خواساات که برایش ساارباز بفرسااتند. آتنیان در ساااا 

ساااپاهی به مصااار بردند، در اوج قدر  و ثرو  به سااار می - ی پریکلسدارزمام

پرمیس بر سااپاه محلی اش در نبرد پاینارو و مزدوران یونانیدر نتیجه فرسااتادند. 

ش شا -ند و هخامنش دپارس چیره  صربرادر خ شین م شهربان پی شا و  را در  - یار

 ند. داین نبرد به قتل رسان

آرتابازوس( را برای دفع ) بخش و آرتابازاردشاایر وقتی از شااورش آگاه شااد، بغ

صر  شیان را به کمک مردم م شور صر رفتند و  ستاد. این دو با ناوگانی به م فتنه فر

صریان از آن ست دادند. م شک ستقباا کردند در چند نبرد پیاپی  سپاه ایران ا رو از 

که اینارو به یونانیان وعده داده بود تا همراه با ایشااان بر کشااور حکومت کند، و از 

سیر واقعی رخدادها چنین بوده که احتماالً  این رو مصریان از او متنفر شده بودند.

شی لیبیایی شور سر با روش مر ،یک  شروعیت، ادعا کرده که پ سب م سوم برای ک



 

که به طمع غار  و غنیمت  ،فرعون پیشااین اساات و با گروهی از مزدوران یونانی

همراهش شده بودند، به مصر هجوم برده بوده. شکست سریع ایشان، و باقی ماندن 

دهد که شااورشاایان پایگاه مردمی زیادی ممفیس در دساات پارساایان نشااان می

شته ستهاند و نندا صر را تهدید کنند. ایرانیان ناوگان توان سی م سیا اند مراکز قدر  

را اسیر کردند و به صلیبش کشیدند.  ر دلتای نیل شکست دادند و اینارویونان را د

 به این شکل فتنه فرو خوابید و مصر پس از شش ساا بار دیگر آرام شد. 

ست که بغ شورش آن ا سرکوب این  سیاس در مورد  به اینارو  بخشروایت کت

اما مادر هخامنش، آمسااتریس، که از زنده ماندن قاتل ، د تا تساالیم شااوداامان د

شیر را بربودفرزندش ناراحت  بخش در بغ تا او را بکشد. به این ترتیب ختانگی، ارد

د و چنان از این موضوع خشمگین شد که مآبر شورشی لیبیایی بدقوا از آب دربرا

سوریه  سرانش به  شورش ک ترفبه همراه پ ست دادن  ،درو  شک اما پس از دو بار 

 . شتارتش شاهنشاهی، پشیمان شد و بار دیگر سر به اطاعت شاه گذا

بخش، به عنوان داستان کتسیاس عناصری دارد که آشکارا نادرست هستند. بغ

دهد، دلیلی نداشته، رهبر ارتش نیرومندی که شورشیان را در همه جا شکست می

شته، تا اینارو را ببخشد و به او امان دهد. به همین ترتیباختیارااحتماالً  و  ،تی ندا

قوانین موجود در شاااهنشاااهی به قدری مشااخص و روشاان بوده که برای مجازا  

شاه  شی هم بوده، نیازی نبوده تا مادرش از  شور شاه، که یک  کردن قاتل عموی 



 

سوی دیگر، نام بغ شیر های مختلف پادبخش در دورهدادخواهی کند. از  شاهی ارد

سرداری الیق و وفادار بارها تکرار می شورشی بر شود و به نظر نمیبه عنوان  رسد 

 شدهکرده به این راحتی بخشوده نمیکرده باشد، و اگر هم چنین می شاهنشاهضد 

یونانی یی سراحرم هایی افسانهتوان داستان کتسیاس را در رده. بنابراین میاست

های مهم دربار ایران را زیر تأثیر شاااخصااایتی مؤنث و جای داد که تمام رخداد

 ند.پنداشتانتقامجو می

نان مهم اساااات،  یان ایران و یو ظامی م چه از نظر روابز ن حاا، آن به هر 

ها از دو هایی اساات که بین ایرانیان و ناوگان آتنی در گرفت. این درگیریدرگیری

ر  نظامی هخامنشیان ی قدجنبه حائز اهمیت است. نخست آن که امکان مقایسه

کند، و دوم آن که با وجود ارزش و فراهم میآتن  ی اوج قدر و آتنیان را در دوره

که از این نظر دارد، نگ معموالً اهمیتی  تاریخ ج یان  نان در م های ایران و یو

ی درخشاااان از خراب شااادن خاطرهنویساااان تاریخشاااود. گویی گنجانده نمی

 ن بر ایرانیان بهراسند.بخش یونانیاهای رهاییپیروزی

پ.م. با  460اما باید به مساااتندا  تاریخی نگاه کرد و دریافت که آتنیان در 

به کشوری شورشی کمک کردند و  گسیل کردن ناوگانی برای کمک به اینارو علناً

ست شک های نظامی پیاپی پرداختند. در واقع، تاریخ آتن و وقایع بهای آن را هم با 

ها ن رخ داد بدون در نظر گرفتن پیامدهای این شاااکساااتکه پس از آرا مهمی 



 

بخش توان درک کرد. یونانیان در چندین نبرد از نیروهای پارسی به رهبری بغنمی

شمار از آنها طوری که تنها تعدادی انگشت ،شدند کشتهشکست خوردند و همگی 

وش مرسااوم همان ر هنویسااان یونانی بتاریخجا این توانسااتند به آتن بازگردند. در

اند که بیشااتر باید زیر تلفاتی نجومی را به آتنیان نساابت داده اند وخود عمل کرده

 بندی شود. عنوان تبلیغا  ضدآتنی آن دوره رده

ها داریم، به کتساایاس تعلق قابل اعتمادترین شاااهدی که در مورد تلفا  آتنی

ساا بعد در ایران می صت  ش ست. او تلفا  دارد که حدود  سته ا آتن را پنجاه زی

کند که تقریباً معادا اسااات با کل نیروی نفر هوپلیت ذکر می 9000کشاااتی و 

ستاده ست آگاهی یافتند، ناوگانی کمکی را فر شک صر. آتنیان که از این  شده به م

شان به سوی مصر گسیل پ.م. برای یاری به سربازان 454تجهیز کردند و در ساا 

کام ً  ی مِندِس با ناوگان ایران برخورد کرد وکردند. اما این ناوگان هم در دماغه

شد. آتنیان که گویا در این زمان برای ایلغاری دیگر به اوریمدون حمله کرده  نابود 

شدند و به این ترتیب آتنِبودند نیز قتل شکستی خرد عام  کننده را عصر پریکلس 

قدری زیاد بود به  های این شااکسااتها از ایرانیان تحمل کرد. دامنهدر تمام جبهه

شان را از دلوس به خودِ آتن که آتنیان از بیم شورش شهرهای عضو اتحادیه خزانه



 

پ.م. با  453شااده به اعتبار آتن چنان بود که آتن در های واردمنتقل کردند. زیان

 .1اسپار  قرارداد صلحی منعقد کرد و امتیازهایی را به حریف داد

یب ظامی در دور ،به این ترت به پیروزی قطعی و درگیری ن ان اردشااایر هم 

 تأثیرگذار ایران بر یونانیان منتهی شد. 

 ی داریوش دومسخن هفتم: قصه

های ناشااای از مرگ اردشااایر پس از پایان یافتن ناآرامی .م.،پ 424در سااااا 

های کوچکی بین هخامنشاای، داریوش دوم بر تخت نشااساات. در زمان او درگیری

سپاهیان مزدو سی یا نیروهای ایرانی و  سرورانی پار صری مر یونانی که در خدمت 

تاریخ جنگ معموالً بودند بروز کرد، که ما یهای ایران و یونان از قلم مدر  تد. ا اف

 باید در این زمینه به آنها هم نگاه کرد. 

شهربان سارد قیام کرد )پشوتن( زمان با قدر  یافتن داریوش دوم، پیسوتنَه هم

که از سوی شاه برای  ،ی را به خدمت گرفت. اما تیسافرنو گروهی از مزدوران یونان

ساارکوب وی فرسااتاده شااده بود، به ساارعت او را شااکساات داد. لیکون آتنی که 

متحدش بود، به او خیانت کرد و هنگام جنگ تنهایش گذاشات. تیساافرن، پس از 
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سی سیا شد و با یاری رقیب  سارد برگزیده  شهربان  اش اعدام کردن او به عنوان 

شهربان  -اباز فرن سکولیون بودکه  ستاد و از شهردولت به - دا سفیر فر های یونانی 

 ایشان خراج خواست و گرفت. 

 وقتی مد  کوتاهی پس از این ماجرا اَمورگَه پسااار پیساااوتنَه قیام کرد و از

یش نیرو خواساات تا برا - از جمله آتن -های تراکی، یونانی و مقدونی شااهردولت

ستند آتنیان  ،آمدند. به این ترتیبکاریه رفتند در خدمت اَمورگَه در ها بهآتنی ،بفر

که  مانی بود  ند، و این در ز با ایران )صااال  نیکیاس( را نقض کرد قراردادشاااان 

 گیر کرده بودند. ی دوردست سیسیل زمینناخردمندانه قوای خود را در جزیره

د عمل شدند. د و داسکولیون به سرعت وارراستان ساایرانی در مداران سیاست

ست دادند و همه شک شیسپاه ایرانی اَمورگه و متحدانش را  شور سرداران  و  ی 

به اسپار  شوش های مالی دربار . پس از آن، کمکآتنیان متحدشان را اعدام کرد

 به نابودی آتن در بیست ساا بعد منتهی شد. ،در نهایت ،هایی کهآغاز شد. کمک

نابراین در عصااار داریوش دوم نیز ت ندازی به مرزهای  ش یونان برای دساااتب ا

بینیم، و واکنش سااریع و قاطع ارتش ایران را، که به انهدام و شاااهنشاااهی را می

 انجامد.نابودی کامل مهاجمان و شورشیان می

 ی اردشیر دومسخن هشتم: قصه



 

صر نقل میچنان که تاریخ سان معا ها بعد درگیری کنند، از نبرد موکاله تا مد نوی

ی مزدور میان ایرانیان و یونانیان بروز نکرد، جز ورود ساااپاه ده هزار نفره خاصااای

ی ای بود برای حملهیونانی به رهبری کوروش کوچک، که از دید بسااایاری مقدمه

 ای بود بر انحطاط نیروی نظامی ایران. اسکندر و نشانه

ونان بین ارتش ایران و ی من با وجود آن که بازگشااات ده هزار تن را درگیری

جا این های ایران و یونان، دردانم، اما برای رعایت نظم ک سااایک تاریخ جنگنمی

 دهم.ای از آن را شرح میخ صه

آن بود که  در دوران داریوش دوم یکی از دساااتاوردهای مهم ایرانیان در یونان

شوه دادن به دولت ست ر مردان یونانی و پس از چند مرحله آزمون و خطا روش در

که به تاریخ  ،شاااان بر ضاااد هم را یاد گرفتند. در بخش بعدی کتابختنبرانگی

ی سیاسی ی سلطهسیاسی یونان اختصاص یافته است، اثرا  این سیاست و دامنه

فقز باید به یک نکته جا این ایران بر یونان را به طور خ صااه ذکر خواهم کرد. در

س شود و آن هم این که یکی از معماران مهم این  شاره  صر داریوش ا ست در ع یا

 بود.  ،کوروش کوچک ،دوم پسرش

کوروش، با وجود پیروزی دیپلماتیک نمایانی که در دوران حکومت بر آسااایای 

گذاری برادرش اردشاایر به صااغیر برای ایران به دساات آورد، خیلی زود پس از تاج

صویر شد. ت شاهی تبدیل  شاهن  هایروایتما از او، بر مبنای امروزین  خطری برای 



 

یونانیانی شاااکل گرفته اسااات که زمانی به عنوان مزدور در ساااپاهش خدمت 

 از او در دسااات داریم. دارانه رابرداشاااتی به شاااد  جانب ،کردند. از این رومی

متنی که ماجرای زندگی و شورش کوروش کوچک را روایت کرده، کتاب ترین مهم

د در کساانوفانس اساات که خو ی( نوشااته: آناباساایس) بازگشاات

 وی به ایران شرکت داشت و یکی از سرداران سپاه مزدورش بود.  لشگرکشی

در مورد کوروش چند نکته مشخص است. نخست آن که مردی تندخو و خشن 

کم یک بار هم ت ش کرده تا اردشیر را ده و دستشبوده و به قتل برادرانش متهم 

ساند. چیز دیگری که درباره ست که به عنوان حکمران دانیم آن ااش میبه قتل بر

صغیر، سیای  ست آ شده روند نابودی نهایی آتن مدار سیا به موفقی بوده و موفق 

ی دیگر، آن است که تحت تأثیر فرهنگ را به سرانجام برساند. نکتهدست اسپار  

به روش ایونی نانی بوده و  مان مییو که بر ایشاااان فر نده، ریش خود را هایی  را

گذاشاته اسات. دسات کم، این غار بر سار می درخت برگتراشایده و تاجی از می

 . نداهایش حک کردهتصویری است که بر سکه

ی به بهانه ،تخت نشست، کوروشبر  وقتی داریوش دوم درگذشت و اردشیر دوم

ها، به گردآوری سپاه برکنار کردن تیسافرن از حکومت میلتوس و حمله به پیزیدی

و انبوهی از مزدوران  پ.م. به طوا انجامید 401تا  404 پرداخت. این کار از ساااا

خو و تقریباً یونانی را به خدمتش وارد کرد. تبلیغا  آتنی، اردشااایر را برادری نرم



 

شان میبی شتعرضه ن . ه استدهند که توانایی رویارویی با برادر جنگاورترش را ندا

شان می شواهد ن سانهاما  سافرندهد که این حرف اف ست. تی ، به محض ای بیش نی

های کوروش، پانصااد سااوار را به همراه پیامی به شااوش خبردار شاادن از یارگیری

 فرستاد و شاه را از ماجرا آگاه کرد. 

شورشی مشهور مصری بود، در ی امیرتهپ.م. امیرته، نوه 404در  ی بزرگ که 

شیر هم فوراً شت. ارد سردارانش به نام اَبَر دلتای نیل علم طغیان برافرا کام یکی از 

)ابروکومس( را به مصر فرستاد تا شورشیان را سرکوب کرده و دریانوردان فنیقی را 

در برابر برادر عصاایانگرش بساایج نماید. یکی از محارم کوروش، تَموی مصااری بود 

که پس از شااکساات خوردنش به مصاار گریخت و نزد امیرته پناه گرفت. تمام این 

ست که کوروش با امیرته شانگر آن ا صری ارتباطموارد ن ست و ی م شته ا هایی دا

گرمی وی نافرمانی پیشااه کرده با تحریک یا پشااتیاغی مصااری بعید نیساات که 

 باشد. 

سیج  ور بودشعلهشورش امیرته آتش ی که از هایساا درکوروش  ست به ب د

شاه  ،اشنیروهایی مختلز و چند ملیتی زد، و در مورد هدف نهایی شوریدن بر  که 

ان نگفت. در این میان چند ده هزار نفر سپاهی بسیج شدند، که به ایش بود، چیزی

نفرشان یونانی بودند. تمایل یونانیان بر آن است که شمار و اهمیت  حدود ده هزار

دهد که ایشان اما شواهد نشان می ،کشی کوروش مهم جلوه دهندلشگر خود را در



 

ای بر حاشیه ی نقشیاند و حتی در نبرد نهایبخشی کوچک از یک سپاه بزرگ بوده

شده شته و وارد معرکه ن سپاه کوروش چنین ترکیبی عهده دا اند. جمعیت یونانی 

الکدمونی زیر فرمان  2000تساااالیایی زیر فرمان مِنون،  1500داشاااته اسااات: 

نفر آرکادیایی زیر  1000نفر سااایراکوزی زیر فرمان ساااوزیس،  300کلئارخوس، 

 ،به روایت کساانوفانس ،سااوس. به این ترتیبنفر از پلوپون 8100فرمان اِگیاس، و 

. 1شده استشمار کل یونانیان در سپاه شورشیان به حدود سیزده هزار نفر بالغ می

سپاه می سایرچنان که از ترکیب  سیزده هزار نفر مانند  شگریانی  بینیم، این  که ل

سیج می ستهیونانیان تا پیش از این ب سربکردند، از د ستقل از  ازان هایی مجزا و م

شاادند که از شااهری خاص برخاسااته بودند و زیر فرمان ساارداری از تشااکیل می

شان می سازندهشهر صلی  صر ا های یونانی همین ی ارتشجنگیدند. در عمل، عنا

 اند. شان بودههای مزدور سربازان و فرماندهاندسته

شرق، تبلیغاتی روانی را آغاز کرد که محورش  ،کوروش سوی  هنگام حرکت به 

ی وی به قلمرو آساایای صااغیر و فرهنگ مردم آن ناحیه بود، و با برشاامردن قهع 

گاوریدالوری عا میها و جن کرد. این هایش مشاااروعیتی بیش از برادرش را اد

سااازد، اما گویا در زمان میوش را بری تصااویر امروزین ما از کورتبلیغا  شااالوده

                                                 
 9آناباسيس، كتاب یکم، فصل دوم، بند  1



 

بندی پارساای، که اسااتخوانخودش چندان کارآمد نبوده باشااد. ساارداران و قوای 

مه یل میی ارتشه گار را تشاااک ند آن روز به او های نیروم ند، از پیوساااتن  داد

آمدند، در فرصاااتی مناساااب راه کردند و آنانی هم که به خدمتش درخودداری 

سردار ترین و محترمکه محبوب ،خیانت را در پیش گرفتند. اوروَند )اورنتس( ترین 

 کرد بگریزد و به اردشاایر بپیونددامی که سااعی میاو بود، هنگلشااگر  پارساای در

شد. و ابرکام ستگیر و اعدام  سوی کوروش  ،د سته بود و از  که به ظاهر به وی پیو

های سوریه فرستاده شده بود، به ارتش شاهنشاهی پیوست. برای سد کردن جاده

که از ساارداران پارساای وفادار به کوروش بود، وقتی پس از شااکساات در  ،آریا هم

آن را رد کرد و  رو شدس درمورد ادعای سلطنت روبهوناکسا با پیشنهاد کلئارخوک

دا به ارتش اردشاایر پیوساات. حتی یونانیان هم در نبرد با شاااهنشاااه با وی هم

نبودند. چنان که وقتی هدفش برم  شاااد، کسااایناس و پاسااایون با نیروهای زیر 

شتند و ب شدند و به یونان بازگ شتی  سوار بر ک شان  شگریان  اقیامر یونانی هم ل

 وقتی بر این راز آگاه شدند تا بیست روز از جای خود تکان نخوردند. 

 کوروش کوشید تا با بیشترین سرعت خود را به بابل برساند و پیش از پیوستن

راهپیمایی او از  ،ایناز میان بردارد. با وجود  ایران شرقی به اردشیر، او رالشگریان 

و سه روز به طوا انجامید و این زمان طوالنی، نشانگر آن است ترکیه تا بابل هفتاد 

اند، یا از انضااباط کاملی برخوردار کردهکه سااربازانش با حداک ر توان حرکت نمی



 

های ایران کوروش زمانی با برادرش رویارو شد که هنوز ارتشبا این حاا، اند. نبوده

صف  شیر در هنگام  ستن در برابر کوروش در شرقی در راه بودند. بنابراین ارد آرا

ی پارساای و ماد و ای می را زیر فرمان داشاات، که زیر سااپاه نخبه ،کوناکسااا، تنها

های متحد با کوروش ها و قومی جنگ نظم و انضباطی بسیار بیش از یونانیسنجه

شان دادند. شگر  را از خود ن شتر ل سختی خورد و بی شکست  سا  کوروش در کوناک

ه سپاه شاه پیوستند و بخشوده شدند. از میان سردارانی که به سردارانش شتابزده ب

اردشاایر وفادار باقی مانده بودند، تیسااافرن بیش از همه پاداش گرفت و به روایت 

 داماد اردشیر شد! - شان دامادی شاه بودآرزویترین بزرگ که -یونانیان 

د تا به کشاورشاان سارور مانده بودند، اجازه یافتنکه بی ،گاه مزدوران یونانیآن

که خود یکی  -ای شد برای کتاب بسیار جالب کسنوفانس بازگردند و این دستمایه

 را بنویسد.  آناباسیستا  - از سرداران این سپاه بود

اند تا بازگشااات ده هزار تن را ت ش زیادی کرده نویساااندگان غربی ه،امروز

شانه شمن شی و انحطاط آن به  شاهی هخامن شاهن ترین مهم ار آورند.ای از زواا 

اند آن اسااات که این ده هزار تن مزدور یونانی مسااایر طوالنی دلیلی هم که آورده

اند و چنان که خودِ کساانوفانس هم روایت کرده مردم ساار بابل تا یونان را پیموده

شان ایجاد شود. در اند، بی آن که از سوی ایرانیان مزاحمتی برایراه را غار  کرده

را ای بندیتر معلوم شدن ماهیت بازگشت ده هزار تن، جمعبرای دقیقجا، تنها این



 

س -که از خودِ متن  سان امروزینیرهای تاریخو نه تف شود به طور نتیجه می - نوی

 آورم.خ صه می

 شود:چند نکته معلوم می آناباسیساز کتاب 

به یک هدف،  (1 ها معطوف  یان تن نان تارهای یو مام رف حلی، غار  مردم میعنی ت

ست. این هدف  شان  گاهبوده ا شت به  -با هدف دیگر کرده تداخل می - یونانبازگ

سیاری از موارد بر آن ترجی  می ست.و در ب ست م  ً  یافته ا شک یونانیان پس از 

شنهاد می سیان پی شان درکنکوروش به پار آیند و برای حمله و ند که به خدمت ای

 . 1غار  به مصر فرستاده شوند

ی یونانی در جنگ کوناکساااا تقریباً هیچ نقشااای را بازی ده هزار نفرهساااپاه  (2

کوروش کوچک هم لشااگریان  کند. این بدان معناساات که این گروه حتی درنمی

شااوند. اند و در جنگ اصاالی به بازی گرفته نمیشاادهای و فرعی تلقی میحاشاایه

فانسک ند، آن را از وقتی ارتش کوروش را توصااایف می ،سااانو نانی ی 2500ک و

سلحه، سبک شکل می 10400ا صد هزار بربر مت بیند. چنان که گفته هوپلیت، و 

م  ً  های یونانی نباید جدی فرض کرد. چوناعداد و ارقام را در متناصااوالً  شااد،

شیر را  شته که -ارتش ارد سرباز دا میریاد  120دارای  - دست باال پنجاه هزار نفر 
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باز می 2/1)یعنی  ندمیلیون( سااار جدی هم می1دا قام غیر با همین ار ما  توان . ا

 اند. دادهدریافت که مزدوران یونانی بخشی کوچک از سپاه کوروش را تشکیل می

سنوفانس در الب شرح پر هک  ،کندنقل می آب و تابی که از دالوری یونانیانالی 

نها از آ»که سپاه اردشیر هنگام جنگ کوناکسا از کنار یونانیان گذشتند و افزاید می

بدون این که به آنها حمله کنند، و تلفا  یونانیان درنبرد کوناکساااا « فرار کردند

 ! 2فقز یک نفر بود، که آن یک نفر هم در اثر برخورد با ارابه زخمی شده بود

ی درگیری ایرانیان و یونانیان کند که تنها نشانهچنین کسنوفانس روایت میهم

یان  نان که وقتی یو یب»آن بود  یان از تعق ند، اردوی خود را باز می« ایران گشااات

معنایی . او در قبل و بعد از این ساااطور، مرتب به مانورهای بی3شاااده یافتندغار 

شاره می شده و بعد از آنها فرار کند که در طی آن ایرانیان به یونانیان نزدیک میا

نانیکردهمی ند و یو باا میا ها را دن ند ولی هرکردهها هم آن به ا نه بار  ها ای ب

ای رخ کردند و به هر ترتیب درگیریایساااتادند و از تعقیب صااارف نظر میمی

 داد. نمی
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 30ی اردوی یونانیان و ایرانیان چنین در جای دیگری اشاره شده که فاصلههم

رساااد که این طور به نظر می ،. در واقع1کیلومتر( بوده اسااات 5/5اساااتادیا )برابر 

شتهیونانیان در جریان نبرد کو شی ندا سا نق شدن اردویناک شان اند. غار   شان ن

شان گریخته از اردوی - ی سپاه شاهید به دلیل حملهشا -دهد که در مقطعی می

اند. حدس من آن است که یونانیان شان را به یغما برده بودهبودند و ایرانیان اردوی

نار کشاایده و از اند و هنگام نبرد خود را کی سااپاه کوروش قرار داشااتهدر حاشاایه

شاااان از جنگ بدون تلفا ، و نبرد خودداری کرده باشاااند. وگرنه بیرون آمدن

جازه می ها ا به آن که  یان  عدی ایران بانی ب نهمهر به خا شاااان برگردند، هایدهند 

رسااد. به احتماا زیاد، این هم یکی دیگر از نبردهایی بوده که معنی به نظر میبی

اند به سااارورشاااان خیانت کنند و ایرانیان ترجی  دادهیونانیان هنگام رویارویی با 

های کسنوفانس در مورد بازی گرگم به هوای ایرانیان دست به س ح نبرند. توجیه

که در جریانش اردوی یونانیان غار  شاده، بیشاتر ت شای اسات برای  ،و یونانیان

 ی این بزدلی.بندی کردن آبرومندانهسرهم

و بر خ ف ارزیابی مفسران معاصر این کتاب، ایرانیان  ،آناباسیسبر مبنای متن  (3

شت پیروزمندانهکام ً  جادر همه ست باال را دارند و به هیچ عنوان بازگ سپاه د ی 
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گذارند. پس از گیرند و ایشان را به حاا خود نمیشان را نادیده نمییونانی به وطن

س شده بودند تو سرداران یونانی که با کوروش متحد  شت نبرد،  سافرن بازدا ز تی

سنوفانس ت ش کرده این ماجرا را نتیجهشده و اعدام می ی شوند. در این میان ک

. اما 1شااان تلقی کندهای ساارداران یونانی بر ضااد همکارانها و دساایسااهتوطئه

همه توجیه ندارد، آن اساات که سااپاهی مزدور به  که نیاز به این ،واقعیتی روشاان

، هاپارس یتهاند. بنابراین بر مبنای دای پیوسااتهرهبری سااردارانی به یک شااورشاا

پس از شااکساات خوردن آن شااورشاای، این ساارداران متحدش باید اعدام شااوند. 

تر بوده، و این با بخشش سپاهیان یونانی نشانگر آن است که گناه آنها بسیار سبک

شته بوده اند حدس من در این مورد که هنگام جنگ گریخته و کوروش را تنها گذا

 خوانی دارد. هم

ها و برانگیز دارند. اگر الفشان وضعیتی بسیار ترحمیونانیان در جریان بازگشت (4

های کساانوفانس در مورد دالوری یارانش را کنار بگذاریم، و رخدادهای متن گزاف

بینیم که بازگشت ده هزار مرد در واقع عبار  بوده دیگر بچینیم، میرا در کنار یک

نان یکاز فرار یو غار  مردم بومی و  که از هر فرصاااتی برای  دیگر یانی حریص 

اند و مرتب کردهشان میاند. به همین دلیل هم مردم محلی دنبااکردهاستفاده می
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نماید که یی از کتاب چنین میهابخش اند. درآوردهتلفاتی را به ایشاااان وارد می

ته یان هساااتگویی دسااا نان باا یو پارسااای دن نداران  با کشاااتن ای از کما ند و 

ستهشان آنها را به عجله وا میدارهایعقب ست که ر سیر دارند. اما بعید ا ای کل م

شت ده هزار تن را همراه شیوهطوالنی بازگ س ح و  شند، و نوع  ی شان پیموده با

جنگیدن این دشاامنان ناپیدایی که همیشااه در پشاات ساار یونانیان هسااتند هم 

توان آنها را به سادگی مردمی محلی دانست که کند. بنابراین میهمیشه تغییر می

 اند. کردهدر برابر ایلغار این مزدوران یونانی مقاومت می

ای نامنظم و بسیار کم بوده است، چون به شیوهاحتماالً  تلفا  نیروهای مهاجم

که با  ،اند. دساات کم در مورد کساای به نام مهردادجنگیدهچریکی با یونانیان می

صد کماند سب یونانیان را به تنگ آورده بود، میچهار ست ا دانیم که هیچ ار و دوی

دهد که تلفا  وارد آمده از این عملیا  . شاااواهد نشاااان می1تلفاتی نداده اسااات

ست. چون از  سیار بوده ا ، تنها اندکه در ارتش کوروش بوده یونانی 12900ایذایی ب

 دهند. هم باز تلفا  می و تازه بعد از آن 2گردندمینفرشان به سینوپ باز 8600

کنند به هیچ شهر یا جرأ  نمی ،های کسنوفانسبا وجود الف و گزاف ،یونانیان (5

شااود و حتی از ای نزدیک شااوند. هیچ قلعه یا دژی توسااز ایشااان فت  نمیقلعه
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شااوند. ج کند هم رد نمیینزدیکی شااهری که بتواند سااپاهی را بر ضاادشااان بساا

هایی اساات که گاه با ایشااان دوسااتانه و گاه قبیله مساایرشااان از میان روسااتاها و

شااان در تمام این مد ، که یک فصاال از فت ترین بزرگ کنند.دشاامنانه رفتار می

ی یک ایرانی به نام تیرباز است که در آن کتاب به آن اختصاص یافته، غار  خیمه

البته . 1شودشوند و یک چادر و بیست اسب نصیب یونانیان میچند نفر کشته می

ربانی با بیست اسب و هکند بگوید تیرباز شهربان بوده! شکسنوفانس فراموش نمی

 یک خیمه! 

شااان را از تفاو  نیسااتند و وقتی پایپارساایان نساابت به حضااور یونانیان بی (6

شان روبهشان درازتر میگلیم می که یونانیان شوند. هنگارو میکنند، با برخورد ای

سااای به پار کنند، فرنابازهای مردم محلی را غار  میکدهی بیتونیا دهدر منطقه

شغوا غیاری مردم می صد یونانی را که م ار  بودند آید و همراه با آنها بیش از پان

 گردد. مید و بدون این که تلفاتی بدهد بازکشمی

سنوفانس از دالوریدر ادامه سیار تعریف میی ماجرا، ک اما  کند،های یونانیان ب

شود که فرناباز رهبر گروهی سوارکار ایرانی بوده که به استانش معلوم میاز شرح د

با ظاهراً  کند. یونانیانکمک مردم محلی عملیاتی ایذایی را بر ضد یونانیان اجرا می
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اند و در نهایت هم با دادهفقز تلفا  می آناباسااایسی وجود رجزهای نویسااانده

های زمین مشکل از روی شکاف که عبورین م   ا -هایی نه چندان جسورانه بهانه

 . 1کننداز جنگیدن با او خودداری می - است!

رساااد که مطابق قرارشاااان با در نهایت، بازگشااات یونانیان زمانی به پایان می (7

 یبیوس، حاکم شااهر که دساات نشاااندهتیسااافرن در بیزانس خود را به آناکساای

شماری معرفی می ،ستهاپارس سر های خانه تا به« شوندزاد میآ»کنند و پس از 

ی بار بیساات خود بروند. حاکم بیزانس به کل این سااپاه هشاات هزار نفره به اندازه

ی بار بیساات نفر زیتون، و نفری یک نفر آرد جو، به همین مقدار شااراب، به اندازه

شهر را ترک کنند. از میان  دهد فوراًدهد )!( و به آنها دستور میسیر و یک پیاز می

 ید به طمع غار شا -و کنند نانیان، بیش از چهارصد نفر این دستور را اجرا نمییو

  .2شوندشوند به عنوان برده فروخته میمانند و دستگیر میدر شهر می -

ای شان عدهاند. در میاننداشته دیگریک ای بایونانیان هیچ انسجام و همبستگی (8

ی شاااهرهای گوناگون مرتب به رقابت و ، اهال3غیریونانی و برده هم وجود داشاااته

شان اند. چیزی شبیه به اخ ق سربازی در میانپرداختهورزی نسبت به هم میکین
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دیگر اسااتفاده شااده و از هر فرصااتی برای ترک مجروحان و غار  یکدیده نمی

سردارانکردهمی دیگر  کاری با یکشان هم مدام در حاا دعوا و کتکاند، و حتی 

ند.بوده بهدر حدی که گاه برخی از دعواهای ا ی جنگ داخلی بین شاااان به مرت

 . 1یافته استهای سربازان ارتقا میگروه

شت  صیل بازگ ساعد  مقامبا این تفا ایرانی برای  هایده هزار تن چیزی جز م

ه شاه که با خیانت به کوروش کوچک از جنگیدن با سپا ،بازگشت مزدورانی یونانی

قلمرو  ایرانی از هایوده اساات. یونانیان طبق قرارشااان با مقامخودداری کردند، نب

 ی مقرر به حاکم مطیع ایران معرفیشاااهنشاااهی خارج شاادند، خود را در نقطه

ما در اشااد. کردند، و در تمام موارد مطیع دسااتوراتی بودند که به ایشااان داده می

ار  غی و قتل و به دزد ،ی مرسوم خودجریان طی کردن این راه طوالنی، به شیوه

سز مردم محلی و مقام سی تنب هایپرداختند و به همین دلیل هم تو یه محلی پار

 کشته شدند.  آنهاشدند، به طوری که تا پایان سفر حدود یک سوم می

اشتند به این شکل، بازگشت ده هزار تن جز از دید سربازانی که در آن شرکت د

 کننده نبود. مهم و تعیین
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ی ورش کوروش کوچک باعث شاد نیروها و منابعی در حاشایهشا این، با وجود

شاهنشاهی آزاد شوند و ناآرامی امیرته که  .پ.م 400هایی را پدید آورند. در غربی 

تقویت شاااده  - یش آورده بودکه تمو برا - ی کوروش کوچکی بادآوردهبا خزانه

صر تاج ساا بعد نفریت بود، به عنوان فرعون در م ست گذاری کرد و دو  دودمان بی

 ی مصر را بنیان نهاد. و نهم فراعنه

یای ارتش یونانی کوروش فرمان  ،در همین زمان، تیبرونِ الکدمونی قا که بر ب

شی را درمی شور شد و  صغیر پیاده  سیای  ساحل آ های ایونی شهردولت راند، در 

ستبر شعاری توخالی بوده ا شد مبارزه با حاکمیت ایران   انگیخت. به زودی معلوم 

ها کرد.  یدن این شاااهر چاپ به  که ساااردار الکدمونی شاااروع  مانی بود  و این ز

ی تروآد و به شاااوراندن چند شاااهر و قلعه در منطقه های او محدود بودموفقیت

 ائولید. 

که  ،ایرانیان در این مورد به ساارعت واکنش نشااان دادند. فرناباز کونون آتنی را

ون ردر راس ناوگانی به جنگ تیب برد،ای در قبرس به ساار میبه صااور  پناهنده

سیار کوشیده شرح این عملیا  هم ب اند تا نقش فرستاد. طبق معموا، یونانیان در 

یونانیان و کونون را بزرگ جلوه دهند، اما حقیقت آن اساات که رهبری عملیا  بر 

شیان و الکدمونی شور شت، که فرناباز را به عنوان ضد  سافرن بر عهده دا ها را تی

ساال سرداری بوده که ر خویش برگزیده بود و کونون دریا سوی اودر این میان   از 



 

صد ناو سهشدهها سرکوب الکدمونی مأمور ردیفی، به همراهی نیروهای . کونون با 

صیدون رهبری مییکیایفنیقی و ل شاه  سز  و دریانوردان آتنی که  شدندی که تو

ی شتافت. در عمل، از های شورششهردولت کردند، به سویپنهانی به او کمک می

به ایران، و از شاااهردولت پ.م. این 398همان  ها شاااروع کردند به خراج دادن 

ضوری قدر  الکدمونیدامنه شدند. اما هنوز ارتش یونانیان در منطقه ح  ها خارج 

 ها نیرومندتر هم شد. داشت و خیلی زود با حمایت مصری

اه دوازده هزار نفر به آسیای به همر - شاه اسپار  -پ.م. آگِسی ئوس  395در 

صغیر رفت و با نفریت مصری متحد شد و صد کشتی و پانصد هزار کیله گندم از 

ست خورد و ناچار به گریز روی آورد. او دریافت کرد.  شک سرعت از ایرانیان  اما به 

به شکل طنزآمیزی در جریان شکست نیروهای یونانی یادشده هم های مالی کمک

 ن این جزیره، به دست ناوگان ایران افتاد. در رودس و فت  شد

ساده سی ئوس با  سوس به تنبلی گذراند و با وعدهآگ های لوحی مدتی را در اف

خبر از آن که تیسااافرن برای عقد قرارداد صاال  و دریافت رشااوه فریفته شااد، بی

یان  های کمکی از ایران اسااات. در این م یدن نیرو ساااردار ایرانی منتظر رسااا

ای هم بروز کرد. اَرتینَه )رتینوس( و بَغیه )بغیوس( ساارداران پراکنده یهادرگیری

ی فریگیه و داسااکولیون بر خود شااکساات سااختی در جادهنظام پارساای با سااواره

نانی یادهیو ما پ ند، ا ظام ها وارد کرد یادهن های الکدمونی در نزدیکی رود پکتون پ



 

یی، غنایمی به دسااات دریا یک درگیریچنین در ایرانی را شاااکسااات دادند. هم

 ها افتاد. یونانی

نوشاااته، ها میکه در زمانی نزدیک به این اغتشااااش ،به روایت اکسااایرینوس

شان به عنوان آگسی ئوس هدفی جز غار  روستاها و اسیر کردن مردم و فروختن

باا نمی به او و برده را دن کان  حد ام یل هم مردم محلی در  به همین دل کرد، و 

صدمه وار سیهآوردهد میسپاهش  شی و طغیان در  ،اند. حتی مردم می سرک که به 

شتند، از او فرمان نبردند و هنگام عبورش لطمه شهر  دا های زیادی برابر ایرانیان 

به سپاهش وارد آوردند. تنها کسانی که از او حمایت کردند، مردم پاف گونیه بودند 

 دند. که هزار سوار و دو هزار پیاده را به ارتشش گسیل کر

شاادن یکی از اشااراف پارساای به نام  دسااتهم روایتی در دساات اساات که از

 دهد و دلیلش را هم اخت ف او با فرناباز ذکراسااپتریداد با آرگساای ئوس خبر می

ست داریم که او خیلی زود به یونانیان خیانت کمی شواهدی در د د و به رکند، اما 

درخواسااات  - آریا -جا ربان آنو از شاااه ختباد به ساااارد گریهمراه فرزندش بغ

ند ردک د. در همین زمان، مردم پاف گونیه هم به سردار الکدمونی پشتربخشش ک

های آگسی ئوس که از ناکامی ،هاند. پس از آن، اسپارتیشتگو به سرزمین خود باز

دلسااارد شاااده بودند، به او دساااتور دادند به یونان برگردد، و به این ترتیب ایلغار 

 کوروش در آسیای صغیر پایان یافت. لشگر  مانده ازباقی یونانیان



 

شورشی را تکمیل کردند. فرناباز  شهرهای  پس از آن، ایرانیان کار مطیع کردن 

سپار  شان را از شکست دادند و آن وسسنها را در خرسوو کونون نخست ا گاه ای

فت  کردند و گاه اریتره و افسوس را و موتیلنه راندند. آن ،کوس، نیسیروس، تئوس

ها آزاد کردند. ایرانیان در تمام این مناطق ی اسپار کوک د را از سلطه هایجزیره

شان  ضمین کردند و به همین دلیل هم مردم محلی با ای شهرها را ت خودمختاری 

سپار  هممتحد می شمکش میان آتن و ا چنان تداوم یافت و شدند. پس از آن، ک

 معموالً کرد ودا کرد که در میان این دو داوری میشهربان سارد نقش حَکَمی را پی

که با  ،دیگر بجنگند. در این میان کونون همیککرد تا با به هر دو کمک مالی می

های فرناباز ثروتمند شااده بود، با ساااختن حصاااری در اطراف آتن و پیرایوس پوا

سز تیری هاپارس بدگمانی سارد فراخوانده را برانگیخت و تو جا شد و در آنباز به 

 نظامی عزا شد. هایو از مقام ش کردندبازداشت

ی یونان برقرار کرد. او جزیرهباز نظمی جدید را در شااابهتیری .پ.م 386در 

ها برقرار کرد و شاااهردولت را در میان - مشاااهور به صااال  شااااه -نظمی پایدار 

ضمین کرد. به این ترتیب، اتحادیشهردولت یخودمختاری همه سی هها را ت ی دلو

و اسکوروس  ،نابود شد و آتن تنها اجازه یافت تا شهرهای لمنوس، اومبروس رسماً

 پیمانان خود نگه دارد. را به عنوان هم



 

ی که در جریان حمله، قبرسااای اواگوراس .م.پ 348-387های سااااا در بین

 ی ایران درنشاااندهبه شاااه دساات آگساای ئوس به ایرانیان متمایل شااده بود، عم ً

سلطه شد و این جزیره را از قلمرو  صر خارج کرد. در قبرس تبدیل  پ.م.  375ی م

فلساااطین رفت و مردم محلی و مزدوران یونانی را برای حمله به مصااار  فرناباز به

مرزهای شرقی به مصر وارد شدند، اما به دلیل شدید سپاه بسیج کرد. این گروه از 

رو شاادن با خطر دفاعی، و روبهی اسااتحکاما  بودن مقاومت مصااریان و توسااعه

 نشینی شدند. ی ساحلی مصر، ناچار به عقبزمینگیر شدن در حاشیه

بینی یونانیان دیودور در مورد این ماجرا تفسااایری دارد که نشاااانگر خودبزرگ

داند که میان است. او دلیل شکست سپاه فرناباز در مصر را، رقابت و حسادتی می

ایفیکراتس برقرار بوده اساات. به روایت او، ایفیکراتس او و ساارداری یونانی به نام 

پیشنهاد کرده بود ارتش ایران به ممفیس حمله کند، اما فرناباز این پیشنهاد را رد 

کرد و به همین دلیل ایرانیان در فت  مجدد مصر ناکام ماندند. دیودور البته در نقل 

اند، قائل اساات. چون اشااتهاین ماجرا برای یونانیان بهایی بیش از آنچه در واقع د

نظم را در  انضباط ومسؤولیت  پایینی بوده کهایفیکراتس تنها یکی از سرداران رده

سته ست که در های یکی از ر شته ا خدمت ارتش زیر امر فرناباز یونانی بر عهده دا

ست که او کردند.می سی  بدیهی ا سردار پار سود  در موقعیتی نبوده که بتواند مح

هم امری آنقدر آشکار و واض   ،له به ممفیس، که پایتخت مصر بودهواقع شود. حم



 

ای بیشتر به بوده که الزم نبوده توسز او پیشنهاد شود، و اجرا نشدن چنین حمله

صریان مربوط می ستحکاما  و دفاع قوی م سی ا شهربان پار شده تا حساد  یک 

 ای از سربازان مزدورش!نسبت به یکی از افسران رسته

یگری که در عصاار اردشاایر دوم رخ داد، شااورش اوروند )اورونتس( بود. اتفاق د

پ.م. در جنگ مصر شرکت  384پ.م. شهربان ارمنستان بود و در  401اوروَند در 

هنگامی که  .م.،پ 361باز اخت ف پیدا کرده بود. او در جا با تیریکرده و در همان

وفادار به  د با ارتشحاکم میساایه بود، به ساارکشاای پرداخت و در نزدیکی سااار

جا سکه زد و شاهنشاهی جنگید و شکست خورد. آن گاه به کومه گریخت و در آن

میترا )رَئومیترس( را به مصر با آن به استخدام مزدوران یونانی پرداخت. آن گاه رای

فرستاد تا از فرعون تخو کمک مالی دریافت کند. اما در این مقطع ناگهان پشیمان 

اش را خود دستگیر کرد و خود را به دربار شوش تسلیم دان یاغیی متحشد و همه

 کرد و به همین دلیل هم بخشوده شد. 

ای به نام زادهپ.م. شااورش دیگری در نزدیکی یونانیان رخ داد. اشااراف 366در 

روابز  پیش از آن، به دلیل ،آریوبرزن به همراه پسرانش علم طغیان بر افراشت. آنها

 شااان به عنوان شااهروند آنبه همراه دو تن از بندگان ن داشااتندخوبی که با آتنیا

نزد تیموتِس  و وقتی سرکشی خود را آشکار کردندرسمیت یافته بودند  شهردولت

آتنی پناه بردند. اما سرداری به نام اوتوفراداد )اوتوفرادتِس( نخست شورش دَتَمَس 



 

ولوس نام داشت، آریوبرزن که موس ،گاه با یاری شهربان کاریهرا سرکوب کرد و آن

 و یارانش را از میان برداشت. 

خرین ساااا حکومت اردشاایر دوم بود، تخو، فرعون آکه  .م.،پ 359گاه در آن

ی مصری و گذشت، با هشتاد هزار پیادهاش میگذاریمصر، که تازه دو ساا از تاج

ست ناو شی حمله کرد. او به دوی ردیفی سه ده هزار مزدور یونانی به قلمرو هخامن

 شاااد. آتنراهبری می ،خَبریس آتنی ،هم مجهز بود که زیر فرمان دریاسااااالرش

 ای با تخو نداشت، اما برخی از شهروندانش به عنوان سرباز مزدور درپیمان رسمی

شگر  سی او خدمت میل سی ئوس و  شد و آگِ صر متحد  سپار  اما، با م کردند. ا

سپاهش به فنیقیه  سردار و هزار دریانورد را برای کمک به سیل کرد. تخو با  وی گ

اش نکتانبو را به گاه برادرزادهجا را به عنوان پایگاه خویش برگزید. آنوارد شد و آن

سوریه برگزید. اما نکتانبو با تحریک آگسی ئوس عنوان فرمانده ی قوای مصری در 

ید. در نتیجه ی مزدوران یونانی به او خیانت کرد و خود را فرعون مصر نامدستهم و

 تخو ناچار شد به دربار ایران بگریزد.

اردشیر دوم او را بخشید و سپاهی به او داد تا به مصر بازگردد و کشورش را از 

توان تصاااور کرد که خویی پارسااایان، مینکتانبو پس بگیرد. با توجه به این نرم

ماجرای  ای داخلی بوده واش بیشتر مسألهکشمکش میان فرعون مصر و برادرزاده

سپاهش حمله شاخ و برگ و زوائدی بوده که یونانیان مزدورِ  شتر  شان به ایران بی



 

اند. در شان در سوریه ابداع کردههای محلییدرگیرتر کردن اهمیت برای برجسته

ای داا بر این که ساارزمین سااوریه و فنیقیه در این دوره مورد تهدید واقع، نشااانه

اردشیر دوم درگذشت  .پ.م 359. در اواخر پاییز 1واقع شده باشد، در دست نیست

 و اردشیر سوم به جایش بر تخت نشست.

شاید بتواند به عنوان درگیری  شیر دوم آنچه  صر ارد ظامی نبه این ترتیب در ع

پاه ایرانیان و یونانیان طرح شاااود، به خدمت گرفته شااادن یونانیان مزدور در سااا

صله سیار کوتایاغیانی بوده که در فا شای ب ست نیروهای وفادار به  شاهی ه به د اهن

 قلع و قمع شدند. 

 ی اردشیر سومسخن نهم: قصه

ساا  شاهی بر تخت ایران نشست که هوخشا )هوخَش یه؛ به معنی  360در  پ.م. 

ست. نام ( «حکومت خوب» نام داشت و نزد یونانیان بیشتر به نام اوخوس معروف ا

رام کردن نافرمانانی بود که در اثر رساامی او اردشاایر سااوم بود. نخسااتین کار او، 

صری شی میها در فنیقیه تحریک م سرک پس از کامیابی در این کار، . دپرداختنبه 

شت سرنو صر حمله کرد و نکتانبو را در نبردی  ساز مغلوب کرد. دیودور، طبق به م
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برد. به روایت از اعداد نجومی بهره می هنگام ذکر شمار سپاهیان دو طرف ،معموا

ردیفی و ه و سی هزار سواره و سیصد ناو سهارتش هخامنشی سیصد هزار پیاداو، 

شده است و نکتانبو در برابر شصت هزار پیاده پانصد کشتی پشتیبانی را شامل می

ست.  شته ا ست هزار لیبیایی را زیر فرمان خود دا ست هزار مزدور یونانی و بی و بی

صد هزار  ش ش سیج نیرویی  شته از ناممکن بودن ب شرایز جمعیتی و گذ نفره در 

نماید که نبرد میان ایرانیان و مصاااریان به راساااتی ترابری آن روزگار، چنین می

 سهمگین و پردامنه بوده باشد. 

نخساات آن  :کندی جالب اشاااره میدیودور هنگام شاارح این نبرد به چند نکته

ان را راهنمایی اند و ایشکه مصریان و به ویسه اهالی شهر تب هوادار سپاه ایران بوده

دوم آن که یونانیان  ؛اندگذاشااتهاند و آذوقه و ساارپناه در اختیارشااان میکردهمی

کردند ع قه داشتند تا در خدمت شاه نکتانبو خدمت میلشگر  مزدوری هم که در

آیند، چنان که مِنتور با چهار هزار سااارباز زیر فرمانش به نکتانبو خیانت رایران د

سپاه ایرا ست. در نتیجهکرد و به  صر ن پیو ی عملیا  ایرانیان، نکتانبو به نوبیه و م

سی را به  شد و فرنداد )فرانداتِس( پار صر  سوم فرعون م شیر  زیرین گریخت و ارد

جا گماشت. منتور هم پاداش پیوستنش به ارتش ایران را دریافت آن شهربانمقام 

آرتاباز  فرمان تبعید ی شاه به آسیای صغیر گسیل شد وداشت و به عنوان فرستاده

گاه هرمیاسِ پارسااای، جبار شاااهر آترنه که کرد. آن را به وی اع مبه مقدونیه 



 

را شکست داد و دستگیرش کرد. او را در سارد اعدام کردند. یکی  ،کردسرکشی می

 اش ارسطو بود!پروردهاز کسانی که در رثایش اشعار سوزناکی سرود، داماد و دست

شهربان فریگیه بود و بعد  در مورد آرتاباز هم ست. او ابتدا  ذکر چند نکته الزم ا

شد. اما او را  شدن به نزد فیلیپ دوم مقدونی گریخت و نزد او پناهنده  ضوب  از مغ

توان یاغی دانساات و فیلیپ هم در این دوره هنوز ع یمی از نافرمانی آشااکار نمی

 یشااایعه ،در واقعنکرده بود و به ساانت شاااهان مقدونی مطیع شاااه ایران بود. 

ی فیلیپ با آرتاباز را دموسااتنس برای کاسااتن از مشااروعیت فیلیپ ابداع دسااتهم

کرده است. فیلیپ در زمان سلطنت اردشیر سوم دست از پا خطا نکرد، و تنها پس 

اندازی به قلمرو شاهنشاهی هخامنشی کرد. کاری از مرگ او بود که شروع به دست

 شود.اسکندر، به ندر  به یاد آورده می ،سرشی عظمت تصویر پکه زیر سایه

 ی داریوش سوم و اسکندرسخن دهم: قصه

شاااود که ترین درگیری میان ایرانیان و یونانیان، به نبردهایی مربوط میمهم

سوم با یکی از قوم صر داریوش   ؛انجام دادند ،یانمقدون ،شانهای تابعایرانیان در ع

های ایونی اما از نظر فرهنگی تحت تأثیر ،نبودند هایی که از نظر نسادی یونانیقوم

سایه شت شانهم ستقل بود که زودتر از یونان قرار دا شوری م ند. چون مقدونیه ک



 

سی یافت و برای قرن سیا سجام  شی باقی ماند، ان شاهی هخامن شاهن شی از  ها بخ

 ر،اسکند ،سردار مقدونیترین بزرگ های مقدونیه و ظهوربینم تاریخ جنگبهتر می

 ی یونان تعلق دارد.جزیرهدر این بخش بیاورم، نه در بخش بعد که به تاریخ شبهرا 

های تاریخی های ضااد و نقیض بساایار اساات. اگر متندر مورد اسااکندر داوری

گذرد، تصااویری که از اسااکندر وجود کهن را مبنا بگیریم، هرچه زمان بیشااتر می

های تاریخی ک ساایک ی که متنشااود. تا جایتر میتر و یکنواختدارد یکدساات

شت شابههایی امروزین، تقریباً چیزی جز رونو سکندرپسوه  م ستین ا ست. نخ هم نی

سطوره شت، مدرن، که در ایجاد ا سزا دا شی به  صیت تاریخی هم نق شخ ی این 

ست که در  ستاو درویزن آلمانی ا شت. م.  1833گو سیار تأثیرگذارش را نو کتاب ب

بانی بدرویزن از سااالطنت  همین مبنا او بر .ود که هوادار وحد  آلمان بودندطل

پخت ی شااااه مقدونی با یونانِ از هم گسااایخته را با آنچه خود در خیاا میرابطه

که یونانِ آشفته  شدمحسوب میدید. از دید او، اسکندر قهرمانی بسیار نزدیک می

شبیه آلمان در آن دوران بود -و چهل تکه  گ هلنی را را متحد کرده و فرهن - که 

شر داده  ستدر قالب آیینی جدید در کل گیتی ن سکندر فردی ی. از دید دروا زن، ا

دار اتحاد کرد و پرچمسااااز بود که تاریخ جهان را به دو بخش تقسااایم میتاریخ

 شد. فرهنگی شرق و غرب تلقی می



 

و در  1ترین تفساایر را از زندگی اسااکندر ارائه دادتارن اثربخش و. پس از او، و.

ای فیلساوفی رواقی نمود که با برنامهچون هم همان سارمشاق درویزن اساکندر را

کند. در همان زمانی اش به ایران حمله میآگاهانه و درکی عمیق از رسالت تاریخی

که زیر تأثیر ظهور هیتلر و ایدئولوژی  ،شد شاخرمایرِ آلمانیکه آثار تارن منتشر می

« وحشی موبور شمالی»خدایی که تجلی ان نیمهنازی قرار داشت، اسکندر را به عنو

ستود. دو دهه بعد از او صویر کرد و  سی که  ،بِرن ،نیچه بود ت به عنوان نخستین ک

شاره کرد و بار جهاناین چارچوب را نقد کرد، به پیامدهای فاجعه گشایی اسکندر ا

به عنوان خار او را  تاده از افت پا اف  مرساااومش محروم کرد و هایفاتحی پیش 

سودگی و زواا تمدن یونانی را نتیجه ستفر شتی که دید من . 2ی ظهور او دان بردا

  تر است تا آرای درویزن و تارن.به آن نزدیک

گردد ترین روایت از اسااکندر به دیودور باز میهای باسااتانی، کهندر میان متن

داده آریان به دست  ترین روایت رادقیق ، امازیستپس از مرگ او میسده  که سه

سکندر زندگی می ساا پس از ا صد  ضر این که پان صلی ما در حاا حا کرد. منابع ا

میان  دو نویسنده هستند. در مورد کردارهایی که از اسکندر سر زد، توافقی عام در

های هوادارانه یا های ضد و نقیض و داورینویسان وجود دارد، اما بازار ارزیابیتاریخ
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شود، جا این درست. چنان گرم اکننده هممحکوم برای این که عینیت متن حفظ 

نای متنی مرجع یده 1نخسااات بر مب ای از اط عا  موجود در مورد به ذکر چک

نهم. با این باور که اگر کسی به گاه داوری خود را پیش میپردازم، و آناسکندر می

ستی کردارها و زمینه سکندر را بخواند، کرا مابیش به ی تاریخی و نتایج رفتارهای ا

 همین نتیجه خواهد رسید.

ر زمان مورد نظر ما، پادشااااهی د ،اساااکندر در مقدونیه زاده شاااد. مقدونیه

گذاران ای بود در شااماا غربی شاااهنشاااهی هخامنشاای. شاااهانش خراجافتادهدور

بودند و از نظر فرهنگی با یونانیان پیوندهای عمیقی داشتند. اهالی ایران شاهنشاه 

زیستند ی نبودند. نیمی از ایشان که در مناطق شرقی مقدونیه میاین منطقه یونان

یه  ناطق غربی -تراکی، و بق قدونی -در م ند. م ای از این دو ها آمیختهایلوری بود

ای از شااان شاااخههای کهن داشااتند. زباننساد بودند، و گویا روابطی هم با دوری

کرد، اما در یونانی تفاو  میهای هند و اروپایی بود که تا دوران اساااکندر با زبان

نسااتند. چنان که دامقدونیان را بربر می ،یونانیانخودِ این زمان با آن تلفیق شااد. 

سکندر اوا سر آمونتاس ،وقتی ا سابق ،پ ست در م شرکت کنداخوا او را    المپیک 

باوری بزرگ راه ندادند. بربر پنداشاااتن مقدونیان در یونان تا زمان خودِ اساااکندر 
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چون ایسااوکراتس و دموسااتنس به روشاانی ایشااان را با صاافت بربر  ،دمرسااوم بو

 کنند. نکوهش می

ال که دودمان آرگیاد در آن قدر  را به ِِِِِِِِها شهری بوده به نام پِپایتخت مقدونی

اما به  ،انددساات داشااتند. این دودمان به ظاهر نام خود را از اهالی آرگوس گرفته

های باساااتانی هم برای خود چون آرگوسااایاحتماا زیاد این نامی جعلی اسااات. 

اعتقاد  آنها .دانسااتندنساد میهم هاپارس اساااطیری ساااخته بودند و خویش را با

داشااتند جدشااان پرساائوس اساات. به همین دلیل هم از طرفداران پر و پا قرص 

این پیوند فرضاای احتماالً  شاادند.ی یونان محسااوب میجزیرهایرانیان در شاابه

شده پذیری از ایرانیان مربوط میها هم به نوعی سیاست هویتگوسیآرگیادها با آر

سده صور ، در  ست. به هر  صبا ضای این خاندان من های مهم ی چهارم پ.م. اع

 پارچهیکقضااایی را در دساات داشااتند. مقدونیان تا زمان فیلیپ اوا هنوز ملتی 

توسز  قبلها ساا هم و برهم بودند کههای درای از قبیلهنبودند و بیشتر مجموعه

شده بودند و  سایهمردونیه مطیع ایران  شی ویسه یدر  ها به زندگی ی ایرانیآزادمن

شغوا خویش  برخی از  این، سرگرم بودند. با وجود شانداخلی هایاخت فبا و م

شان از ارتشم  ً  چنان حفظ کرده بودند.های قدیم آریایی را همهای قبیلهویسگی

ی شااد و تازه در ساادهمی ( تشااکیلهِتایروی: فی )اشاارانظام سااواره

شد. نمادها و چهارم پ.م. بود که پیاده هم به ارتش شانشان وارد  سی  هاین سیا



 

شان از ایرانیان وام شده بودای سر می ،گیری  شان تاج بر  شاه شت و چنان که  گذا

 پوشید و این هر دو ع مت شاه ایران بود. ردایی ارغوانی می

اسکندر اوا و آرگیادها موفق شده باشند  .م.ی پنجم پرسد در سدهنظر میبه 

ستاها، ترینکه مهم -های شماا مقدونیه قبیله شان عبار  بودند از لوَنکِستاها، اورِ

شور مقدونیه را پدید آورند. در این زمان را مطیع کنند و هسته - و الیمیوتاها ی ک

ثر تبدیل شاااده بود. به ؤی صاااوری و غیرموینیرحاکمیت ایران بر این منطقه به 

طلب هموار بود. های جاهطلبی قومهمین دلیل هم راه برای کشااامکش و توساااعه

ی دلوسی اصطکاک پیدا کرد و ها به سمت شرق با منافع اتحادیهی مقدونیتوسعه

به این ترتیب برای مدتی رود اساترومون مرز میان دو ناحیه شاد. پس از اساکندر 

ها و ارتش را بازسازی کرد. او همان کسی بود  ئوس به قدر  رسید و راهاوا، آرخ

که شااهر پ  را ساااخت و آن را پایتخت خود قرار داد. در دوران این شاااه عناصاار 

و  نعراافرهنگ یونانی به مقدونیه راه یافت و با اقباا عمومی مواجه شااد. او از شاا

خود را به نام  آرخ ئوستراژدی کرد و اوریپیدس هنرمندان یونانی هم حمایت می

 او نوشته است. 

یان تساااالی گساااترش دهد به ز تا قلمرو خود را  ما  ،آرخ ئوس ت ش کرد  ا

شه ساا نق شد. پس از آن، به مد   399اش ناکامل ماند و خود در  شته  پ.م. ک

های مرج بود. در این دوره قبیلهوچهل ساااا کشااور مقدونیه اساایر آشااوب و هرج



 

وان کردند که وقتی آمونتاس به عنتاز میونان شدتی در مقدونیه تاختایلوری با چ

ها را بپذیرد. پس از او، ر شد تابیعت ایلوریگزینا جانشین شاه پیشین برگزیده شد

 پرداختها میپسرش پردیکاس به قدر  رسید و چون به سرکشی در برابر ایلوری

 سوارش کشته شد.شهپ.م. در نبردی به همراه چهار هزار  359به ساا 

سااااله بود و ساااه  24تر پردیکاس که در آن هنگام فیلیپ، برادر کوچک -فیلیپ 

سر می شنیدن خبر مرگ  برد، باساا بود به عنوان گروگان در نزد مردم تبس به 

شت. او دو برادر شهر گریخت و به پ  بازگ شت. تر بزرگ برادرش از این  از خود دا

ها کشاااته شاااده بود و دیگری را در نبرد با ایلورییکی از آنها پردیکاس بود که 

 ی خردسالش راخودش به قتل رساند. فیلیپ به این شکل نیابت سلطنت برادرزاده

بر عهده گرفت. اما به زودی او را منزوی ساااخت و خود را شاااه نامید. فیلیپ سااه 

شت. وقتی  احساس ند، دو نفر دیگر ابه قتل رس شان رابزرگترینبرادر ناتنی هم دا

شااان به خطر کردند و به شااهر اولونتوس گریختند. فیلیپ برای به دساات آوردن

اولونتوس حمله کرد و شاااهر را غار  کرد و برادرانش را به چنگ آورد و هر دو را 

 زیر شکنجه کشت.

او از تبس ارمغانی ارزشااامند با خود آورده بود و آن ابتکار اپامینونداس برای 

اده بود. او در طی چند ساااا فاالنسهای مقدونی را تربیت سااازماندهی فاالنسهای پی

و به زودی ثابت کرد که ، شااان ارتشاای بساایار نیرومند برساااختکرد و به کمک



 

سم سرداری بی ستین بار ر ست. او برای نخ شن، و در عین حاا نوآور ا رحم و خ

شکست سپاه  شمن فراری را خورده را نادیده گرفت و در جنگتعقیب نکردن  ها د

باا کرد های گیری و ماشاااینچنین فنون قلعهد. همکرمیعام همه را قتل و هدن

شوه را  شمنان با ر شان برای خریدن د ست ای سیا جنگی را از ایرانیان وام گرفت و 

 نیز آموخت. 

ای به ی او و مدیر تبلیغاتش در یونان بود. او رسالهایسوکراتس خطیب، نماینده

مشاااک   یونانیان معرفی کرد. فیلیپ در همان  نوشااات و او را ح ا فیلیپنام 

گفت. یعنی از اتحاد یونان برای شده توسز آتنیان سخن میی ابداعسرمشق کهنه

شمنی بزرگ  ست با این بهانه و می کردهواداری می - یعنی ایران -مبارزه با د خوا

 بر کل یونان دست یابد. 

های سااارزمین با تمام ایفیلیپ در ابتدای کار با دیپلماسااای هوشااامندانه

سایه صل  کردهم شاه پئونی ،اش  شتاما به محض آن که  این پیمان را  ها درگذ

سخیر جا را فت  کرد. بعد ایلورینادیده گرفت و آن شکست داد و پوتیدیا را ت ها را 

سان کرد واین کرد و  را به بردگی گرفت. پس از  شتمام مردم شهر را با خاک یک

یا را گشود و همین ب  را بر سر مردمش آورد و سه هزار نفر پ.م. متون 353آن در 

سید.  سته به دریا انداخت. پس از آن نوبت به فوکیدیا ر سیرانش را دست و پا ب از ا



 

شااان اونومارخوس را به چهار میخ هم به همین شااکل رفتار کرد و حاکمجا این در

 ی عبرتی برای مخالفانش باشد. کشید تا مایه

و با تساالز بر  ن انبوه بردگان به دساات آورده بودلی که از فروش ایفیلیپ با پو

ی فلزی الزم برای ضاارب سااکه را فراهم توانساات اندوخته ،معادن ط ی کریندس

سکه شکل بود که  ضرب کردآورد و به این  شهور به فیلیپی خود را  و از آن  های م

 .مردان یونانی بهره جستبرای خریدن دولت

شماا دریای مرمره حمله برد  350ی او در اواخر دهه شهر پرینت در  پ.م. به 

گاه با نشااینی شااد. آنشااکساات خورد و مجبور به عقب هاپارس یاما با مداخله

سی روابطی بر شید خود را به ایرانیان نزدیک کند. گویا هرمیاس پار قرار کرد و کو

 هایش با فیلیپ بوده باشد. یکی از دالیل اعدام هرمیاس ارتباط

پ.م. ارتش مقدونی به بیزانس حمله برد اما چون این شاااهر از دفاعی  340ر د

کشتی تجاری را  170اما  ،نتوانستند شهر را بگشایندمقدونیان  ،قوی برخوردار بود

پ.م. ناچار شاااد برای دفع  339توقیف کردند. فیلیپ در اطراف آن  هایدردر بن

اما خیلی زود بازگشت و به شهر  ها به کشورش برگردد.ی سکاها و تریبالیاییحمله

های آتنی را در آن حوالی که مردمش هوادار آتن بودند، حمله برد و کشتی ،پرینت

شد در برابر حمله سوس را فت  کرد، ولی ناچار  سون صادره کرد. پس از آن خر ی م

یب  به این ترت ند و  قب بنشااای حد آتن و خیوس و کوس و رودس ع قوای مت



 

پس از تجدید قوای کوتاهی، این بار به آتیکا  ،مقدونیانی پرینت شکست. محاصره

 پ.م. آالتیا را فت  کردند. 339حمله بردند و در بهار 

شت و در مرداد  پ.م. قوای متحد تبس  338ساا بعد فیلیپ از ترموپوالی گذ

سر ه ست داد. در این نبرد پ شک سی نزدیک خایرونیا  شت بئو ده جو آتن را در د

دید در . فیلیپ که می1بری جناح چپ را بر عهده داشااتره ،اسااکندر ،اشساااله

و اساایران  تواند حریف آتن شااود، در این نبرد نرمش زیادی نساابت بهنهایت نمی

جا، به شااهروندی مردگان آتنی نشااان داد و به این ترتیب با کمک مبلغانش در آن

شد. پس از این پیروزی نی را به های یوناشهردولت یها، فیلیپ همهآتن برگزیده 

که تقلید  -را  ( خود)دیاگراما: ی برنامهشاااهر کورینت فرا خواند و 

برای اعضا خواند. تنها اسپار  جرأ  کرد  - ناقصی از صل  شاهی عصر اردشیر بود

 .2به این انجمن نیاید

ستهآن سردار برج را با ده هزار نفر به  -پارمنیون و آتالوس -اش گاه فیلیپ دو 

ی شرقی داردانل را غار  کنند. پارمنیون افسوس را فت  کرد اد تا کرانهشرق فرست

. ولی خیلی زود از 3و شااهر گرونئوم را گشااود و مردمش را به عنوان برده فروخت
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ی را بر عهده داشاات، در محلها رهبری قوای که به نمایندگی از هخامنشاای ،منون

از نتایج این نبردها شادمان کاالس و پیتان شکست خورد. اما خود فیلیپ نتوانست 

 شود. او یک ماه پس از فرستادن سردارانش به شرق، به قتل رسید.

شایعه ست. عدهدر مورد مرگ او  شته ا در این  ی ایران رااهای زیادی وجود دا

سته صر دان ضیه مق ست که ق شکار ا گناه در این مورد بی یایران هایمقاماند. اما آ

یی در آن دوران هنوز شناخته شده نبود و در ایران هم چون چنین ترورها ،اندبوده

شت. هم سابقه ندا شی چنین چنین چیزی  شاهی هخامن شاهن فیلیپ هنوز برای 

شاااد به های او منحصااار میشاااد. تمام نافرمانیتهدیدی جدی محساااوب نمی

ست شهر در مرزهای قلمرو خودش، که با دخالت نیروهای ایرانی د اندازی به چند 

ی جزیرهشااابه های نظامی فیلیپ بهنده بود. بخش اصااالی ماجراجویینافرجام ما

ناطق اطراف آن مربوط می نان و م ما یو که زیر نفوذ ایران قرار داشااات، ا شاااد 

شد که ایرانیان تعهدی در برابر شهرهایش ای و ناآرام محسوب میای حاشیهمنطقه

شتند.  ستکام ً  ،، در واقعمرگ فیلیپ دلیلندا شده ا . فیلیپ هم قربانی شناخته 

 !ه بودهیپارخوس را به قتل رساندپیش از او همان حسی شد که 

ساختار خانواده شتر  روابطش  اش وبرای درک دالیل مرگ فیلیپ، باید کمی بی

 با اسکندر را بشناسیم.



 

سکندر  ود به نام تاس با شاااهزاده خانمی ایلوری بنفیلیپ محصااوا ازدواج آمو -ا

 کام ً ایراس نام داشااات و شااااه ایلوریه بود. اوریدیساوریدیس. پدر اوریدیس 

سوب میو حتی غیرمقدونی غیریونانی  سمی چند . هرشدمح ت گویند بعدها توان

اس نام خز یونانی را بیاموزد. فیلیپ خود چندین زن داشاات که یکی از آنها المپی

سادی نبود. این قوم نیز  - هاه مولوساایشااا -داشاات که او نیز دختر نئوپتولموس 

ه این ایلوری داشااتند. اسااکندر و خواهرش کلئوپاترا محصااوا این ازدواج بودند. ب

وری چهارم خونش ایلتاس، سااهنبا فرضِ نامعلوم بودنِ هویت آمو ،ترتیب اسااکندر

درش ی مای اسکندر هم مانند شاخهی پدری خانوادهبوده است. از دید من شاخه

شته شاهی قبیلهوگرنه ازدواج ،اندتبار ایلوری دا سخت شان با خاندان  های ایلوری 

 شود.توجیه می

سکندر  ساا ا ستان  شد 356در ابتدای تاب زیر نظر پدرش و  1پ.م. در پ  زاده 

ساااالگی معلمش بود. او خود را از تبار  16تا  13ارساااطو از  .بالید و بزرگ شاااد

 ی اساااطیر همری بود. شااواهد نشاااندانساات و دلباختهو آخیلس می اکلسهر

کوشااید او را به عنوان جانشااین خود تربیت کند. اما دهد که فیلیپ از ابتدا میمی

 و پسر فاقد تنش بوده است.  این بدان معنا نیست که روابز پدر
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سکندر هنوز نوجوانی بیش نبود، مردی به نام پیکسودار بر کاریه  در زمانی که ا

منطقه شااد و از شااهربان یراند. او از هواداران پر شااور ایران محسااوب مفرمان می

درخواسااات کرده بود تا با دخترش آدا ازدواج کند، و به این ترتیب توانساااته بود 

ست و پا کند. او ع وه بر روابز خوبش با  سی برای خویش د شینی از تبار پار جان

شت. نتیجه ی این روابز خوب، آن بود که ایرانیان، با مقدونیان هم روابز خوبی دا

شد یکی از سکندر، که  قرار  سر فیلیپ ازدواج کند. ا دختران دیگرش با آریدئوس پ

ی بازیگر یا دلقکی به نام تسااالوس برای ساافیر از موضااوع خبردار شااد، با واسااطه

پیکسااودار پیغام فرسااتاد که داوطلب ازدواج با دخترش اساات و از نظر مردانگی و 

تبدیل شدن به داماد شاه ی اسکندر برای تبار بر برادرش برتری دارد. اما این برنامه

پساار  ،جرا آگاه شااد و به همراه فیلوتاسکاریه نقش بر آب شااد، چون فیلیپ از ما

ستان نزدیکش به خیمه ،پارمنیون شماتت کرد و دو سکندر رفت و او را سخت  ی ا

)نئارخوس، بطلمیوس، فریگیوس، و هارپالوس( را به همراه تساااالوس از پ  تبعید 

 کرد. 

پ.م. اساااکندر در پ  به عنوان ولیعهد فیلیپ  340ها، در یریبا وجود این درگ

ی تحویل گرفت. صل  و آرامش بر خانوادهپدرش انتخاب شد و مُهر سلطنتی را از 

فیلیپ حاکم بود و همه انتظار داشاااتند به زودی اساااکندر را بر تخت سااالطنت 



 

ناگهان نشااسااته ببینند. در این بین، فیلیپ پس از بازگشاات از انجمن کورینت، 

 عاشق شد!

شوقه شت و برادرزادهکلئوپاترا  ،مانند دخترشی او، مع سردار  ،آتالوس ینام دا

پاترا را ،بزرگش قد کرد و در مجلس یهمسااار رسااامچون هم بود. او کلئو اش ع

زنان آرزو کرد که کلئوپاترا برایش وارثی قانونی و اصیل از آتالوس طعنه اشعروسی

سکندر به خاطر ارتباط مادرش معلوم می ،ن ترتیبخون مقدونی بزاید. به ای شود ا

سی سوب نمیبا مولو شروع ها مقدونی کامل مح شده و از دید مقدونیان چندان م

که در آن مجلس حضور داشت، خشمگین با او گ ویز شد و  ،نبوده است. اسکندر

از . 1رفتها قهر نزد ایلوریبا وقتی هواداری پدرش را از او دید، به همراه مادرش 

سکندر خودش هم هویت ایلوریمعلوم میجا هم این شته شود که ا اش را قبوا دا

 دیده است. و موقعیت خود را به خاطر این هویت متزلزا می

دماراتوس کورینتی که در آن زمان مهمان فیلیپ بود بین پدر و  ،در این میان

گان به دربار پ  کردند و رفتپسااار پا در میانی کرد و اساااکندر و فیلیپ آشاااتی 

به خاطر ماجرای  ،. ب فاصله پس از آن فیلیپ به ضرب خنجر پوسانیاس2گشتندباز

 عشقی ک یفی میان یک مشت مَرد، مُرد. 
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پ.م. جشاانی به مناساابت عروساای دخترش گرفت. کمی  336فیلیپ در بهار 

رای یزنی کرده بود و جواب مساااعد او را برا ، سااروش آپولون،پیش از این، با پوتیا

حمله به قلمرو هخامنشاای به دساات آورده بود. در این مجلس عروساای، فیلیپ 

نه کار کرد. او در مراسااام رژهبینی جنونهایی از خودبزرگنمو ی آمیزش را آشااا

های دوازده خدای مهم محلی را از برابر چشاام مردم که در آن مجساامه ،خدایان

د را هم به این عده افزود و ی خومجسمه ،یعنی ؛دادند، تغییر کوچکی دادعبور می

شی  سپید بلند و آرای شن با لباس  به این ترتیب ادعای خدایی کرد. بعد هم در ج

احتیاطی از شاابیه به خدایان حاضاار شااد و چنان از خویش مطمئن بود که با بی

اش بود، چون خیلی زود به محافظانش فاصاااله گرفت. این آخرین اشاااتباه زندگی

 پوسانیاس از پای درآمد.ضرب خنجر جوانی به نام 

جوانی بود از خاندانی اشااارافی و گویا زیبارو، که در جوانی  این پوساااانیاس

به  دهدمعشاااوق فیلیپ بوده و بعدها چون دید او مرد دیگری را به وی ترجی  می

خواهر  -بدگویی در مورد رقیب پرداخت. رقیب او، یکی از دوستان شوهر کلئوپاترا 

که در زمان  ،ی جالبی با پوسانیاس نداشت. اوهم رابطهفیلیپ بود. داماد  - اسکندر

گشت تا به درخواست دنباا فرصتی میبه  ،کودکی پوسانیاس به او تجاوز کرده بود

زنش د و در حضور ردوستش او را تحقیر کند. او پوسانیاس را به مجلسی دعو  ک

پاترا - ندرکلئو نراو را مساااات ک - ، خواهر اساااک ما انش و د و خودش و مه



 

جاوز کقاطرچی به او ت یبردهایش  به این ترت یان مردم پ   ،ند!  این جوان در م

شکایت بردسرافکن شد و وقتی به فیلیپ  سخر او روبه ده  شد. آنبا تم گاه در رو 

ی های دوازده گانهجشااانی که فیلیپ مجنونانه تندیسااای از خود را در میان بت

چند روز پس از یعنی درسااات کرد، رد و ادعای خدایی میبمقدونی به معبد می

 ها او را کشت. مادرش از تبعید، به ت فی این توهین بازگشت اسکندر و

این میان نقشی را ایفا کرده است، و آمادگی  مسلم است که المپیاس در تقریباً

گناه دهد که او نیز در این میان بیاسکندر در به دست گرفتن قدر  هم نشان می

، در همان مجلساای که پیکر فیلیپبه محض کشااته شاادن  ،درنبوده اساات. اسااکن

نده بودخون ما پدرش در آن بر زمین  تاج ین  عای  کارش  و اد خت کرد و اولین  ت

سانیاس بود شتن پو صتی برای پرس ،ک شف هویتوبدون این که فر  جو از او و ک

س را ک ی خود افتاد و هرگاه به جان اعضای خانوادهانش را فراهم آورد. آندستهم

 ش باشد، کشت. سلطنتتوانست رقیبی برای می که

ترین رقیب، آمونتاس پساار پردیکاس بود. شاااه مشااروع قبلی که فیلیپ مهم

او را کشت. نخست حقش را غصب کرده بود و در این زمان بالغ شده بود. اسکندر 

عد دو آن ند. ب تل رساااا به ق که از زنی دیگر بود  کارانوس را  گاه برادر بزرگترش 

ستایش شاوندش بودند کشت. اینان دو برادر بودند اهزاده از تبار لونکِ ها را که خوی

که او هم اسکندر نام داشت، داماد  ،شانهای آرابایوس و هِرومِنِس. برادر سومبه نام



 

پشااتیبان اسااکندر مقدونی ترین مهم سااردار نیرومند و بانفوذی که ؛پاتر بودآتنی

چند یک ساا بعد  هر ،او از خطر رست ،. از این روبرای رسیدن به تاج و تخت بود

 او را هم به دستور پارمنیون اعدام کردند. 

روی آورد.  ،اشگاه اسکندر به آتالوس، سردار قدیمی پدرش و دشمن دیرینهآن

پس از قدر  گرفتن یکی از یارانش به نام هکاتئوس را به آسیای صغیر  درنگبیاو 

ستاد تا آتالوس را که در ساند و او آن فر شغوا جنگ بود به نیرنگ به قتل بر جا م

تالوس را کشااات. فرزند . آن1نیز چنین کرد ندان آ مام مردان خا گاه اساااکندر ت

سر تازهشیرخواره سکندر محسوب ی کلئوپاترا، هم ی فیلیپ از او، که برادر ناتنی ا

شد. کلئوپاترا پس از این می شته  ست المپیاس ک ماجرا شد، در بغل مادرش به د

شی کرد. به این ترتیب سکندر  ،خودک سرش ا به دنباا حمام خونی فیلیپ مرد و پ

 به قدر  رسید. گسترده 

ی بیسااتم تصااویر با خصااوصاایا  ضااد و نقیض که تا ساادهبود مردی فیلیپ 

های دموسااتنس بساایار منفی بود. دموسااتن نویسااان از او زیر تأثیر خطابهتاریخ

سیبی که یونانیان در می ساا از فیلیپ دیدند از ب یایی که آتنیگوید آ ها سیزده 

ها در ساای ساااا بر ساار مردم این منطقه آورده بودند، در هفتاد ساااا و اسااپارتی
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اما  ها یونانی بودندها و اساااپارتیتر بود. تازه این در شااارایطی بود که آتنیافزون

فرومایه بود. در مقدونیان بربر بودند، و فیلیپ در این میان بربری از تبار پسااات و 

 کند که فیلیپ گذشاااته از یونانمی همین خطابه، دموساااتن به این نکته اشااااره

 .1شهر تراکیه را با خاک یکسان کرده بود 32و  ،اولونت، مِتون، آپولونیا

یدانامروز می که او ع وه بر دالوری در م نهدانیم   هایبازیهای نبرد، دیوا

ی کنندههایش در میدان نبرد، واردریبا زنان و مردان، و وحشااایگ اشجنسااای

فرهنگ یونانی به مقدونیه هم بوده اسااات. در زمان او زبان اداری مردم مقدونیه 

ی شد و بسیاری از متفکران مشهور یونانی با حمایتش به پ  مهاجر  اییونانی آتیک

 .2بودند ،شان دو شاگرد اف طون، ارسطو و اوفرایوسکردند که مشهورترین

ند.این،  با وجود نداشااات قدونی  غاصاااب م به این  یان گرایش چندانی  نان  یو

اندند و مرگ فیلیپ را موهبتی تلقی کرده، مقدونیان را رهای یونانی شاااهردولت

گرداندند ازبشان را استق ا خود را بار دیگر به دست آوردند. مردم آیتولی تبعیدیان

خت و درنگ به یونان تاها را بیرون کردند. اساااکندر بدون و اهالی تبس مقدونی

شهرها بدون مقجا در همهها چنان اش در جنگآوازه شتر  اومت پیچیده بود که بی

 تسلیم شدند. 
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پ.م. یک شااورای کورینت جدید تشااکیل شااد و اسااکندر را به عنوان  336در 

برای ساارکوب اسااکندر پ.م.  335جانشااین فیلیپ به رساامیت شااناخت. در 

گاه به م رام نشاااده بودند به شاااماا تاخت. آنها که توساااز پدرش هتریبالیایی

های بالکان با آمفیپولیس وارد شاااد و از کنار رود اساااترومون باال رفت و در کوه

سااوار از  1500ها مصاااف داد. بعد به غرب روی آورد و با چهار هزار پیاده و تراکی

شهر گیتای را  شت و  شرقی رود دانوب گذ صرای برقبا حملهدر اروپای  سا ت ف آ

 شدانوب مرعوبسااوی آن هایکرد و امواا مردم را غار  کرد. به این شااکل قبیله

ی ها با یاری گ وکیاس شاهزادهآن گاه خبردار شد که کلیتوس شاه ایلوری شدند.

اند. پس با ساارعت به مرز مقدونیه و ایلوریه جنگ با او متحد شااده یها براتوالنی

 رفت و آنها را شکست داد. 
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شاااد. داریوش در این هنگام کم کم خطر مقدونیان برای ایران نیز روشااان می

در یونان داشت، شروع کرد به تجهیز نیرو و فرستادن پوا  که مبلغان خود را ،سوم

فت کرد و آن را میان نس آتنی سااایصاااد تاالن ط  دریاتها. دموسااابرای یونانی

مقدونی مرد یک گاه نمایشااای در آتن ترتیب دادند. هواداران ایران توزیع کرد. آن

زخمی را به آتن آوردند و او گفت که اساااکندر در بالکان به قتل رسااایده اسااات. 

. گشتور هیجان شدیدی در میان مردم تولید شد و احساسا  ضد مقدونی شعله

سی سورتب شان حمله ها که در این بین ج شهر تر از بقیه بودند به مقدونیان مقیم 

سران ساندند. آرکادیاییکردند و اف ها هم به همراه مردم آیتولی و شان را به قتل ر

ستند و به پیام آتنی سنگر ب شدن توجه الیس در برزخ کورینت  سلیم  پاتر برای ت

 نکردند. 

سه کیلومتر در روز  رسید. او با میانگین سرعتناگهان اسکندر سر ،در این میان

بالکان به یونان رسااانده بود. وقتی شااماا از را روز خود  13روی کرده و در پیاده

ها در هم شااکساات. ی مقاومتمعلوم شااد که اسااکندر زنده اساات، بخش عمده

شاادیدترین مقاومت را مردم تبس از خود نشااان دادند. مقدونیان شااهرشااان را 

شان پردیکاس  سردار صره کردند و  ست داد. شان ایمحا شک اما در آخر را چند بار 

از دم تیغ ی مردم را به شهر وارد شدند و همه شکست خوردند. مقدونیانها تبسی



 

داشاااتند. آنها تمام  ها را به عنوان برده نگهها و بچهای از زنعده ،. تنهاگذراندند

های کشاااورزی را بین شااهرهای های شااهر را ویران ساااختند و زمینساااختمان

به این ترتیب یکی از  ،ساااایههم که دشااامن تبس هم بودند، تقسااایم کردند. 

صحنه ی یونانجزیرهشبهدر ترین مراکز تمدن قدیمی شد و از  سان  ی با خاک یک

شتروزگار محو  سی هزار نفر گ سکندر  مردم تب را به عنوان برده از بازماندگان . ا

. 1ر کیلو( نقره عایدش شدتاالن )حدود هزا 440ی پرسود، فروخت و از این معامله

این وحشاایگری تأثیر شاادیدی در میان یونانیان داشاات. همه حساااب کار خود را 

کردند و آتنیان برای اسااکندر پیامی فرسااتادند و ساا مت ماندنش در نبردهای 

 بالکان را تبریک گفتند! 

نس و الاهزار ف به این ترتیب اسکندر بار دیگر ارباب یونان شد. آنتی پاتر با دوازده

 جا مستقر شد.سوار مقدونی به یونان آمد و در آن 1500

 160به شاارق گذراند. او  لشااگرکشاایپ.م. را به تدارک  335اسااکندر مهرماه 

های تسالی شهردولت سوار از 600کشتی یونانی را بسیج کرد و هشت هزار پیاده و 

 ایی فنیقیکشت 400چنان بسیار کوچک بود و در برابر گرفت. ناوگان اسکندر هم

شت اش نیرومند بود. بالکان در این مد  اما نیروی زمینی ،ناوگان ایران قدرتی ندا
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تردید از میان های جمعیتی منطقه تبدیل شااده بود و اسااکندر بیبه یکی از قطب

و فریگی یارگیری وسیعی کرده بود. با این نیروی نظامی،  ،های ایلوری، تراکیقبیله

 کشید.لشگر  اسکندر به ایران

دساات هسااتند. او پنج هزار نفر ها یکدر مورد بزرگی ارتش اسااکندر، روایت

شت که  سواره در اختیار دا سی هزار فاالنس مقدونی و پنج هزار  مزدور یونانی را با 

در آن روزگار اشاارافی مقدونی بودند. )سااواره نظام( های نفرشااان هتایروی 1500

شی بزرگ  شکیل میچهل هزار نفر ارت شمار نفرا  ، اما ادنددرا ت های پیروزیاین 

این شامار، به رسام قدیمی  ،کند. در واقعپیاپی اساکندر را پس از این توجیه نمی

سواره سبکگیرد و پیادهها را در بر میهوپلیت ونظام یونانیان، تنها  سلحه را های  ا

 اندازد.از قلم می

، بالکان پنج میلیون در زمانی که اسکندر دست به کار تجهیز ارتش خویش بود

ش سه میلیون نفر شت که  ستند. ع قهدر یونان می اننفر جمعیت دا سکندر زی ی ا

شبه سلطه بر این  های فرهنگی یا جزیره، گذشته از ع قهبه یونان و ت شش برای 

سطوره شته، احتماالً  ای کهشناختی ا ضرور  نظامی بردا ست. او به میاز یک  خا

ند  یازم نان ن یت یو کهجمع ناشااای از  ،بود. جمعیتی  های  با وجود مرگ و میر

چنان پرشااامار بود و به دلیل ویرانی های پلوپونسااای و طاعون آتیکا، همجنگ

گرفت. ما کار و شناور را در بر میحجم زیادی از مردان بی اشهای مدنیزیرساخت



 

سپاه خونمی سپاهیان مزدور بالقوه را در  سکندر چه تعدادی از این  د وارد دانیم ا

دانیم که گروهی از مردم تراکیه، یونان، و بالکان با او همراه اما می ،کرده اسااات

 شدند. 

شند. در واقع شمار زیادی را در بر گرفته با ست که این گروه   ،حدس من آن ا

سرزمین  ستند این  شایانی که با موفقیت به ایران حمله کردند و توان شورگ تمام ک

شایند، به یک خ سربازگیری  یی جمعیتی غنی و منبع بزرگزانهپهناور را بگ برای 

دسااترساای داشااتند. خودِ کوروش، تا هنگامی که ایران شاارقی را فت  نکرد و به 

سانی غنیخزانه ست تا مرتبهی ان ست نیافت، نتوان شایی پیروزمند ی جهاناش د گ

 ارتقا یابد.

سکندر به ایران حملهشناختی، از دیدگاهی جمعیت یش جمعیت افزا پیامدی ا

و مغوالن هم که به ایران تاختند، در چند  ،اعراب، ترکان .شااادید مردم بالکان بود

نظم  ،چنین رشاد جمعیتی را تجربه کرده بودند. به نظرم شاانیورشدهه پیش از 

شد. همان طور که جامعهمیان این رخدادها نمی صادفی با سان ارتباط تواند ت شنا

اند، های داخلی را نشاااان دادهاجتماعی و جنگ هایتراکم جمعیت باال با انق ب

توان های بزرگ متحرک میی مشاااابهی را میان همین متغیر و ظهور ارتشرابطه

کنم اساااکندر همراه چهل هزار سااارباز منظم و فکر می ،نشاااان داد. از این رو

داشته است که همراه اش، تعداد بسیار بیشتری سرباز سبک اسلحه اسلحهسنگین



 

ها جز به اشاره در موردشان حرفی وجود ندارد. در هر حاا، این اشاره که خدر تاری

شت، نمی صد هزار نفر جمعیت دا سید حدود  سکندر وقتی به هند ر تواند سپاه ا

 تنها به استقباا مردم شهرنشین ایران از غارتگر مقدونی مربوط باشد.

به ایران چیزدر مورد دلیل حمله -حمله به ایران  تا یی میهای اساااکندر  دانیم. 

است  ی غار  و تاراج داشتهی اسکندر جنبهرسد حم   اولیهحدودی به نظر می

شاهنشاهی هخامنشی را از پاو خودش هم فکر نمی  ،وادر آورد.  یکرده که روزی 

 دست زد.  لشگرکشیدر اثر ضرور  به این  ،در واقع

و  صت تاالن پوا نقدای مسلز شد که شگذاری بر خزانهاسکندر در هنگام تاج

شت. به این ترتیب صد تاالن بدهی دا سکندر وارث  ،پان تاالن  440با  تاج و تختیا

این شصت تاالن  کرد. اسکندر زمانی که از پ  به سوی ایران حرکت میشدبدهی 

شته از را به باد داده بود و  صد تاالن بدهی باال آورده بود.  آنگذ شت خودش هم ه

تاالن بدهی، برای شااااه جوان مقدونیه و ارباب  1240یعنی  ای،این مبلغ افساااانه

سااات در مقام مقایساااه بگوییم که خراج ا یونانِ فقیر، غیرقابل پرداخت بود. کافی

 .1تاالن بوده است 900تنها به دربار شوش ی ایونیه و سارد ی کل منطقهساالنه

ت. او زمانی از ع وه بر این، توانایی مدیریت منابع خود را هم نداشاا ،اسااکندر

                                                 
شد كه تمام داده 1 شزد كردنِ مجدد این نکته الزم با های فاقد ارجاع بر مبنای نظم روایت كتاب شاید گو

 اند.ویلکن ارائه شده



 

سوی ایران حرکت کرد که تنها به اندازه سربازانش ی سی روزِ جیرهمقدونیه به  ی 

چنان که منون پیشنهاد کرده  ،آذوقه داشت. به همین دلیل هم اگر ایرانیان مغرور

های شد باز گردد. اما شهرباناو ناچار می آوردندبود، به روش زمین سوخته روی می

شاااان بودند، اع م کردند که به جنگ جوان ان و ماا مردمکه حافظ ج ،پارسااای

را شااان های مردممقدونی خواهند رفت و حاضاار نخواهند شااد حتی یکی از خانه

نبساااوز یبان به این ترت نابع  ،د.  غار  م با  که  فت  یا کان را  ندر این ام اساااک

م ریانش را سیر کند. در ایران مرکزی و شرقی که مردگلش ،ی سر راهنخوردهدست

شیوه ست نیاورد و همین  سکندر موفقیتی به د سوخته را به کار بردند، ا ی زمین 

  جا عقب بنشیند.خیلی زود ناچار شد از آن

قلب غربی تبلیغ نویسااان خوشخ ف آنچه تاریخ بر ،اسااکندرلشااگر  بنابراین

، شناسانشناسان، زیستکنند، ارتشی نبود که گروه بزرگی از دانشمندان، ستارهمی

انبوهی از مردم این گروه دانان را همراه با خود داشته باشد. و جغرافی نویساناریخت

سنه سنگی  گرفترا در بر میغربی های سرزمین یگر که برای گریز از بدهی و گر

سکندر به ظاهر فقز یک نفر  شایند. در اردوی ا شرق بگ ناچار بودند راه خود را به 

و خویشاوند شاگرد  -تنس اولونتوسی کالیسوجود داشته که آن هم  فرهیختهآدم 

سطو ستبود - ار سندگان. ه ا صویر کردهغربی او را به عنوان تاریخ نوی سی ت اند نوی

اش با خود همراه کرده بود تا که اسااکندر از ابتدا با علم بر رسااالت عظیم تاریخی



 

. دارمدر این روایت به شد  تردید  آید. منی تحریر درهایش به رشتهتاریخ جنگ

 ،چون تنها شاارح خاطرا ِ شاابیه به تاریخی که برای ما به جا مانده از بطلمیوس

ای در های پراکندهقوااساات که آن هم به صااور  نقل ،یکی از ساارداران اسااکندر

نویساای ذکر شااده تا خاطره گاهو بیشااتر با دید باقی ماندههای این و آن نوشااته

پس از پایان عملیا  اسااکندر مربوط ها ساااا زمان نگارش آن هم بهنگاری. تاریخ

اش یاد یعنی زمانی که بطلمیوس پیر شاااده بوده و از روزگار ساااربازی ،شاااودمی

در مورد کالیستنس هم در این حد بگویم که به دست اسکندر کشته شد کرده. می

هایی اساات که مان به جا مانده اساات، دشاانامو تنها تاریخی که از سااوی او برای

 اند.کردهاسکندر ن ارِ دوستشان  ر انتقام از کشته شدنِارسطوییان د

اش به ایران تصاااویری از آنچه رساااد اساااکندر هنگام آغاز حملهبه نظر می

ی نگرانهی آیندهخواسااته انجام دهد در ساار نداشااته اساات. او حتی به توصاایهمی

با  یه  قدون ید پیش از حرکت از م با قد بودند  که معت تانش هم توجه نکرد  دوسااا

گذارد. باقی  ند و وارثی از خویش  ماالً  دختری ازدواج ک با دور فکر میاحت کرده 

د، و کشته خواهند شهای درباری شدنش از مقدونیه این زن و بچه در اثر دسیسه

 کرده است.وارث را درک نمیوجود دن ایران ضرور  شپیش از فت  

سکندر در اوایل بهار  -رود گرانیکوس  صور ، ا پولیس به م. از آمفیپ. 334به هر 

سوس گرفت و به آبودوس  سون ستوس را در خر س سپونت حرکت کرد و  سوی هل



 

قربانی کرد و  ،ها در تروا بودآخائی شهیدکه نخستین  ،وارد شد و برای پوتسی س

سپاه شاهنشاهی هم  ،سوی گل ن ار کرد. از آنبرای گور آخیلس و پاتروکلس حلقه

آمد و در کنار رود گرانیکوس موضاااع مره به حرکت درر نزدیکی دریای مراز زِلیا د

سان یونانی و رومی، طبق گزارش تاریخگرفت.  شتباه بزرگی جا این درنوی ایرانیان ا

سواره شدند و بیست هزار  سپاهکه مز -ی خود را مرتکب  صلی  بر  - شان بودیت ا

ناآشناسی  دلیل این کار را عموماًشیب تندی مستقر کردند که جای مانور نداشت. 

اند و این که سرداران هخامنشی دانستهی جنگ فاالنسهای مقدونی ایرانیان با شیوه

های مقدونی بتوانند به چنین ماشااین جنگی هولناکی تبدیل کردند پیادهفکر نمی

فراوانی شده تأکید  شجاعت و نبوغ نظامی خودِ اسکندر همبر  معموالً طبقشوند. 

در سپاه خود بیست هزار یونانی داشتند که به فاالنسهای  ایرانیاناند که است. گفته

مقدونی شاابیه بودند، اما چون در ارتش ایران گروهی فرعی و غیرنخبه محسااوب 

شته بودند و وارد جنگمی شان نکردند. وگرنه شدند، آنها را در پشت سر بقیه گذا

 توانستند از پس مقدونیان برآیند. شاید آنها می

به در مورد حجم نفر که  ا  دو ارتش اخت ف نظر فراوانی وجود دارد. این 

ضر در  سپاه محلی حا سواره در  ست هزار  ست هزار مزدور یونانی و بی ستی بی را

شند، بعید می شته با ست که گرانیکوس حضور دا شواهد بازمانده روشن ا نماید. از 

ست. تاریخ شتر از ایرانیان بوده ا سیار بی سکندر ب سپاهیان ا ساشمار  ن امروزین نوی



 

دانند که پنج هزار شاامار سااپاهیان ایرانی را دساات باال بیساات و پنج هزار تن می

اند. ساااواره بودهاحتماالً  نفرشاااان مزدور یونانی و بیسااات هزار نفرشاااان ایرانی و

و  1های دیگری هم وجود دارد. فولر شااامارشاااان را در کل پانزده هزار تنتخمین

 تر است. که از همه پذیرفتنی 2داندتن میدلبروک این عده را تنها شش هزار 

سکندر به ایران را نمیکرد که حملهتأکید  بازهم باید به این نکته جزو  توانی ا

های یونانی در اردوی ایرانیان بندی کرد. چون هوپلیتهای یونان و ایران ردهجنگ

سد انبوهی از جمعیت غیرمنچند به نظر می بیش از مقدونیان بودند. هر ضبز و ر

هم سپاه اسکندر را همراهی کرده باشند.  ، ایلوری، و مقدونیی یونانیاسلحهسبک

سردار ایرانی  شت، و  سپاهش از رود گرانیکوس گذ سکندر با  مهرداد، که طبق  -ا

موقع شهربان لودیا بود  آورد. سپهرداد که در اینرا از پا در - معموا داماد شاه بود

ی محافظان اسااکندر رج داد و توانساات به حلقهدر این جنگ دلیری بساایار به خ

درآورد که به دست یکی از یاران اسکندر به نام  ینفوذ کند و نزدیک بود او را از پا

سواره شار  شد. ایرانیان در زیر ف شته  سر دروپید ک که با  ،مقدونینظام کلیتوس پ

ستند و روی به گریز نهاد شک شده بود، درهم  شروی مورب فاالنس ترکیب  ند. در پی

شجاعانه  سپاه ایران های یونانیاین هنگام پیاده ضع گرفتند و  سکندر مو در برابر ا
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و سیاست کشتار  ها را تعقیب کنداسکندر نتوانست ایرانی ،جنگیدند. به این ترتیب

ست شک شمن  سر یونانیان درآورد و . اما خورده را اجرا کندد به ت فی این کار را 

 .1بقیه را کشت روایتی به جز دو هزار نفر

به  وفردای آن روز اساااکندر برای شاااادی روح قربانیان این نبرد قربانی کرد، 

دو گروه  ایرانی و یونانی یکسااان احترام گذارد و برای هری شاادهکشااته پهلوانان 

در به امکان به بعد اسااکنجا این رسااد که ازهایی ن ار کرد. چنین به نظر میقربانی

شی شاهی هخامن شاهن سخیر  سیار  ت ست او در این زمینه ب سیا شد.  شیده با اندی

شاه پیشین  هایی در این مورد که فرزندزیرکانه و موفق بود. به این معنی که شایعه

سر زبان ست بر  شی ا ست ها انداخت و رفتاری را در پیش گرفت که میهخامن توان

بنای مر هخامنشاای مقبوا ایرانیان کند. بو تخت او را به عنوان وارث مشااروع تاج 

غه به دربار ها المپیاس پیش از این که با فیلیپ ازدواج کند به عنوان صیاین شایعه

ون بستر شده، اما شاه ایران چهخامنشی فرستاده شده و یک شب با شاهنشاه هم

فرساااتاده  اش پساو را با هدایایی نزد خانواده ز بوی بد دهان او نفر  پیدا کردها

 است!

                                                 
1 Arrian, 1, 16: 45-50. 



 

توسااز خودِ یونانیان و مقدونیان ابداع شااده بوده تا ماالً احت که ،این داسااتان 

برای ادعای تاج و تخت هخامنشی مشروعیت تولید کند، بعد از شکست ایرانیان به 

یان عمل ی خوردهزخمبرای غرور دهنده بخش و التیامعنوان توجیهی آرامش ایران

و عنوان مدعی تاج  به این ترتیب، به ،پذیرفته شد. اسکندر نیزن ایشاکرد و توسز 

یعنی جسار   -ی مشروعیت نشانهترین مهم و تخت هخامنشی گام به میدان نهاد

 را هم به زودی اثبا  کرد. - اش در میدان جنگو دالوری

سکندر پس از پیروزی در نبرد گرانیک سکولیون رفت که پیش  وسا سوی دا به 

ستان را به شده بود. او این ا سز پارمنیون فت   مقدونیه الحاق نکرد. بلکه  از او تو

آن را به همان صور  سابقش حفظ کرد و تنها شهربانش را تغییر داد. این شهربان 

تردید یونانی یا مقدونی نبوده اسااات. این حرکت جدید کاالس نام داشااات که بی

سکندر، یعنی حفظ نظام دیوان شهربان، همان کاری بود ا ستان و تغییر  ساالری ا

کردند. این رفتار او از این پس میان او و طنت هخامنشای میمدعیان سال دیگرکه 

 ؛یک غارتگر عادی تمایز گذاشاات و وی را به عنوان حافظ نظم شاااهی نشااان داد

 بایست بر سر اثبا  حقانیت خود با شاه مستقر رویارو شود.حافظی که می

پس از سااقوط اسااتان داسااکولیون، ایونیه و سااارد هم تساالیم شاادند و به این 

ست به نیمهتر سکندر توان ست یابد. در این تیب ا ی ثروتمندتر جهان یونانی هم د

مراکز تمدن یونانی ترین بزرگ چنان ازکه هممیلتوس و هالیکارناساااوس  ،میان



 

ها در برابر و تا مد  ندبیشاترین مقاومت را از خود نشاان دادشادند محساوب می

ونیان برای نخسااتین بار از . در این شااهر مقدندکردمیایسااتادگی  اسااکندرسااپاه 

را بگیرند. میلتوس کوب اساااتفاده کردند و توانساااتند پس از نبردی شااادید قلعه

سکندر در شونت زیادی به خرج نداد و با این  ،خ ف انتظار همه بر ،همجا این ا خ

چنان هالیکارناسوس هم این، سیاست در میان مردم ایونیه محبوبیت یافت. با وجود

  کرد.مقاومت می

برای جلب قلوب، هنگامی به اوج خود رسااید که ساارزمین  اسااکندرساایاساات 

ی شااوهر او معرفی پساارخواندهچون هم گشااود و خود رارا  ،آدا ،ی پیر کاریهملکه

. این ساایاساات اسااکندر برای انکار حق فیلیپ و منسااوب کردن تبار خود به 1کرد

شخاص گوناگون ست کوروش بوده ا ،به ظاهر ،ا سیا ست. با این تفاو  تقلیدی از 

 دانساااتند، و اساااکندر خود راشاااان میی خدایان محلیکه کوروش را مردم زاده

. در همین اوقا  بود که اسااکندر به کردمی دنمووای شاااهان محلی زادهچون هم

ای زده بود به که شاااه آن شااهر بر ارابهرا ی مشااهوری گره شااهر گوردیوم رفت و

 . 2نشان دادکه قصد دارد جهان را فت  کند ضرب شمشیر گشود و به این ترتیب
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تبارشااناسااانه، ساااحل های نمادین و نمایشهای اسااکندر به دنباا این فعالیت

شرقی مدیترانه را هم به تدریج فت  کرد و به این ترتیب با راهبرد درخشانی ایران 

 . مقاومت شهرها و سرداران محلی1را از دستیابی به ناوگان نیرومندش محروم کرد

از همه  ،دریاسااااالر ایرانی ،شاااان فرنابازچنان ادامه داشااات و در میانالبته هم

شمندانه به جبههتر بود. او با برنامهخطرناک سکندر، یعنی یونانای هو شت ا  ،ی پ

رو شد. به تدریج تمام مردم یونان حمله برد و با اقباا مردم خیوس و لسبوس روبه

اسااکندر وفادار ماند. یکی از ساارداران مشااهور  به او پیوسااتند، و تنها موتیلنه به

شتر فرناباز شت و به همین دلیل هم نام  مِمنون بود که بی در جهان یونانی آوازه دا

ی موتیلنه در اثر بینیم. او هنگام محاصااارههای تاریخی میاو را بیشاااتر در کتاب

می بعد را تکمیل کرد و ک شاااهردولت بیماری درگذشااات، اما فرناباز کار فت  این

 ؛یکی از دشاامنان مهم اسااکندر از صااحنه خارج شااد ،کشااته شااد. به این ترتیب

نویسان معاصرِ تابع ایشان دستاوردهایش را به دشمنی که یونانیان باستان و تاریخ

 دهند.نسبت می ،یعنی ممنون ،یکی از سرداران زیردستش

گاه توروس پ.م. به ساارعت به کاپادوکیه تاخت و از گذر 333اسااکندر در بهار 

را غافلگیر کرد. مردم کاپادوکیه در برابر سپاه او  ،شهربان کیلیکیه ،گذشت و ارشام
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یت حم    با موفق قه بود  حاکم آن منط که  یاراد  ند و آر یادی کرد مت ز قاو م

ها ارمنسااتان تا مد ی به اضااافهماد قلمرو ها را دفع کرد و از آن به بعد مقدونی

ستقل  شوری با حماند و م سکندر در کیلیکیه بیمار به ک شد. ا اکمان ایرانی تبدیل 

سردار باتجربهشد و برای مدتی زمین شد اما  حم   را ادامه  ،پارمنیون ،اشگیر 

را داد و ساحل کیلیکیه تا سوریه را فت  کرد و به این ترتیب خز ارتباطی ایرانیان 

سقوط کبا ناوگان سوس هم در همین زمان  شادی شان قطع کرد. هالیکارنا رد و 

 د.شاسکندر تکمیل 

سر در این هنگام شاهی  شاهن سوم با ارتش  سید. پس از مانورهای  داریوش  ر

جالبی که در جریان آن سااپاه ایران و مقدونیه بدون این که متوجه باشااند از کنار 

آرایی نهایی در هم رد شااادند و خود را در محل اردوی قبلی حریف یافتند، صاااف

های گذشااته را این بار ایرانیان هیچ یک از اشااتباه دشاات ایسااوس انجام گرفت.

شدند. پیاده سپاه ایران و در مقابل فاالنسهای مقدونی مرتکب ن های یونانی در قلب 

سواره سیع برای مانور  شتند و محلی و شده بود. نبرد نظام جای دا در نظر گرفته 

سنگینی وارد کرد و هر سو با دالور ایسوس به هر دو طرف تلفا   ی جنگیدند، دو 

 . 1اما در نهایت مقدونیان پیروز شدند

                                                 
1 Arrian, Anabasis Alexandri II, 6–10. 



 

شت و میاین داریوش خود در  ضور دا سکندر نبرد تن به تن نبرد ح گویند با ا

ما در  به ران او وارد آورد. ا ی خر کار داریوش گریخت و خیمهآکرد و زخمی هم 

. 1دار مقدونی باقی گذاشااتشاااهی را با زن، مادر، و سااه فرزندش در دساات سااپه

احترام بسیار برخورد کرد  ااش با ایشان بنمایانهسکندر در تعقیب سیاست پارسیا

و خود را به م ابه حامی ایشااان نشااان داد. آن گاه پارمنیون به دمشااق تاخت و با 

شود و به خزانه شهر را گ ست خیانت یکی از مردم محلی  شق د شاهی در دم ی 

شک   مالی  سکندر از م شکل خیاا ا شق، یافت. به این  شد. به دنباا دم سوده  آ

 اما صور به شد  مقاومت کرد.  ،شهرهای صیدا، بوبلوس، و آرادوس تسلیم شدند

سکندر در دی ماه  صیدا  332ا صره کرد و با ناوگانی که از  صور را محا  -پ.م. 

ها را در دریا شااکساات دهد. اما گرفته بود، کوشااید تا فنیقی - شااهر رقیب صااور

شتی صور به فرناباک سکندر را در های  ست و ناوگان ا شاهی پیو شاهن ز و ناوگان 

شکست داد. در مرداد  شگر  پ.م. 332نزدیکی قبرس  شهر ل مقدونی دیوار جنوبی 

. گی گرفتبردبه و زنان و کودکان را  کشااتی مردان شااهر را را ویران کرد و همه

 !2گویند اسکندر از این شهر سیصد هزار برده گرفتمی
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غزه بود. حاکم این  بر اسااکندر به سااختی مقاومت کردبراشااهر دیگری که در 

)باتیس(. او تا دو ماه در برابر « باد»شاااهر پارسااای زیبارو و دالوری بود به نام 

سکندر  شان جنگید و یک بار به ا سپاه ای ستادگی کرد و خود بارها با  مقدونیان ای

هم گشااوده شااهر غزه  ،اش را زخمی کرد. اما در نهایتحمله کرد و با تیری شااانه

ساند و نیمی از مردم  شکل فجیعی به قتل ر ست خود به  سکندر با د شد. باد را ا

 شهر را کشت و نیم دیگر را برده کرد. 

ستان سکندر وجود دارد. با هایی در مورد نامهدر این میان دا نگاری داریوش به ا

به نظر ی تکراری دامادی شاه است، ها همان قصهتوجه به این که مضمون این نامه

 ،هاروایتبر مبنای این  ،نویسان یونانی نیست. داریوشمن چیزی جز جعلیا  تاریخ

اش با او دو نامه به اسکندر نوشت و در یکی از او خواست تا در نیمی از شاهنشاهی

شااریک شااود، و در دیگری پیشاانهاد کرد که ده هزار تاالن فدیه بابت اعضااای 

سکندر دردهد و دخترش را به عقاش بخانواده  ،آورد. با توجه به این که داریوشد ا

وقفه با اساااکندر به بسااایج قوا و جنگیدن بی ،های فرضااایقبل و بعد از این نامه

 ،رسااد به صاال  فکر کرده باشااد. ع وه بر اینبعید به نظر می ساارگرم بوده اساات

معنا بوده، و ازدواج با دختر شاااه هم که حکومت مشااترک با اسااکندر بر ایران بی

سوب میآرزوی دیرینه شتری یونانیان مح ست. بنابراین بی سد به نظر می شده ا ر

نه  ،ها بخشاای از نبرد تبلیغاتی اسااکندر بر ضااد داریوش باشاادداسااتان این نامه



 

ساا چنین نامه سوی طرف ایرانی که با ار شروعیت ترفندی از  سرعت م هایی به 

  داد.خود را به عنوان مدافع خاک ایران از دست می

سکندر  سوریه ا صر ادامه داد و بدون مقاومت پس از فت   سوی م راه خود را به 

اش را پذیرفتند و او را به عنوان فرعون چندانی این کشور را گرفت. مصریان سلطه

صر هم  سکندر از خزانه م شناختند. ا سمیت  و  تاالن دیگر به دست آورد 800به ر

 به مردی ثروتمند تبدیل شد.  به این شکل

و  ترینب مشااروعیت کرد. مهملهای بیشااتری برای جندر در مصاار ت شاسااک

سیس  ماندگارترین کارش در تاریخ، یعنی سکندریهتأ جا انجام  را در همین ،شهر ا

ی این شااهر را هیپوداموس میلتی بر مبنای طرح شااطرنجی شااهرهای داد. نقشااه

سم مردم ایونیه آگورا و مجلس بوله  شید، و به ر در آن جای داد. در  نیزرا ایرانی ک

این بین فرناباز هم در یونان کشته شده بود و شهرهایی که به او پیوسته بودند یک 

جا به الفانتین در جنوب مصاار به یک دوباره فت  شاادند و مخالفان مقدونیان از آن

 تبعید شدند. 

اش در تضاد بود. او دست به کارهایی زد که با شهر  نظامیجا این اسکندر در

ه به این منطقه ساافر کرد. این معبد آمون ی ساایوَی زیار  معبد آمون در واحهبرا

شت.در میان خودِ مصری شماا غربی سیوه واحه ها اهمیت چندانی ندا ای بود در 

صلی صر و در نزدیکی مرزهای لیبی، که نام ا ِسختم صری  آن بود، یعنی اش به م



 

ستیدند و معبدی برایش داشتند. پرسرزمین نخل. مردم این منطقه نیز آمون را می

خدای این شهر را یونانیانی که در شهرهای ناوکراتیس و ممفیس مقیم شده بودند 

جا این . اهمیت این معبد از1خواندند و بسااایار به او معتقد بودندزئوس سااایوه می

ساخته بودند و آن هم این معلوم می ستانی  شود که یونانیان در مورد کمبوجیه دا

شگری که سیل کرده بود اما ایرانیان  بزرگ راانی ل سیوه گ برای ویرانی این معبد به 

شدند. البته دروغ بودن این  شن گم  شدند و در توفان  سز زئوس نفرین  در راه تو

کار اسااات چون کمبوجیه ماالً  حرف آشااا بان را احت یا تاده در ب بد دوراف این مع

ای شناخته و دلیلی هم نداشته چنین جایی را ویران کند. اما وجود چنین قصهنمی

 کند. به اهمیت این معبد در چشم یونانیان داللت می

ی پنجم پ.م. در ضاامن خودِ آمون هم نزد یونانیان بساایار محترم بود. از سااده

 وسپرسااتیدند و کیمون و لوساااندراش مییونانیان آمون را با همان نام مصااری

ر کردند. مردم شاااهخواساااتند و برایش قربانی میهنگام جنگیدن از او یاری می

شین کورنهیونانی شتکه در نزدیکی واحه ،ن سیوه قرار دا سکه ،ی  شان یهاهم بر 

 آمون دارد!چون هم هاییزدند که شاخسر زئوس را نقش می
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سیوه، بنای کوچکی بود که در پرستش صلیخودِ معبد  ه بون را اش بت آمگاه ا

 ی عمل غیبگوی این معبد آنصور  سنگی تخم مرغی شکل گذاشته بودند. شیوه

ر چرخ خوردنش نظ لرزاند و بر اساااس شااکل غلتیدن وبود که ساانگ مزبور را می

 کرد. گران اع م میآمون را به پرسش

سکندر برای زیار  این معبد که در بیابان شش هفته ا شت،  صر قرار دا های م

صرف ک سیوه رد و به این ترتیب زمان گرانوقت  بهایی را از دست داد. او در معبد 

همه زحمت به . این که چرا با این1ادعا کرد که پسااار زئوس یا همان آمون اسااات

جا چنین ادعایی کرد، بسااایار مورد بحث قرار گرفته چنین معبدی رفت و در آن

اند، و گروهی نسااتهساااز وی دای مشااروعیتای آن را بخشاای از برنامهاساات. عده

 معتقدند این کار به دلیل اخ ص قلبی زیادی بود که به زئوس سیوه داشته است. 

ما این الگوی ادعای  ندارد. ا ندر تردیدی وجود  فاتی بودن اساااک در مورد خرا

داده است. از برای کسب مشروعیت انجام می معموالً فرزندی کردن کاری است که

سکندر در حاا تقلید ستان به  دید من، ا گام به گامِ رفتارهایی بوده که در جهان با

سبت می دیگرکوروش، آخیلس، و  ستانی ن شرابخواری و دادهپهلوانان با اند. او در 

با ارابه کشیدن اسیران دالورش بر زمین از عذاب دادن و شادنوشی از هراکلس، در 
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شش برای جهان شایی از کوروش تقلید میآخیلس، و در ت  ی میان همه کرد. ازگ

ن از سویی کنم کوروش از همه بر او اثرگذارتر بوده است. چواین قهرمانان، فکر می

ی ساااردارانش انگیخت، از ساااوی دیگر با وجود مخالفت همهاو را به فت  ایران بر

برای اساکندر از جانبی دیگر اصارار  ازدواج کند.با شااهدختی ایرانی باعث شاد تا 

ساطیری توان بههم میفت  هند را  صویر ا سبت داد که یونانیان آن دوران از ت ای ن

های او برای فت  جهان، و احترامی که از آغاز برای . برنامهکوروش در ذهن داشتند

 شود. پارسیان قایل بود، به این ترتیب معنادارتر می

ست. او  سیوه هم به گمان من یکی از همین تقلیدها سفرش به معبد آمون در 

انسااته که کوروش نزد مصااریان به عنوان فرزند آمون و در نزد اهالی دتردید میبی

ترین لودیا به عنوان فرزند زئوس شهر  داشته است. به همین دلیل هم به مقدس

پیوساات ساافر کرد و و معتبرترین مرکزی که در جهان یونانی این دو را به هم می

د این ادعا در اثر برداشت گوینجا اع م کرد. برخی میاش را در آنادعای خدازادگی

شان می شواهد ن شتباه از تعارف یک کاهن آمون ناشی شده. اما  سکندر ا دهد که ا

ست و وقتی دراین مورد به او طعنه میواقعاً  خود به این ماجرا شته ا اند زدهباور دا

 شده است. خشمگین می

، و نزئوس، آمو نماید که اسااکندر خود باورش شااده بوده که فرزندچنین می

ی زیادی از موجودا  محترم دیگر در آن دوران اساات. بد نیساات این نکته را عده



 

شود،  صیت کرده بود پس از مرگش در کنار پدرش دفن  سکندر و هم بدانیم که ا

 در سیوه!

شروعیت  این، با وجود ضمین م سکندر با هدف ت شداگر این کار ا شده با  انجام 

د که هنوز شااااهان فرزندان خدا به شاااکسااات انجامید. کوروش زمانی ظهور کر

شته می صریان فرعونپندا ستیدند. هوروس میچون هم شان راهایشدند و م پر

گذشته از این، کوروش خود هرگز ادعای خدایی نکرد و این مردم پیرامونش بودند 

شعارها روی آورد ها را به او میکه این عنوان سکندر در زمانی به این  ستند. اما ا ب

شاهانی  ؛فرمانروایی هخامنشیان را پشت سر گذاشته بودسده  مدن دوکه جهان مت

که در شکوه و ج ا از تمام پیشینیان خود برتر بودند و تمام جهان شناخته شده 

ای نداشااتند. مصااریانِ هیچ ادعای فراطبیعی این،شااان بود و با وجود زیر ساالطه

ست هم دوشاه شهربانسده  پر سی میهایی زندگی بود زیر فرمان  کردند که پار

کردند. به همین دلیل هم لقبی که فریبانه دوری میبودند و از این ادعاهای مردم

شروعیت تولید می ساا قبل برای کوروش م صد  شمکرد، سی شی و او از آن چ پو

نمود. یک دار میخنده ی که مشاااتاقانه خواهانش بودبرای اساااکندرکرده بود، 

ها را باور اع آن که خودِ سپاهیان اسکندر این حرفی روشن از این تغییر اوضنشانه

نداختند و مساااخرهگاه در این مورد او را دسااات میکردند و گاه و بینمی اش ا

 کردند. می



 

خیری أبه هر حاا، اسااکندر در وادی ساایوه به پساار زئوس تبدیل شااد و با ت

طلوب غیبتش تأثیر نام ،به سوی قلمرو هخامنشی بازگشت. در این مد چشمگیر 

ستان  شیده بود. در زم سپار  که هرگز مطیع  ،پ.م. آگیس 332خود را بخ شاه ا

شی آزادی شده بود، جنب ضد او آغاز کرد و قوای مقدونی را مقدونیان ن بخش را بر 

ها و به تدریج سایر ها و آرکادیاییشکست داد. تا بهار ساا بعد مردم الیس و آخائی

سکندر ک ستند. ا شت، برای یونانیان به او پیو ه گویا دیگر یونان برایش اهمیتی ندا

سااو نرفت. تنها ناوگان خود را با صااد کشااتی و گروهی از فرو نشاااندن فتنه به آن

 سربازان به یونان فرستاد تا شورش را سرکوب کنند. 

ی اسکندر سو، داریوش در بابل به بسیج نیروی بزرگی دست زده بود. وقفهاز آن

سپاهی شده بود که  شوند. در باعث  ستاده  شاهی برایش فر شاهن انی از تمام قلمرو 

در ابعاد وسیع به کار دار هم برای نخستین بار در سپاه ایران ی داساین مد  ارابه

صله پارسیان  گرفته شد. ها این دویست گردونه از این نوع ساخته بودند.در این فا

صه ست که ق شانگر آن ا سیان در مهمه ن ستی پار س سکندر ی انحطاط و  قابله با ا

های نظامی خود را داشتند و شان نوآورینادرست است. ایرانیان تا آخرین روزهای

سیج می سکندر نیرو ب سیار برای مقابله با ا سیج نیرو در برای بارهای ب کردند. این ب

که پارتیان یونانیان را از ایران بیرون راندند، ادامه یافت و  ،واقع تا صااد ساااا بعد



 

ی اوا شااد، در درجهشااان مینشااد. آنچه در این مقطع باعث ناکامی هرگز متوقف

 شمار زیاد مهاجمان بالکانی، و پس از آن نبوغ نظامی اسکندر بود.

و  اسکندر پس از زاده شدنش از زئوس، از مصر خارج شد و از پل فرا  گذشت

داریوش ز بنا به دستوری که ا ،که شهربان سوریه بود ،به سوی بابل پیش آمد. مازه

سد نکرد. چون داریوش دشت شت راهش را  ویارویی با را برای ررودان میان هایدا

ست شک شت پس از  سوری  او انتخاب کرده بود و انتظار دا سز قوای  خوردنش تو

محاصاااره و تار و مار شاااود. انتخاب دشااات گوگامل برای رویارویی با اساااکندر 

 رو گردانده بود. بار هم از داریوش هوشمندانه بود، اما بخت این

شت و با عبور از  ستان گذ سیری طوالنی از جنوب ارمن سکندر پس از طی م ا

پ.م. در شرق دجله نیرو  331شهریور  30نصیبین از دجله رد شد. هنگامی که در 

هایی برای گِئا کرد، ماه گرفت و اساااکندر که مردی خرافاتی بود قربانیپیاده می

خورشید( و سِلِنِه )ایزدبانوی ماه( پیشکش کرد  )ایزدبانوی زمین( و هلیوس )خدای

 . 1تا خشم ایشان را از سپاهش دور کند

صاااف  دیگریک ی بابلی گوگامل در برابردو ساااپاه در نزدیکی دهکدهگاه، آن

ست ارابه ستند. ایرانیان پانزده فیل جنگی و دوی شتند و با اعتماد ی داسآرا دار دا
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که از  ،. در واقع هم جناح راساات سااپاه ایرانبه نفس زیادی نبرد را شااروع کردند

شد، توانست فاالنسهای مشهور مقدونی را درهم بشکند. نخبگان پارسی تشکیل می

شیوه سکندر با همان  سپاه ایران باز کرد. اما ا شکافی در جناح چپ  سومش  ی مر

سکا حمایت می سوارکاران  سوارهشد. آناین بخش توسز  نظامش را وارد این گاه 

کرد و  ف کرد و قلب سااپاه ایران را از پهلو مورد حمله قرار داد. داریوش فرارشااکا

ارتش ایران، شاید پیش از موعد و به دلیل غیاب شاه، شکست خورد. به این ترتیب 

شد و باز با رفتاری که ت سکندر به بابل وارد  با  قلیدی از ورود کوروش به بابل بودا

بانی کرد و ادعای سااالطنت بر بل  مردم مهر با جهان را مطرح کرد. این ادعا در 

پنداشتند و بسیاری مشروعیت داشت، چون از زمان باستان بابل را مرکز گیتی می

 ؛دانند که کوروش به بابل وارد شاااداز ایرانیان نیز مبدأ تاریخ ایران را زمانی می

 . ی دمیش از پ 539هشتم آبان ماه احتماالً  یعنی

های مالی اساااکندر تقویت شاااده بود، که با کمک ،رپاتها، آتنیهمین ماه در

سااپاهی چهل هزار نفره را از مردم یونان بساایج کرد و در نبردی سااخت آگیس و 

 به این ترتیب بار دیگر یونان را برای اسکندر فت  کرد.  کرد و نابودسپاهیانش را 

را  ،آریوبرزن ،جازمان، پارمنیون به پارس تاخت و مقاومت شدید شهربان آنهم

ست و آن شک ستین نبرد بر مقدونیان پیروز جا را فت  کرد. در هم  آریوبرزن در نخ

سیلشد و حمله سای بعدیی آنان را پس زد، اما در برابر هجوم  شان که از چند آ



 

اتفاق مهمی که پس از آن افتاد، آن آمد. آمد از پا دربه سااوی پارس پیش میسااو 

ستی و به ت سکندر در حالت م شید را آتش زد و حریک یونانیان تختبود که ا جم

جا را در آتش ساااوزاند. این آمده در آنهای هنری گردمقادیر عظیمی از گنجینه

سر  ،کار شتباه بزرگی بود که به احتماا زیاد زیر تأثیر الکل و در اثر ناآگاهی از او  ا

ر شاااناختند و به اهمیت آیینی آن دجمشاااید را نمیچون یونانیان تخت ،زده بود

نزد ایرانیان با  ،تا آخر ،ایران و کل شاهنشاهی آگاه نبودند. همین کارش باعث شد

نزد ایرانیان دیگر  ،پس از این کار ،. ادعای مشروعیت او1لقب گُجَسته شناخته شود

 . محلی از اعراب نداشت

جمشید را ت فی زدن تختنویسان معاصر مرسوم شده که آتش در میان تاریخ

بدانند. این برداشات از چند نظر نادرسات  هاپارس پلیس به دساتآتش زدن آکرو

اساات. نخساات آن که آتن، چنان که دیدیم، در رویارویی ایران و مقدونیه هوادار 

در واقع کارگزار هخامنشیان بود.  ،دموستنس ،شمدارسیاست ترینمهم ایران بود و

دهد که نشااان می نیز ،که متحد آتن بودند ،نابودی شااهر تبس و کشااتار مردم آن

این  ،اسااکندر چندان شاایفته و دوسااتدار آتن و یونانیان نبوده اساات. دوم آن که

نیساات و برای نخسااتین بار در منابع تأکید  انگیزه در منابع یونانی باسااتانی مورد
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قرار گرفته تأکید  تر در منابع اروپایی معاصااار موردرومی و بعدتر با شااادتی فزون

 . 1اندکردهتأکید  بر مستی اسکندر هنگام انجام این کاراست. منابع قدیمی تنها 

 ،نزد ایرانیان از دست داد، در مقابل جمشید آبروی خود راتاسکندر اگر در تخ

 120ی شااوش بود و ی پارسااه سااه برابر اندوختهپولی ک ن به چنگ آورد. خزانه

 نقره!  هزار کیلو 420که برابر است با ارزشِ  2شدهزار تاالن را شامل می

ت سااکاهای متحدش به اکباتان رفت، هف ها وداریوش در این بین با کادوساای

جا را برداشت و به شرق ایران گریخت. در نزدیکی شهر صد ی آنهزار تاالن خزانه

و را ادروازه، داریوش با خیانت شااهربان بلخ به قتل رسااید. اسااکندر که با ساارعت 

حترام تمام ااش رسید و دستور داد او را با کرد، ساعتی بعد به پیکر کشتهدنباا می

سیان دفن کنند. از سم پار سماًجا این و به ر سکندر ر خت و تاج تادعای  به بعد، ا

 هخامنشی را کرد و خود را شاهنشاه ایران خواند. 

نخسااات آن که  :این ادعا با چند اقدام ناپذیرفتنی از دید یونانیان همراه شاااد

ش خود وارد کرد و گروهی نخبه از ایشان تشکیل داد که اسکندر پارسیان را به ارت

شدهبه تدریج جایگزین هتایروی سیان  ؛3ای مقدونی  سم پار دیگر آن که آیین و ر
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مانند ایشان لباس پوشید و غذاهای پارسی خورد و کوشید تا به  ،را در پیش گرفت

صرار زیاد آن ؛ی ایشان زندگی کندشیوه همراهش را نیز  تا یونانیان کوشیدگاه با ا

 به شکلی ایرانی کند!

سکندر، شروعیت  ،احتماالً این رفتار ا در میان بخشی از جمعیت ایران برایش م

ید می قب  ،کردتول ندر و ل که بین اساااک ند  ند دیگری هم بود یان نیروم مدع ما  ا

شااهربان بلخ بود. باز  ،)باسااوس( «باز»ایشااان، ترین مهم شاااهنشاااه قرار داشااتند.

چهارم پ.م. با نام اردشااایر  330از تبار هخامنشااایان بود. او در  سااارداری الیق

د. بوها از ایران اندن یونانیکه هدفش ر را آغاز کردتاجگذاری کرد و جنبشاای ملی 

کرد و در نهایت به نبرد چریکی روی  ایسااتادگیها او سااه ساااا در برابر مقدونی

که شااهربان آریا . اسااپیتامن شااهربان سااغد و شااادبرزن )ساااتیوبرزنوس( 1آورد

ها، سربازان، خود را با اسبنظام . اسکندر سوارهند)افغانستان( بود هم به او پیوست

سیل کرد. لباس شادبرزن گ سوی  شان را به  سی مجهز کرد و ای ها و تجهیزا  پار

هجوم  ،پایتخت آریا، ایرانی شااده بودند، به آرتاکوانا که حاال دیگر ،سااپاه اسااکندر

نگ رَو زَ (آراخوزیابلوچساااتان )در دو روز گشاااودند. مقدونیان جا را بردند و آن

 های هندوکوش رسیدند. به کوهپ.م.  330را فت  کردند و در زمستان )دَرنگیانَه( 
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هایی باز بارها به یاری ساااکاها و بلخیان به یونانیان تاخت و لطمه ،در این بین

راس سااپاهی یونانی از پ.م. بطلمیوس در  329جدی به ایشااان وارد کرد. در بهار 

هندوکوش عبور کرد و بلخ را فت  کرد و باز را در ساااغد دساااتگیر کرد. او را با 

تان بردند و گوش و دماغش را بریدند و به چهارمیخش  به اکبا مراقبت بسااایار 

 . 1دبه قتلش راندنهای بسیار کشیدند و پس از شکنجه

سپیتامن شدندر این بین ا صیر نمیباز بی ، که برخی او را در گرفتار  دانند، تق

قاومترهبری  یاری فراسااامنِ خوارزمی و  م با  یان را بر عهده گرفت و  ملی ایران

کرد. بعد به سغد تاخت  کشتارهای ماساگت به باختر حمله کرد و یونانیان را سواره

در جایی به گاه در حالی که آنشااکساات خورد.  ،کنوسا، جولی از والی یونانی آن

و به این  3ها کشااته شاادخیانت ماساااگت در اثرجنگ مشااغوا بود،  به 2نام گابای

ی ایرانیان در برابر یونانیان برای چند دهه فرو مرد. یافتهترتیب جنبش ساااازمان

نا، ایران شااارقی و مرکزی همنبردهاپس از این  که چنان  تا آن  ند  ما باقی  آرام 

ونت بسااایار با مردم رفتار ها آن را آزاد کردند. یونانیان در این ناحیه با خشاااپار 

                                                 
1 Arrian, Anabasis Alexandri III, 30. 
2 Gabai 
3 Arrian, Anabasis Alexandri IV, 5–6, 16–17. 



 

کردند عام و زنان را برده میبار با گشودن شهری شورشی مردان را قتل کردند و هر

 شد برای آن که بار دیگر مردم منطقه بر آنها بشورند. و این خود دلیلی می

، رفتار اساااکندر تغییر کرد و به تقلیدی دسااات و پا شااارقی پس از فت  ایران

شااااهان هخامنشااای تبدیل شاااد. او از اطرافیانش  ینهقراؤشاااکساااته از رفتار م

ست تامی شی او را احترام کنند و در برابرش به خاک چون هم خوا شاهان هخامن

ما گویا برای همگان تفاو  میان این دو روشااان بود چون این رفتارش  بیفتند. ا

 . 1نارضایتی بسیاری را برانگیخت

سر پارمنیون 330در پاییز  سکندربزرگتر، پ.م. فیلوتاس پ سردار ا به جرم  ،ین 

شد. شته  شکنجه ک ستگیر و پس از  سکندر د چند مقدونی زمان هم توطئه علیه ا

 وفادار به اکباتان گسیل شدند تا پارمنیون را با نیرنگ به قتل برسانند. آنان در این

در مجلس  اسااکندر پ.م. دوسااتان 328یت خود کامیاب شاادند. در پاییز مأمور

همان افسری که در  ؛ا دست انداختند. یکی از ایشان، کلیتوس بودنوشی او روعیش

را دفع کرده بود. او  ساااپهردادی جانش را نجا  داده بود و حمله نبرد گرانیکوس

که ی اروابز اساااکندر با آمون را مساااخره کرد و در میان ناباوری همگان با نیزه

 . 2کشته شد بود ی به سویش انداختهمستدر حاا اسکندر 
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که از ساارداران و اشااراف بانفوذ مقدونی بود، در شااکار بر  ،گاه هرموالئوسآن

که شاانیده بود  ،دسااتی کرد و گرازی را پیش از او کشاات. اسااکندراسااکندر پیش

کنند، دسااتور داد او را شاااهان پارس این شاارایز را توهینی به خود محسااوب می

سربازان ضایتی زیاد شجلوی  ی را برانگیخت و گویا به ش ق بزنند. این رفتار او نار

سهشکل سی شد. اما توطئهگیری د گران لو رفتند و همگی ای برای قتلش منتهی 

شدند. کالیس سار  سکندر بود،که به قولی تاریخ ،تنسسنگ احتماالً  نویس اردوی ا

دستگیر  افتاددر این جریان گناهی نداشت، اما چون در برابر اسکندر به خاک نمی

ماه اعدام شااد. او در گذشااته معلم اسااکندر و هرموالئوس و شااد و بعد از چند 

 . 1بسیاری از اشراف مقدونی دیگر بود

پ.م. ناگهان عاشاااق روشااانک شاااد که دختر  327گاه اساااکندر در بهار آن

سپیتامه سماً یا شده بود. او ر سیر  رانی با او طی آیینی ای سغدی بود و در نبردی ا

ن یب خشااام یو به این ترت یان همراهش را برانگیخت چون انتظازدواج کرد و  ار ان

 شان به جای گذارد. داشتند وارثی یونانی برای

در میان ایرانیان غرق شااده بود، سااپاهی از سااکاها و یاران کام ً  که ،اسااکندر

 یلاش را تجهیز کرد و به سوی هند حرکت کرد. این تصمیم او هم هیچ دلقدیمی

                                                 
1 Waldemar and Tritle, 2009: 47-48. 



 

هند های یونانی طبق افسانهکه  ،از کوروشای نداشت، جز تقلید نظامی یا سیاسی

فتحش را در کنار رود هیداساااپ انجام داد. مردمانی که ترین مهم اورا گرفته بود. 

های جنگیدند هم از نظر نسادی ایرانی بودند. ایشاااان مردان قبیلهدر برابرش می

سیا سپَ شاکان؟() 1اَ ساکِنا )اَر بودند که به  () ( و آ

شتندتر بزرگ یهایی از قبیلهخهشا ای همان تیرهاحتماالً  و این 3کامبوجا تعلق دا

 شدند. بود که پدر و فرزند کوروش بزرگ بدان نامیده می

ها در برابرش به قدری شااادید بود که به تصاااری  کوتیوس، مقاومت این قبیله

مام مردان و زنان را فت  کرد، نه تنها ت اساگا در پنجاب،م، وقتی شهر اصلی ایشان

های شااهر را هم ویران کرد و همه چیز را با ، که ساااختمان4و کودکان را کشاات

شتار .5سان نمودخاک یک به قدری تکرار مردم محلی  توالیِ مقاومت هندیان و ک

. اسااکندر پس از آن، 6در نهایت به اعتراض و شااورش سااربازانش انجامیدشااد که 

سپاه او در را شد بازگردد.  سیار زیادی ناچار  سیر بلوچستان تلفا  ب ه برگشت از م

 ی اندکی از آنها به بابل بازگشتند. دادند و عده

                                                 
1 Aspasioi 
2 Assakenoi 
3 Tripathi, 1999: 118-121.  
4 McCrindle, 1997: 229.  
5 Singh & Joshi, 2005: 134. 
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ی ایرانی کردن مقدونیان را با برگزاری پ.م. برنامه 325اسااکندر در زمسااتان 

مراسم ازدواج بزرگی در شوش پی گرفت. در این مراسم هشتاد هزار سرباز مقدونی 

سی و مادی از شان میدواج کردند. با زنانی پار دهد که شمار زیاد این مقدونیان ن

هایی که سااپاه اسااکندر را تشااکیل در مورد انبوه بودن جمعیت بالکانی ،حدس ما

ست. می ست بوده ا ستاتیرا دختر داریوش ازدواج کرد. دادند، در سکندر خود با ا ا

ساا  به گاه بار دیگرآن شت. در ابتدای  سارگاد پ.م. به پ 324خلق و خویش برگ ا

وارد شاااد و به این بهانه که مغان و موبدان خوب به آرامگاه کوروش رسااایدگی 

به روایتی در  .1ای را شاااکنجه کردی زیادی از آنها را کشااات و عدهعده ،اندنکرده

سخه سوزاندی کهنهمین زمان ن ستا را در آتش  سد در این . به نظر می2ساا او ر

اش از اصلیپسند بوده باشد و هدف ای مردمجریان توهین به آرامگاه کوروش بهانه

ستگاهاین کارها  شد که روز از بین بردن خا های مقاومت ملی ایرانیان در برابرش با

هایی اش در معماریی فرهنگیمقاومتی که جنبه ؛یافتبه روز وسعت بیشتری می

شید یا متونیمانند تخت ستا تجلی میچون هم جم هم حاا، این  عیندر یافت. او

که  قت دارد  غدغه احترامحقی گاه کوروش یکی از د بانی برای آرام های مهم و قر

شمار می سکندر به  ست. ا ست را هرگز برای معابد رفته ا این که احترامی از این د

                                                 
1 Arrian, Anabasis Alexandri VI, 29. 
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کرد، نشاااان هراکلس در یونان یا آرامگاه آخیلس در آسااایای صاااغیر رعایت نمی

 نان اساطیری یونانی.دهد که سرمشق او کوروش بوده است، نه پهلوامی

در تابستان همین ساا مقدونیان را برای بازگشت به کشورشان مرخص کرد و 

شاااوند، بلوایی به پا کردند. اساااکندر چون ساااربازان حس کردند دارند اخراج می

کردند، اعدام کرد. کمی بعد اش را مسخره میکه خدازادگی ،سیزده نفر از ایشان را

 ،سااردارانش در همین حدود یکی از ن آشااتی کردند.بار دیگر اسااکندر و مقدونیا

، پس از یک شااب 1ش هم بودهمذکرتردید شااریک جنساای که بی ،هفسااتیون

گذشت. اسکندر از مرگ او به قدری ناراحت شد که تا سه گساری تب کرد و درمی

ابتدا یکی از گذاشاات او را دفن کنند! بعد هم روز در کنار جساادش خوابید و نمی

ف را مورد حمله قرار داد و تمام سااااکنانش را برای شاااادی روح شاااهرهای اطرا

ای عظیم را برایش ریخت که با مرگ طرح مقبره ساااپس، 2دوساااتش قربانی کرد

   کاره ماند.خودش نیمه

که دوساات قدیمی اسااکندر بود، به جای پارمنیون  ،در همین دوران هارپالوس

سراف و ریخزانه شده بود. او پس از ا خزانه را پاش زیادی که کرد، وختدار اکباتان 

شت و  سیج کرد و بردا شتی به یونان گریخت و گروهی مزدور یونانی را ب سی ک با 

                                                 
1 Aelian, Varia Historia XII, 7. 
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خواستند به اسکندر یونانیان را بر اسکندر شوراند. او را در آتن زندانی کردند و می

مردان آتنی )از جمله دموساااتنس( تحویلش دهند، اما نیمی از خزانه را به دولت

 داد و گریخت.رشوه 

یشان داد. پ.م. پیامی به یونانیان فرستاد و دو دستور به ا 323اسکندر در بهار 

هند، شان را به شهر راه دهای گذشتهی شهرها تبعیدیان دورهنخست آن که همه

مقاومت  دو کار را بدون و دوم آن که او را به عنوان خدا بپرساااتند! یونانیان هر

 انجام دادند.

تای هفدهم ماه دایساایوس مقدونی که هم .م.،پ 323م تیرماه در شااب یازده

تقلید از  ای شاارکت کرد و تا صااب  بهشااود، اسااکندر در مجلس شاارابخواریمی

شااد که به وقتی داشاات آماده می ،گاه نزدیک صااب هراکلس شااراب نوشااید. آن

صی خانه صو ستانش به نام مِدیوس به مجلس خ ی خود برود، به دعو  یکی از دو

شد. پس به آندیگ نوشی را ادامه داد. به جا رفت و تا فردای آن روز بادهری دعو  

اش ادامه یافت و در این تیر ماه بیماری 22دنباا این کار به شاااد  تب کرد و تا 

گذشاات. گروهی دلیل مرگش را عوارض ناشاای از افراط در مصاارف الکل شااب در

یز نامزدِ این نقش تاریخی امراضااای مانند حصااابه و مننسیت نچنین دانند، هممی



 

. به این ترتیب 1استدهد که به تب ماالریا از دنیا رفته اما شواهد نشان میهستند. 

سکندر شیده بود، با نیش ترین بزرگ که ،ا شاهی تاریخ را به خاک و خون ک شاهن

 ی بابلی نابود شد. یک پشه

 

 ی اسکندرسخن یایدهم: داوری درباره

سوم در غ سان را ناگزیر میتاریخرب، چارچوب نظری مر شکلی از زواا  سازد تانوی

صادی و نظامی  شی را اقت شاهی هخامن شاهن ستجو کننددر  د. یکی از ن، و بیابج

بندی این چارچوب، در آثار تأثیرگذار مارکس دیده های صااور نخسااتین شاایوه

تانِ با مدا اقتصادی متکی بر وضعیت انگلس ،تواندشود. او هنگامی که دید نمییم

سیر کند ،ی نوزدهمسده سیایی را تف شورهای آ سیایی»عبار   ک را « وجه تولید آ

ی آن را ساااکون و تنبلی و رخوتی دانسااات که در این ابداع کرد و ویسگی عمده

ست. پس از او، درویزن شورها بر پویایی نیروی تولید و تحوا ابزار تولید حاکم ا  ،ک

مصلحی چون هم تا اسکندر را کوشیدت، نوشرا می ریخ اسکندر کبیرتاهنگامی که 
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صویر کند که فلزا  قیمتی محبوس صادی ت ی هخامنشی را آزاد شده در خزانهاقت

همین رگه از استدالا را بسز  شکوفایی اقتصادی شده است. اومستدکرده و باعث 

نظام هخامنشاای را دلیل ناتوانی  شااده به دولت درهای پرداختداد و باج و خراج

 . 1مردم و فشار وارد آمده بر ایشان تلقی کرداقتصادی 

بخشااای به هایی برای مشاااروعیتدانیم که این تفسااایرها روشامروز، ما می

کر فرساااندند و اسااتعمارگران اروپایی بوده اساات که تبار خود را به اسااکندر می

سالت او برای کردند به نوعی واممی ستند. در« متمدن کردن»دار ر عمل،  جهان ه

یق، دیگر، ساارداری ال انگرهم مانند تیمور و چنگیز و بساایاری از تاراج اسااکندر

شید، کو ماجراجو بود که جهان را در مدتی کوتاه به خاک و خون  ،رحم، حریصبی

 هنگام حمله به ایران فکری جز تسااالز بر خزائن هخامنشااای در ساااراحتماالً  و

 نداشت.

شی، بر خ ف آنچه در تاریخ سمدربار هخامن د، زندانی شوی بازنموده میهای ر

سرمایه در جهان  برای فلزا  قیمتی نبود شت و بازتوزیع  ستین مرکز انبا بلکه نخ

کرد. فلزا  قیمتی در ای ک ن و فراگیر کار میباساااتان بود که بر مبنای برنامه

های های ط  و شاامششااد، بلکه در قالب دریکشااوش یا اکباتان انباشااته نمی
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ستانکوچک بار دیگر به  ستفاده گشت تا برای هزینهها باز میا های عمومی مورد ا

ای عمومی برای حفر قنا  هی این هزینهقرار گیرد. چنان که گفتیم، بخش عمده

ی تجار  صرف داری و توسعهی کشاورزی، و بخشی دیگر از آن برای راهو توسعه

شاااان، م تابعبا توجه به وفاداری مرد ،های هخامنشااای همشاااد. مقدار خراجمی

سیار اندکِمی شمار ب شد، وگرنه  ست اندک بوده با های مردمی و تداوم شورش بای

فلزا  قیمتی  مقدارِماند. ناشااده باقی میانگیز این شاااهنشاااهی، توجیهشااگفت

شته شوششده در خزانهانبا شان میو تخت های هگمتانه و  دهد که جمشید هم ن

رو هسااتیم نه زندانی برای فلزا  قیمتی. ی روبهای اقتصااادبا پشااتوانهجا این ما در

ته نامعقوا بودنِ این فرضِ مرساااوم، اگر خراج گذشااا ناممکن و  قدی از  های ن

شته میساا در این خزانه 230ها برای شهربانی ست در زمان میشد، ها انبا بای

سیار بیش از آنچه  سکندر در این مورد با ارقامی نجومی و ب ست ا  -تاراج آن به د

 رو شویم.نقل شده، روبه -با اغراق احتماالً 

دانم که تأثیر ای نمیدهندهبه این ترتیب، من اساااکندر را مصااال  یا ساااازمان

، ساااخن درویزن را وجود اینم بتی بر قلمرو زیر اساااتی یش داشاااته باشاااد. با 

مانند بیشااتر  ،ساااز بوده اساات. من نیزپذیرم که اسااکندر شااخصاایتی تاریخمی

ساتاریخ صرنوی سکندر رخدادی تعیینفکر می ،ن معا ضور ا کننده در جهان کنم ح

باستان بود، و اسکندر پس از پایان عمر کوتاهش جهانی را پشت سر خویش باقی 



 

سی کرده بود. با وجود  سا شت که فرقی ا شت این،گذا سرنو سکندر را تأثیر  ساز ا

ند نمی یا ساااودم جاد کردانم و دگرگونیامری مطلوب  که ای د سااانجیده، ای را 

 م. کنارزیابی نمیخودخواسته، یا سودمند 

سی بود که نظ سکندر ک شی را ویران کرداا شاهی ترین بزرگ ؛م هخامن شاهن

ندهی ما ها الگوی موفق از سااااز های انساااانی در جهان  تاریخ جهان، و تن نیرو

ای فراگیر و انساااانی پیشاااامدرن، که احترام و هویت و حقوق اتباعش را با قاعده

های جمعی از یادها رفت و کرد. پس از هخامنشاایان، هنر مدیریت هویتیحفظ م

های دیگری که پس از خشونت و قدر  برهنه جای آن را گرفت. تمام شاهنشاهی

هخامنشاایان ظهور کردند، کوشاایدند از الگوی ایشااان تقلید کنند. خواسااته یا 

شاهان سته تاج پاد شان، وانین یکنواختشان، قشان، ردای ارغوانی امپراتورانناخوا

شان را های اقتصادیریزیشان، و برنامهبندی استانی مبتنی بر قومیتنظام تقسیم

ند، و همه  ید کرد مه - حتی در خود ایران -تقل نا یاده کردن بر ای برای فت  در پ

 شکست خوردند. مجدد جهان 

سکندر را می ستود. نیروی جوانیا سیار  سختی نکوهش کرد، یا ب اش، توان به 

ظامی ندنبوغ ن بدنظیرش، و ت شپروازی بیاش، بل به هایش برای ت یل شااادن 

انگیز جلوه کند و ارزشاامند بنماید. با این تواند سااتایشمی قهرمانی به یاد ماندنی

 جهانی که او در پشاات ساار خود بر جای گذاشاات مکانی ناامن و نازیبا بود. ،همه



 

و اعضاااای  ربازانش، ساااردارانش،ساااخورده، اتباعش، رفتار او با مردم شاااکسااات

ستمخانواده شیانه بود، و ویسگیاش  ستی -اش های اخ قیگرانه و وح های از بدم

ویرانگرش گرفته تا شااوقش برای زجرکش کردن و قربانی کردن مردم در مراساام 

 نماید.آور میشرم - دینی

سردارانش به جان هم افتادند. آریده درنگبی سکندر،  سر ک ،پس از مرگ ا ه پ

ی فیلیپ بود، وارث تاج و تخت شناخته شد و پردیکاس نیابت سلطنت را زادهحرام

که حاکم کاریه بود، بر ایشااان تاخت و  ،عهده گرفت. اما به زودی کاساااندروس بر

سلوکوس ست  شت. پردیکاس هم به د شد.  ،که حاکم بابل بود ،آریده را ک شته  ک

شت که حاکم ترا سیماخوس را هم ک سو، ائومنس که کیه بود. از آنسلوکوس لو

سلز بود شت، که بر یونان م ست  ،حاکم پاف گونیا بود، کراتروس را ک اما خود به د

شده بود ،آنتیگون شد. آنتیگون هم به نوبه ،که حاکم لیکیه  شته  ی خود از بقیه ک

 شکست خورد و خودکشی کرد، و...

این حقایق را نادیده دهند از سااویی نویسااان غربی ترجی  میبساایاری از تاریخ

را پیرو قهرمانانی یونانی بدانند که در  اسااکندربگیرند و از سااوی دیگر به شااکلی 

شده بود. البته تردیدی نیست که  شنا  شان آ سطو با ای زمان نوجوانی با تعلیما  ار

هایش را به تقلید از و برخی وحشااایگری اکلساش را به تقلید از هرشااارابخواری

سیار کلیدی  توان نسبتآخیلس می داد. اما به گمانم تفسیرهای غربی یک عامل ب



 

ی غربی این جوان مقدونی از گوشاااه« چرا»که  ،گیرند. این پرساااشرا نادیده می

شاهنشاهی هخامنشی برخاست و تا هند پیش رفت، با تکیه به هراکلس و آخیلس 

شتوجیه نمی شنی ن سکندر به رو سی تاریخ کردارهای ا ان شود. به گمان من برر

کرده است. اگر شاهان هخامنشی به قدر دهد که او از قهرمانی ایرانی تقلید میمی

شنا میکافی با روان سی این جوان آ ساده بودند، میشنا ستند با همین ویسگی  توان

بدون به کار بردن و گام به گام،  ،او او را به دام بیندازند و شاااکساااتش دهند. زیرا

یا یت  یادی، ارزش خ ق ید میداوری ز که طی کرد از کوروش تقل کرد. مسااایری 

صر، و بعد به بابل( سوریه و م همان مسیری بود  ،)نخست به لودیا و ایونیه، بعد به 

شکستهکه در روایت سنوفانسنامهکوروشمانند  -ی یونانی های دست و پا   -ی ک

سیر جهان سبت میبه م شایی کوروش ن سرداران مغلوب در گ دادند. رفتاری که با 

گرفت، و حتی اصااراری که برای گشااودن شااهرهای خاص یا بخشااودن پیش می

شی شت،شور های نامههایی بود که از کوروشزیر تأثیر روایتکام ً  های خاص دا

ی کوروش برایش عزیز خوانده بود. گور هیچ قهرمانی در یونان به قدر مقبره یونانی

ای دوسااتش هفسااتیون مقبرهنبود، و در اثبا  این نکته همین بس که برای گور 

با همان الگوی پلکانی و  ؛آساا از پاساارگاد بودطراحی کرده بود که رونوشاتی غوا

 دار.سقف شیب



 

ستان سکندر، از دید مردم جهان با سطوره ،ا سی بود که بیش از همه به ا ی ک

کوروش نزدیک شااد. او قلمرو کوروش را فت  کرد، با زنان هخامنشاای ازدواج کرد، 

ی سردارش پوسستاس انی پوشید، از فارسی حرف زدن دست و پا شکستهلباس ایر

سی امری  ،لذ  برد شود. اما این دگردی سی تبدیل  و با همه جنگید تا به یک پار

زده را فت  کرد و نظم و صل  و سطحی بود. کوروش جهانی در هم ریخته و آشوب

ونمند را گشااود و ن حاکم کرد. اسااکندر جهانی آرام و منظم و قانآآسااایش را بر 

 خونریزی به ارمغان آورد.  و مرجوبرای آن هرج

سکندر را می شدن به کوروش به خرج ا شبیه  شی که برای  توان به خاطر ت 

توان به نمی انجام داداسکندر را آنچه  بخشید.توان او را اما نمیداد، درک کرد، می

ست که او راسادگی نادیده گرفت.  سوم ا شاگرد تیزهوش  چونهم امروزه مر یک 

بر اساااس ارتباطش با  ،مری قلمداد کنند. این برداشااتفلساافه و متخصااص آثار هُ

سطو و نقل قوا ست. چنان که دیدیم، در ار شکل گرفته ا هایی از پهلوانان یونانی 

شانه شود و جز نبوغ نظامی ای از کردار مردمان فرهیخته دیده نمیرفتار او هیچ ن

شمندی د ست. اما اگر ع قهشکل دیگری از هو شخیص نی هایی ر رفتارش قابل ت

فرهنگی از این دساات را هم به وی نساابت دهیم، اصاال قضاایه تفاو  چندانی 

ی ادبی، هنری، و حتی دینی یک جهانگشاااا روش خوبی تردید ع قهبیکند. نمی

توان جنایا  هیتلر را به برای ارزیابی اخ قی رفتارش نیسااات. همان طور که نمی



 

ثار واگنر تبرئه کرد و مناره قهخاطر ع به آ نگ از کلهرا هایی اش  ی که تیمور ل

ساااخت به خاطر اسااتعداد عجیبش در حفظ کردن قرآن نادیده گناه میمردم بی

 گرفت. 

شاااان کنند دربارهتاریخ بر مبنای معنا، لذ ، و قدرتی که مردمان تولید می

ایرانیان باسااتان برایش برگزیده  هکند. با این سااه معیار، من لقبی را کداوری می

سته می شای سیار  سته )نفرینمدانبودند ب سکندر گج روایتی  شده( بود. نفرین او. ا

این جوان مقدونی که گریبان  روایتی ؛شده از کوروش بودنادرست، ناقص، و یونانی

شید و در آخراو را را گرفت و  در چنگاا و پوب، کاره نیمه ،تا هند در پی خویش ک

 رگ رهایش کرد.م

 های ایران و یونانی جنگسخن دوایدهم: داوری درباره

های نظامی میان ایران و یونان در عصااار ای کوتاه بود از تاریخ درگیریاین چکیده

ی کرسوس به قلمرو ماد آغاز شد و پ.م. با حمله 547هایی که از باستان. درگیری

ل بالکان و فت  نظامی بخش های سایاسای به تساخیر کای از پیشارویدر زنجیره

دها میان ایرانیان و ی آن منتهی شاااد. در این مد ، شااامار زیادی از نبرعمده

 شان عبارتند از:ترینگرفت که مهمیونانیان در



 

نبرد  ؛ی نامعلومنتیجه با نبرد پتریا میان کوروش و کرسوس در عصر کوروش بزرگ:

 ؛فت  سااارد توسااز ایرانمحاصااره و  ؛دوم کوروش و کرسااوس با پیروزی ایران

شورش پاکتواس سز هارپاگ وهای ایونی شهردولت فت  ؛سرکوب  سانتوس تو . ک

ی زی و یک نبرد با نتیجهکم پنج نبرد بزرگ با چهار پیروروی هم رفته، دسااات

 نامعلوم.

سیاسی و هر. و عزا پلوکراتس ؛فت  قبرس در عصر کمبوجیه:  دو دخالت نظامی و 

 و پیروزمندانه.د

ص فت  تراکیه و مقدونیه به  ؛سرکوب طغیان باتوس در کورنه ر داریوش بزرگ:در ع

ست داریوش سز بغ ؛د شی شهردولت سرکوب ؛بخشفت  پئونتینه تو شور های 

فت   ؛فت  کاریه توسااز داور ؛بافت  قبرس توسااز ارته ؛دفع حمله به سااارد ؛ایونی

سز همای سپونت تو سز هوتن ؛هل فت   ؛نبرد الده فت  میلتوس در ؛فت  ایونیه تو

 ،ها به جز درگیری ماراتونو درگیری ماراتون. تمام این جنگ ؛فت  ناکسوس ؛ارتریا

در جنگ بودنش تردید وجود دارد، به پیروزی ایرانیان انجامید. ماجرای اصااوالً  که

ی ماراتون هم اگر بتواند جنگ در نظر گرفته شااود، تلفاتی ناچیز داشاات و نتیجه

 اشت.قاطعی را در بر ند

شا: شایار صر خ سیون ؛فت  آتن ؛نبرد ترموپوالی در ع  ؛فت  مجدد آتن ؛نبرد آرتمی

ی نبرد ساااالمیس که نتیجه ؛های آتیکا که در آنها ایران پیروز بودشااهردولت فت 



 

شت صی در بر ندا شخ ست خورد. به این دو  ؛م شک و جنگ پ ته که در آن ایران 

سااسااتوس را هم افزود که در آن یونانیان باید ایلغار یونانیان به موکاله و سااقوط 

 برتری داشتند. 

ست: شیر نخ صر ارد کشاتار  ؛بخش و آرتابازسارکوب طغیان اینارو توساز بغ در ع

شاااکسااات یونانیان در و  ؛نابودی ناوگان یونان در مندس ؛ها در دلتای نیلآتنی

 در تمام آنها ایرانیان پیروز بودند. .اوریمدون

صر داریوش دوم: شرافسرک در ع سوتنه( زادهوب طغیان دو ا ی ایرانی )امورگه و پی

 که با دستیاری یونانیان شورش کرده بودند. 

شیر دوم: صر ارد سا در ع ست قوای کوروش کوچک در نبرد کوناک ست  ؛شک شک

جز جنگ  ،در تمام آنها .و فت  رودس ؛آگسااای ئوس در چندین درگیری پراکنده

 ند. ایرانیان پیروز بود ،کوچکی در پکتون

سوم: صر داریوش  ست در ع شی شک سکندر و فروپا های پیاپی ایران در جنگ با ا

 شاهنشاهی هخامنشی.

ی قدر  سااایاسااای و نظامی یونان و بینیم که اساااطورهمی ،به این ترتیب

ناییدرگیری با ایران، و توا مداومش  نه و  طههای پردام ی اش در پس زدن سااال

اختگی است که با مستندا  تاریخی و تعاریف ای سسیاسی ایرانیان از اروپا، افسانه

ست.  سازگار ا شکست در دست داریم، نا سومی که از مفهوم جنگ و پیروزی و  مر



 

هایی، درگیری یک داوری ن نان، از جنس درگیریدر  یان ایران و یو های های م

ی های پراکندهشاااهردولت نظامی میان یک شااااهنشااااهی بزرگ و نیرومند و

های مزبور شهردولت و ایلغارهای دایمی هااندازیه با دستاش بوده است کحاشیه

سته سرکوب مداوم و پیو ست. ظهور و  شاهی همراه بوده ا شاهن سز قوای  شان تو

شده  شود. این هم یکی از ایلغارهای یاد سکندر نیز باید در همین چارچوب دیده  ا

و نبوغ نظامی  ی غنی منابع انسانی بالکان در آن دورهی ذخیرهاست که با پشتوانه

 سردار مقدونی به تهدیدی جدی تبدیل شد و نظم هخامنشی را بر باد داد.



 

 

 

 

ی سیاسی يواننی معجزهبخش چهارم: اسطوره  

 

 



 

 

 

 

 های یونانیشهردولت گفتار نخست: داستان

 

ه است برای درک این که یونان در چشم ایرانیان روزگاران گذشته چه ارزشی داشت

د انگیخته اساات، بایمیکشااورگشااایی بریاق ایشااان را برای و تا چه حدودی اشاات

شیم و ببینیم یونانیان به  شته با سی یونان دا سیا ستی از رمروری کوتاه بر تاریخ  ا

های ناییاند و نیروها و منابع و تواای از اتحاد سااایاسااای برخوردار بودهچه پایه

 شان در چه حدی بوده است.اجتماعی

و دوری به یونان  ،که در ساااه موج پیاپی آئولی، ایونی زبانیهای یونانیآریایی

مراتب مرسااوم در میان هایی تشااکیل شااده بودند که ساالساالهاز قبیله کوچیدند

در چهار ایل اصلی سازمان  های مقیم آتیکادادند. ایونیمیها را از خود نشان قبیله

ند. هرمی یل یافت ِهکدام از این ا به معنای ) 1ها فول خ»:  یده «( هشاااا نام

                                                 
1 Phyle 



 

سران چهارگانهمی شترکشدند و خود را به یکی از پ سوب  ،ایون ن،شای جد م من

، 1شااان گلئونتِسگذاران اساااطیریها به نام بنیادکردند. به این ترتیب این فولهمی

ی برادر شدند. هر فوله از سه شعبهنامیده می 4، و آرگادِس3، آیگیکورِس2هوپلوتِس

یک  خاندان داشت. هر شان سیکدام شد که هرمی شکیل( ت)فراتریا: 

به این ترتیب جمعیت کل یک فوله  .گرفتها سی خانوار را در بر میاز این خاندان

صد هزار نفر می سید که برای ایلبه حدود  ست. ر های آن دوران عدد قابل قبولی ا

 ده است.هزار نفر ذکر کر 120های پارسی را هرودو  هم شمار اعضای قبیله

شاااته اهی اجتماعی داتردید خاساااتگهای آتیکایی بیهای قبیلهگذاری فولهنام

ا به هیک از این فوله کند. چرا که هرشااناختی اشاااره میو به نظمی جامعه اساات

ی ه طبقهگلئونتس ب ؛ندکآریایی اشاااره می هایجامعهی یکی از طبقا  چهارگانه

 -« ساااپردار»ی عنامبه  -وپلوتِس ه ؛شاااده اساااتاشاااراف و کاهنان مربوط می

اران را در بر دگله -« بزچران»به معنای  -آیگیکورِس  ؛شدهجنگاوران را شامل می

از  اساات،« وابسااته به کشااتزار»که در لغت به معنای  ،آرگادس ؛ وگرفته اسااتمی

 شده است.رعیت کشاورز تشکیل می

                                                 
1 Gleonthes 
2 Hoplotes 
3 Aegikores 
4 Argades 



 

و چند قرنی که در  بالکانهای سااارزمین های یونانی پس از فت  کردنقبیله

شاورزی را از  ،گری و انحطاط فرهنگی گذراندند، به تدریجوحشی شینی و ک شهرن

در  ،های یونانیشاااهردولت بومیانِ باقی مانده آموختند و به این ترتیب نخساااتین

راند و ی ممتاز یونانی بر آن فرمان میقالب شاااهرهایی مساااتقل که یک طبقه

ین منطقه پدیدار شااد. اگشاات، در اورز میاقتصااادش بر محور کار بردگانی کشاا

شد و هایی بنا میهای باستانی بر تپهها به سنت مرسوم جامعهشهردولت نخستین

ها قرار های بردگان در پایین این تپهشااد. مزارع و خانهبا حصااارهایی حراساات می

شت. به این ترتیب نخستین  شانهدا : به معنای ) 1های آکروپلیسن

 ی سرزمین یونان آشکار شد.هی هشتم پ.م. بر پهناز حدود سده( «بلند شهر»

ی آتیکا و تساااالی، راه برای نفوذ هابخش ی شااامالی یونان، یعنیهابخش در

و فنیقیه باز بود، و به همین  تأثیرا  فرهنگی و ساایاساای از سااوی آساایای صااغیر

سااایه دگرگون های همدلیل هم این مناطق خیلی زودتر و بیشااتر زیر اثر فرهنگ

صاد دوگانه شاورزی/ تجاری را پدید آوردند. به این شدند و به تدریج نوعی اقت ی ک

سواا رفت و به ویسه در  ،ترتیب نظم اجتماعی مبتنی بر تمایز ارباب و برده نیز زیر 

آتن جنبشاای اجتماعی به راه افتاد که هدفش محدود کردن بردگی و شااناسااایی 

                                                 
1 Acropolis 



 

ی این تأثیرا  مونیا از دامنهالکدِ و جنوبی یونان یهابخش شااان بود.حقوق مدنی

 .ندنخورده حفظ کردو نظم کهن خود را به شاااکلی تقریباً دسااات ندبه دور ماند

شهای این ناحیه همشهردولت صاد مبتنی بر ک دارانه متکی ورزی بردهاچنان بر اقت

 .بودند

ب قرار طلهایی جنگجو و توساااعهی قبیلهزیر سااالطه شاااهرهای یونانیدولت

ی نبرد به زمین و جنگیدند. در ابتدای کار، بهانهمی دیگربا یک معموالً داشتند، که

نخستین جنگ توکودیدس گفته که  شد.گیری منحصر میمنابع کشاورزی، یا برده

خیز به نبرد میان دولت خالکیس و اِرِتریا بر ساار دشاات حاصاال یک ساایک یونان

های ها با باز شاادن راهشااهردولت کش میانشااود. روند کشاام نتین مربوط میلِ

شینیشکل دریایی و شد و به حمایتها پیچیدهگیری مهاجرن سویهتر   یهای دو 

منتهی شد. به  کزی که منافع تجاری مشابه داشتندیا مرا های خویشاوندشهردولت

شاااود، بر مبنای الگویی فراگیر که در ساااایر نقاط جهان هم دیده می ،این ترتیب

ها در راه سااازماندهی ساایاساای و تمرکز حکومت در چند گرانیگاه ین گامنخساات

ی نهایی نرسید. دلیل آن قدر  برداشته شد. اما این روند در یونان هرگز به نتیجه

و یونانی را در منطقه پدید آورند،  ،که یونانیان نتوانستند خود دولتی فراگیر، پایدار

 :ودعامل توجیه ش دوتواند با اشاره به می



 

های یونانی واحدهای ساایاساای کوچکی بودند که جمعیتی اندک و شااهردولت (1

ی آنقدر نیرومند نبود که شااهردولت بنابراین قدرتی ناچیز داشااتند. در عمل هیچ

 ؛ی یونان را کنترا کندجزیرهبتواند کل شبه

یک از (2 خاک آن برای هیچ  کل  نان سااارزمینی فقیر بود و سااایطره بر   یو

هنگامی که برای  ،توجیه اقتصادی زیادی نداشت. نویسندگان امروزینها شهردولت

ستان فراخوانده می سازی زندگی یونانیان با سبک زندگی باز شوند، نگاه خود را بر 

سی و نظامی یونان متمرکز می سیا سیار کوچک از نخبگان  کنند و رفاه و اقلیتی ب

شبه صادی کل  شان را دلیلی بر توانمندی اقت توجه به بی ،گیرندمی یرهجزثرو  ای

برده بودند  - تردید بیش از نیمی از آنبی -ی جمعیت یونان این که بخش عمده

ی جمعیت یونانی آزاد هم زیساااتند و از بقیهو در موقعیت اقتصاااادی ناگواری می

صلی سوب میشان رعیتبخش ا شکل باور به یونانِ هایی فقیر مح شدند. به این 

شایانش برانگثروتمند و طمع ست که به خاطر خدمت  یز، یکی دیگر از اعتقاداتی ا

سطوره ست، اما از نظر ی یونانی برای برخی از ایدئولوژیی معجزهبه ا سودمند ا ها 

 تاریخی صحت ندارد.

سک  سی مهمِلودیا و اترو سیا سایهتنها مراکز  های دولت که بودندیونان  ی هم

ند و یا، نیروم ند لود جاد کرد یداری را ای که پس از هجوم  پا دولتی شااارقی بود 

های ایرانی کیمری و انقراض فریگیه، بر وساااعت و قدر  خود افزود و بعدها قبیله



 

این دولت با وجود جمعیت یونانی قابل به رقیبی برای شاهنشاهی ماد تبدیل شد. 

نویسان غربی است، هرگز سازان و رمانبر خ ف آنچه تمایل فیلمتوجه مقیم آن، و 

ی آساایا برای اشاااره به آن بهره یونانی نبود و یونانیان به طور خاص از واژهدولتی 

ستگاه دولت اتروسک بیمی شود که تردید به جمعیتی مهاجر مربوط میبردند. خا

از آسیای صغیر به ایتالیا کوچیدند و دولتی نیرومند را در این منطقه پدید آوردند. 

ناصااار هوری و فنیقی را در خود هارگهاحتماالً  ترکیب نسادی این مردم یی از ع

ست.  شته ا ساا دا سک از  کننده در منطقه پ.م. به نیرویی تعیین 800دولت اترو

شد و بعدها آن شد که تبدیل  سختی طلبی رومیان توسعه در برابرقدر نیرومند  به 

سوی  این،. با وجود 1دمقاومت کر سه با نیروهای عظیمی که در فرا همواره در مقای

تا پیش از ظهور کرد. ای جلوه میاش قرار داشاات، ناچیز و حاشاایهی شاارقیمرزها

زیر تأثیر این دو دولت  ،به ویسه در شماا یونان ی،های یونانشهردولت هخامنشیان

سیاری از نبردهای شتند و ب سعهشان به خاطر دخالتقرار دا  ی اینطلبانههای تو

 داد. جزیره رخ میدر این شبهها دولت

اسااات. ای جغرافیایی و تاریخی ی تداخل دو نیروی همگریونان، نتیجه تاریخ

که از هاینیرو یاییدا ی  لت آن نظم جغراف کاییشاااهردو و  ،های ایونی، آتی
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سی، و نظم تاریخی نظام سو سیپلوپون سی، دموکرا ستوکرا زاده  و جباری ،های آری

اسااتان را ند، با هم تداخل کردند، و چارچوب عمومی تاریخ ساایاساای یونان بشااد

ی که باور به اسااطوره ای اسااتهاین نظم ساایاساای، همان زمین پیکربندی کردند.

ست. معجزه ساخته ا سی در یونان را ممکن  سیا صوا ی  برای آن که بتوانیم این ا

موضاااوعه را با دیدگاهی انتقادی ارزیابی کنیم، باید مروری کوتاه بر تاریخ یونانی 

تر هایش را دقیقشهردولت سی و ارتباط میانباستان داشته باشیم و نهادهای سیا

 بشناسیم. 

ازدهم و سیزدهم پ.م. یونان ی دوهای دوری در سدهکن قبیلهوقتی موج بنیان

شد، و وَنَرا در سرعت منقرض  شینی و مراکز مدنیت موکنای به  شهرن ردید، نظام 

از آن، بعد ادامه یافت. پس  سااده پنج - هرج و مرجی جایش را گرفت که تا چهار

شااهرهای یونانی جدید از دا خاکسااتر تمدن موکنای بیرون آمدند، در حالی که 

ساختارهای اجتماعی کهن چنان حفظ کرده شان را همبخشی از نهادهای مدنی و 

مراتبی بود که میان از دساات دادند، نظم و ساالسااله بودند. آنچه یونانیان در این

سی را در جامعهقاعده سیا ضمین میهای مندی رفتار  کرد، و در موکنای و مینوآ ت

ها از یادها رفته بود. به این شاااکل، زمانی که این آشاااوب آشاااوب هجوم دوری

س ش سی نوظهوری بر پهنهفرون سیا شد کهت، واحدهای   ی جهان یونانی پدیدار 

 داشت.  ( نامپولیس )یا  شهردولت



 

شان می سررشهردولت دهد کهشواهد ن سادههای یونانی با مفهوم  ست و   یا

و اقتصااادی خودبساانده را به ذهن  ،که یک واحد جمعیتی، ساایاساای ،شااهردولت

خود را در  ی یونانهای اولیهشاااهردولت اند.کند، بسااایار متفاو  بودهمتبادر می

نای تعریف می مدن موک نده از ت ما جای  مدنی بر  با مراکز ت بل  قا به کردهت ند.  ا

یرانی فرهنگ موکنای پدید آمدند و با وجود ها به دنباا وشاااهردولت تعبیری، این

ای مانند تئاترها و که از شااهرهای موکنایی بساایار فقیرتر بودند، مراکز عمومیآن

ته یاف ند.  ید کرد بازتول به صاااور  میراثی از آن دوران در خود  بد را  عا های م

ستان شان میبا سی ن صلهشنا پ.م. رقابت و  925-800های ساا یدهد که در فا

کشمکشی  ؛1ها وجود داشته استشهردولت ش بسیار شدیدی در میان اینکشمک

که تا زمان نابودی تمدن یونانی به دسااات مقدونیان دوام آورد و طبیعتِ خاص 

 روابز بین شهرها را در عصر ک سیک یونانی رقم زد. 

های متحدی را در بر ای از مردمانِ وابساااته به قبیلهمجموعه شاااهردولت هر

گردانه را رها کرده و به سااابک زندگی کشااااورزانه روی ه زندگی کوبگرفت کمی

با وجود  ند.  له این،آورده بود یانای همروابز قبی نان در م باقی بود و چ شاااان 
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ستی شمنیدو سی مردمش را گیریو جهت شهردولت های درونها و د سیا های 

 کرد. تعیین می

روهی از مهاجران و بیگانگانِ ی رسمی و گیونانی از چندین قبیله شهردولت هر

ای وابسته نبودند و بنابراین از بخشی از شد که به هیچ قبیلهزیست تشکیل میهم

های حقوق ساایاساای و مدنی خویش محروم بودند. در عمل، آنچه امروز در کتاب

سی زیر عنوان  شهروندی»در قواعد  شودهای یونانی فرض میشهردولت در« حق 

ضویت دوارثی و بد ست. نظام حکومتیی ع شیره بوده ا شتن در یک ع شتن یا ندا  ا

 گرفتند: سه گروه کلی را در بر می ،های یونانی، از نظر جغرافیاییشهردولت

های ایونی، که نخستین بخشِ جهان یونانی بودند که متمدن شدند و شهردولت (1

  ؛بیشترشان در دو سوی هلسپونت و آسیای صغیر قرار داشتند

ی آتیکا و های آتیکایی که از نظر نسادی ایونی بودند، اما در منطقهشاااهردولت (2

 ؛بودند بوئتیا بیشتر متمرکز

ی الکدمونیا و آرگولیس و در جنوب های پلوپونسااای که در منطقهشاااهردولت (3

 یونان قرار داشتند. 

 

 



 

 ی شهرهای ایونیسخن نخست: قصه

سی به نظام هرمی سیا ساختار  تر کشورها نزدیک دیگرم در مرسو شکلِدر ایونیه، 

ی قدر  ساایاساای را بر مبنای بود. در این مناطق یک نفر شاااه بود و بخش عمده

کرد. میاز شاااه پیشااین دریافت یا توانایی غصااب تاج و تخت حقوق خویشاااوندی 

که در دسااات میایونی به خاطر عصاااایی  ):  1باسااایلِئوس گرفتها شااااه را 

یافته از اشراف ای بسته و گسترشرها طبقهنامیدند. در این شه( می

شت. حق داوری در دادگاه صمیمقدیمی وجود دا های مهم در گیریها و برخی از ت

):  2رتبه یا آرخونعالی ضاایانِانحصااار ایشااان بود. سااه نفر از ایشااان، به عنوان قا

ی امور قضایی را در دست داشتند. این منصب شدند و اداره( شناخته می

 پ.م. در برخی از 75به تدریج به روی داوطلبان دیگر هم باز شاااد و از سااااا 

صدی مقام آرخونی در نظر گرفته های ایونی دورهشهردولت ساله برای ت هایی ده 

سیک، در شد. این دوره به تدریج کوتاه صر ک  شد تا این که در یونانِ ع  483تر 

شرح وظایف آرخون سید.  ساا ر شتری یافت ها هم پ.م. به یک  به تدریج تمایز بی

های اجرایی متمرکز شد. در زمان اوج دموکراسی آتنی، شرط برگزیده و بر فعالیت

های اشاارافی تعلق شاادن شااهروندان به مقام آرخونی آن بود که به یکی از خانواده
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کم یک پسر ده ساله شان از صد مینا نقره بیشتر باشد، و دستداشته باشند، ثرو 

 .1های همان شهر( داشته باشندی )یعنی متعلق به قبیلهاز زنی رسم

که  با سمت مدیریت اجرایی وجود داشت در یونانِ عصر ک سیک، یک آرخون

( قانون )تِسااموتِتِس:  همکاری شااش آرخون دیگر و یک ناظرِ با

ان های پیر و بازنشسته تا پایهای ایونی، آرخونشهردولت . در2کردانجام وظیفه می

یافتند. ( عضاااویت میعمرشاااان در شاااورایی به نام آرئوپاگوس )

شاه را شورا در ابتدا از ریشاین شاوران  سمت م شکیل یافته بود که  سپیدانی ت

شتند شورا هم 3دا شراف، این  شاه و قدر  گرفتن ا ضعیف قدر   ، اما به تدریج با ت

سیاری پیدا ی حقنقش نظارتی بر عهده گرفت و به ویسه در زمینه ضا نفوذ ب وق و ق

 کرد. 

 ی شهرهای پلوپونسیسخن دوم: قصه

سپار  که نمونه شد، قدر  های پلوپونسوس محسوب میشهردولت ای بارز ازدر ا

در باالترین رده، دو شاه قرار داشتند که . شدمیتقسیم  الگویی متفاو  سیاسی با
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سپارتی )آگیدا و اوریپوتیرهبران دو قبیله صلی ا شاهان در زمان ی ا د( بودند. این 

در وضعیت جنگی به  معموالً جا که اسپار جنگ دارای قدر  مطلق بودند و از آن

رقابت  دیگریک با معموالً ،اینوجود برد، اقتدارشااان قابل م حظه بود. با ساار می

به این ترتیب مشغوا بودند. دیگر بر ضد یکبه توطئه کردند و در موارد زیادی می

 ساختند. سیاسی شهرشان را آشفته می اوضاع

گرفتند که هر سااااا بر ( قرار می: 1ناظر )اِفوروسپس از آنها، پنج 

ساس قرعه انتخاب می شاهان نظار  میا سز  کردند. شدند و بر رعایت قانون تو

شت که  شایخ قرار دا شورای م را با بیش  مردان باتجربهتن از دولت 8بعد از آنها، 

توانست گرفت. این شورا هم قدر  زیادی داشت و میساا سن در بر میاز شصت 

ی محاکمه و محکومیت ساارداران تصاامیم بگیرد. بعد از آن شااورای عمومی درباره

( خوانده گرفت که اسااپارتیاتِس )شااهروندان اسااپارتی قرار می

آن عضااویت های اسااپارتی بودند، در شااد و تمام مردان بالغی که عضااو قبیلهمی

گیری در این شورا بر اساس ی اعضای این شورا سرباز بودند. تصمیمداشتند. همه

شورا، برآرای عمومی انجام می صدای  شد. پیروزی در مباحث این  مبنای بلندی 

شتند شد، یعنیسخنرانان تعیین می سانی که حرفی برای گفتن دا شلوغی  ک در 

                                                 
1 Ephoros 



 

بایست نعره بزنند و کسانی کرد، میمیکس نظرش را بیان  ای که هرچند صد نفره

ستگی این زدند و توجه بیشتری را به خود جلب میکه بلندتر نعره می شای کردند، 

 گیری شود. ن رایشاهاییافتند تا در مورد نظررا می

سپارتیاتس، الیه شهروبعد از ا شت که فاقد حق  شاورزان وجود دا ندی ای از ک

ما برده محساااوب نمی ند، ا ( اوُیکوی )را پِِِریها این ند.شااادبود

ز نظر اها ازدواج کنند و نامیدند. اعضاااای این الیه حق نداشاااتند با اساااپارتیمی

یشتر از بتر از ایشان قرار داشتند. کشاورزان آزاد حقوقی و مدنی در سطحی پایین

سپار قبیله سیدن ا سر ر شده بودند که با  شکیل  دون ها بهای آخائی و بومیانی ت

 مقاومت تسلیم شده و برتری ایشان را پذیرفته بودند. 

پایین یهدر  گان )هِیلوتِس: ترین ال عه، انبوه برد جام ( قرار ی 

شک ِسن بودند و بعد از  شان از اهالی قدیمی مِ شتر شتند که بی ست خوردن در دا

شت و با نام دا 1آمده بودند. شاه باستانی آنها آریستودموسجنگ به صور  برده در

مقاومت کرده بود، اما در  - 2تئوپومپوس -های مهاجم دالوری در برابر شاه اسپار 

 نهایت شکست خورده و مردمش به برده تبدیل شده بودند. 
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سپارتی محصوا قانونی بود که سپارتی در  بنا ،نظم ا سانه ها، لوکورگوس ا بر اف

آن دوران رواج چندانی  پ.م. تدوین کرده بود و چون هنوز خز در یونان 884ساا 

 نداشت، به شکلی شفاهی برای مردم اسپار  باقی مانده بود. 

 ی شهرهای آتیکاییسخن سوم: قصه

ترین نظام سیاسی را داشت. این شهر های آتیکایی، آتن شاخصشهردولت در میان

ی این احیای فرهنگی، پ.م. از عصاار ظلمت خارج شااد. نخسااتین نشااانه 900در 

شته از کارآییپیدایش کوزه ی خانه، به شان به عنوان ابزار و اثاثیههایی بود که گذ

ند. سااابک کوزه ی آیولی گری آتنی از منطقهعنوان اثر هنری هم ارزش داشااات

 گیری شده بود. وام

سیچنان که گفتیم، آتنی سبت به ها و آرگو های یونانی از شهردولت دیگرها ن

ند و یت بومی بیشاااتری برخوردار بود یان  جمع حان ایونی و بوم فات از آمیختگی 

چنان وابساااته به فرهنگ موکنای تشاااکیل یافته بودند. به همین دلیل هم هم

های خود حفظ های مربوط به تمدن باستانی موکنای را در خاطرهو روایت هاتسن

بردند، که دوران شااکوه پ.م. عقب می 1400شااان را تا کرده بودند و تبار شاااهان

 بود.تمدن موکنای 



 

سی که چنان که توکودیدس نقل می  ستین ک کند، مردم آتن معتقد بودند نخ

ئوسی آتنی را با هم متحد کرده، پهلوان نامدوازده قبیله بوده اسااات. با  1دار تِساااِ

نبود، بلکه از  پارچهیکشاااهری در آن دوران از دید توکودیدس آتن  این،وجود 

شده بود شکیل  سایه ت شهر هم سم جمع آتنای و به ه 2دوازده  مین دلیل هم با ا

(  به معنای )«های اروپایی شاااد و این نام در زبانخوانده می« هاآتن

باقی مانده اسااات، چون ایشاااان نام آتن را با ع مت جمع به صاااور   چنانهم

Athens کنند. شاااهروندان آتن به یکی از این ده قبیله تعلق داشاااتند: ثبت می

پاانادیونیس، لِئونتیس، آکااماانتیس، اوینِئیس، کِکروپیس، اِرِختِئیس، آیگِئیس، 

 هیپوتونیس، آیانتیس، و آنتیوخیس. 

یا بیگانه )مِتیک:  برده بودندا عضویت نداشتند یا هسایر مردمی که در این قبیله

گرفت که به آتن کوچیده بودند یا از (. این گروه اخیر، کسااانی را در بر می

کسانی زاده شده بودند. اینان فاقد حقوق سیاسی و برخی  ها با چنینوصلت آتنی

شهروندان آزاد شدند و جایگاهاز حقوق مدنی تلقی می شان چیزی بین بردگان و 

بایست مالیاتی به دولت بدهند که برای مردان یک دراخما و برای ها میبود. بیگانه
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ست. این مالیا  را مِتوزنان مجرد نیم ( یکیون )دراخما در ماه بوده ا

 نامیدند.می



  



 

 

 

 

 

 

 گفتار دوم: داستان تاریخ سیاسی یونان

بندی قدر  از نظر تاریخی، در یونان باساااتان چهار الگوی عمومی برای صاااور 

شکننده بوده  شده ناپایدار و  ست. هر چهار الگوی یاد شته ا سی وجود دا در  وسیا

از  ست کهااین نشانگر آن اند. شدهدیگر تبدیل میهایی به نسبت کوتاه به یکدوره

ساخدید جامعه سی،  سیا سی  شالودهشهردولت تارشنا ست وهای یونانی  س  ای 

 ناپایدار داشته است. 

های ساایاساای اصاالی در یونان باسااتان، به روایت اف طون عبار  بوده از نظم

سی سی، دموکرا ستوکرا سی، آری سه نظام 1و جباریت ،تیموکرا شتر بر  سطو بی . ار

. هر دوی این فیلسوفان هوادار 2کندمیتأکید  ریستوکراسی، دموکراسی و جباریتآ

ستند و تنها تفاو  سی ه ستوکرا شرط آری ست که اف طون بی قید و  شان آن ا
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شرافیت متمرکز را در ذهن  سطو الگویی مقدونی از این ا سپارتی و ار شقی ا سرم

شته سفهاند. با وجود متندا شهور ف  سه دربارهی یونانی های م ی تمایز میان این 

های آتنی را با ترکیب شااهردولت نوع دولت، بهتر آن اساات که ساااخت ساایاساای

تر از های تاریخی و جغرافیایی تحلیل کنیم. با انجام این کار، به تصویری دقیقداده

 یابیم.ها دست میشهردولت نظم حکومتی در

مه تاریخی، ه لت یاز نظر  تشاااهردو نانی در اب کار خویش، های یو دای 

در حد یک شهر و روستاهای  -هایی کوچک بودند که در قلمروی محدود پادشاهی

تنها به همین یک نوع دولت اشااااره رفته  ایلیادکردند. در حکومت می - اطرافش

ست، و تمام پهلوانان  ستندا شاه ه ضر در میدان نبرد یا  شاهزاده. از این حا رو یا 

ساخت دولت چنین می سدهنماید که  ستان در  های هشتم و هفتم در کل یونان با

شاهی در شد. بقایای این نظام پاد شته با ضعیتی دا های شهردولت پ.م. چنین و

چنان ها بعد همتا قرن -مانند تراکیه و مقدونیه  -تر شاامالیهای ساارزمین مقیم

 ی ماند. باق

عصاار  ردید در شااهرهایتکه بی ،های پادشاااهی کهنی نظامدانش ما درباره

رود. روایت شااناختی فراتر نمیهای اسااطورهاند، از دادهظلمت یونان وجود داشااته

سپار مهمی که از این دوران در دست داریم، به توسعه شود. ها مربوط میطلبی ا

و « های خود چسااابیده بودندبه زمین»که به قوا یونانیان باساااتان  ،این مردم



 

داشتند، نتوانستند افزایش بحران جمعیت  کارای کشاورز و به شد  محافظهجامعه

شکیل کوب شینیخود را با ت شبه ،ها رفع کنند. از این رون ی جزیرهدر داخل خاک 

ن در ساااِ یونان به دنباا سااارزمینی جدید گشاااتند، و چون نیافتند، به دولت مِ

تبدیل  هشان را گرفتند و خودشان را به بردهایشان یورش بردند و زمینهمسایگی

ه را پدید آورد که های برده، شرایطی ویسها و مسنیند. کشمکش میان اسپار کرد

گذارش را شااااه نظامی که پایه ؛سااااالر اساااپارتی را ایجاب کردظهور نظام جنگ

سانه سپار ، لوکورگوس میاف سی بود که از . 1دانندای ا ستوکرا این نظام، نوعی آری

شاهی کهندا نظام شهای پاد سی زاده  ضرور تر پلوپون شار  های ده بود و زیر ف

به شاااکلی اغراقای بردهجامعه ته بود و  به خود گرف آمیز دار، شاااکلی غیرعادی 

 ساالر شده بود. جنگ

و در جریان آن  2رخ دادپ.م. ی هشتم های مسنی در آخر سدهنخستین جنگ

شااان را از ر شاادند برخی از سااربازانگزیها به قدری تلفا  دادند که نااسااپارتی

شوند و جدمت معاف کنند تا بتوانند بچهخ سربازان را ترمیم کنند. این مدار  عیت 

ها، بعدها به دلیل این که مادران خیلی از آنها غیراسپارتی نسل پرشمار از اسپارتی

. ( نام گرفتند)ن نیِبودند، از حقوق شااهروندی محروم شاادند و پارپِ
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برای دسااتیابی به قدر  توطئه کردند، اما این گروه وقتی بالیدند و بزرگ شاادند، 

 ی تارانت تبعید شدند.نشینشکست خوردند و به کوب

جریان آن فیدون در گرفت و درپ.م. ی هفتم های مسنی در سدهدومین جنگ

سن آمد سی به یاری مردم م سپارتی آرگو سپار و ا ست داد. ا شک ها پس از ها را 

ها و از سااای سااااا جنگ، مسااانی تجدید قوا با مردم الیس متحد شااادند و پس

شکست دادند شانتحدانم سپار  بربه این . 1را  شاهی در ا افتاد و ترتیب نظام پاد

  .جای خود را به آریستوکراسی نظامی لوکورگوسی داد

سده شد که ما امروز در  سی جدیدی در یونان پدیدار  سیا ی هفتم پ.م. نظام 

جبار یا خودکامه در زبان  شاااناسااایم. اصاااط حآن را به نام حکومت جباری می

به ما مفهومی منفی را  بادر می امروزین  به این نکته توجه  ،کندذهن مت ید  با ما  ا

( باری منفی ی تورانتوس )داشااات که برای یونانیان باساااتان واژه

کرده که با تکیه بر محبوبیت شااخصاای و ی اشاااره میمدارساایاساات نداشااته و به

ا  فرودساات برای خود جلب کرده، شاابیه به پادشاااه هوادارانی که از میان طبق

یک نفر متمرکز قدر  در  ،مانند نظام پادشاااهی ،فرمان براند. در نظام جباری هم

شااد. های دولتی محسااوب میی تصاامیمی بخش عمدهکنندهبود و هم او تعیین
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ست که جباران شاهی و جباری در آن ا صلی نظام پاد شاهان ،تفاو  ا از  ،بر خ ف 

شاهان تب شروعیت خویش را از محبوبیت نبودندار  سب و م شان در میان مردم ک

قدر  را در دست داشته است. تفاو   شان با خاندانی که قب ًکردند، نه ارتباطمی

دوم، در این بود که جباران برای حفظ محبوبیت و مشااروعیت خود ناچار بودند به 

ست سندانه و فعالیتهای عامهسیا ست بزنند و از این رو  های عمرانیپ شدیدی د

صوا ت ش سوب به تمدن یونانی مح ستاوردهای من های جباران بخش مهمی از د

پساااند )دِماگوگوی: اسااات. به همین دلیل اسااات که ارساااطو جباران را مردم

1داندو آنها را در میان مردم محترم و قابل اعتماد می نامد( می. 

مارکسااایسااات جباران را به عنوان نمایندگان نویساااان ها، تاریخبرای مد 

مقاومت مردمی در برابر اقتدار  ساااتودند و ایشاااان را نمادپرولتاریای شاااهری می

دانیم که چنین تصویری نادرست است. دانستند. امروز ما میسیاسی پادشاهان می

برای پرهیز از چنین اشاااتباهی، باید به دو نکته توجه کرد. نخسااات آن که این 

باران قه ج یه ی اشااارافِهمگی از طب یبال یا نج یانی  یه های دونزادهی م پا

شان را در میان خاستند و همیشه برای دستیابی به قدر  گروهی از هوادارانمیبر

ی قدر  گرفتن کردند. به عبارتی، ظهور جباران نتیجهاین طبقه ساااازماندهی می
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شان بودند و خواستار آن بودند ها نمایندهنظامیانی که هوپلیت ؛ی نظامی بوداطبقه

 تا یکی از میان خود را برای حکومت بر شهر برگزینند.

جباران تمایل به وراثتی کردن قدر  خود داشااتند و بیشااترشااان  ،دوم آن که

به خاطر  معموالً سااس دودمانی شاااهی تبدیل شااوند. گرچهؤکوشاایدند تا به ممی

سی یونان  سیا ضاع  شفتگی او سلهیدر این راه ناکام مآ سل های جباری ماندند و 

 آورد.بیش از دو یا سه نسل دوام نمی

شانه ،نظام جباری، در واقع شروعیت ن سی و بحران م سیا ای بود از هرج و مرج 

سی بود. این دو، در قدر ، و پیامد آن، ظهور دو صور  سیا بندی تازه برای قدر  

ند،چنان که ارساااطو و اف طون شااارح دادههم از دموکراسااای و  ندعبار  بود ا

کارانه به نظم دوران پادشاهی بود، آریستوکراسی. آریستوکراسی بازگشتی محافظه

شته بود و برای پرهیز از با این تفاو  که دیگر زمانه شاهی یکتا گذ شروعیت  ی م

شرافهای دایمی دسیسه شراف ی نخبگان طبقهای از بر ضد هم، الزم بود حلقه ا ا

ی جنوبی یونان هابخش ساختار آریستوکراسی بیشتر درقدر  را به دست بگیرند. 

بان اصااالی پار  پشاااتی ظام اش بود. یکی از ویسگیرواج داشااات و اسااا های ن

ها و مردان بالغ و ثروتمند آریستوکراسی آن بود که مشارکت سیاسی را به هوپلیت

ضو قبیله صلیع شهروندان فروپایهحصر می شهردولت ی ا  ترکرد و برای فقیران و 

 حق سیاسی قایل نبود.



 

های کهن شااود. دودمانتاریخ یونان عصاار ک ساایک از عصاار جباران آغاز می

ی عصاار ظلمت دوام و پایداری اندکی زدهیونان آشااوبدر احتماالً  که -پادشاااهی 

شت سده - اندهدا شدند و جباران به در  ششم پ.م. به تدریج منقرض  های هفتم و 

ند. اولین اشااااره به جبارها، در شاااعری از شاااان قدر  را در دسااات گرفتجای

شنوندگانش  ،لودیاشاه  ،شود، که گوگِسآرخیلوخوس دیده می را با لقب جبار به 

نوئید بوده است، رمِوجا که گوگس یکی از پادشاهان دودمان مکند. از آنمعرفی می

اه به بعید نیساات که یونانیان در ابتدای کار این واژه را به عنوان مترادفی برای شاا

بود که  1ای که چنین لقبی را گرفت، پیتاکوسکار گرفته باشااند. نخسااتین یونانی

 . 2حکومت را در شهر موتیلنه در دست گرفت

سده 3پس از او نوبت به فِیدون سید که در ابتدای  ی هفتم پ.م. قدر  را در ر

 های زیادی را برای رفاه شاااهروندانش انجام داد. اوآرگوس غصاااب کرد و فعالیت

سامان داد و یکاها و واحدهای وزن همان کسی بود که به بازی های المپیک سر و 

سوس یک ست کردو حجم را در پلوپون . واحدهای وزن و حجم در این منطقه تا 4د

 ند. شدشناخته می «فیدونی» برچسبها بعد با قرن
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و  آسترین دودمان جباران به اورتاگوراس پسااار آندرِاز دید ارساااطو، طوالنی

شاوندانش مربوط می سیکون بود. پس از او برادرش مورون  رشد. این مرد جباخوی

ت. پس بر این شهر حاکم شد و به دنباا او مورون دوم پسر اورتاگوراس قدر  گرف

ی هاز او آریسااتونوموس و کلئیسااتِنِس به قدر  رساایدند که به ترتیب پساار و نو

ری ر آخری، رهبر جنبش ضاااد دوبودند. این جبا ،ایساااوداموس، برادرِ مورون دوم

د، و جمعیت غیردوری این شهر زیاآید که میاز شواهد چنین برشهر سیکون بود. 

شهای دوری آن در اقلیت بودقبیله شان را کند. چون ه با شد ای ستنس موفق  لئی

یرّا را هم اش کپ.م. سرکوب کند و شهر دوریایی همسایه 655-651های ساا بین

 د. زسافت  کرده و ویران 

ی دیگری هم در تاریخ یونان شااهر  دارد، و آن هم این کلئیسااتنس از جنبه

ستهشیو شوهر دخترش ای ا ستهآگار ،که برای انتخاب  در پیش گرفت. او که  ،ی

رانی چهار اسبه بود، در گرماگرم مسابقا  اع م کرد خود قهرمان مسابقا  گردونه

س ستگارِخوارا که کس  هر شد برای یک  کند. در نتیجه اا مهمان میدخترش با

در دربارش گرد آمدند. کلئیسااتنس برای  1ی زیادی از قهرمانان و ورزشااکارانعده

سنجید و در نهایت  شان را مهمان کرد و خلق و خوی همه را به دقت  ساا ای یک 
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جشاانی بزرگ ترتیب داد و صااد گاو قربانی کرد و مگاکلس پساار آلکمئون را به 

ساااس دودمان آلکمنوئید شاااد که ؤم ،. این شاااخص1دعنوان دامادش انتخاب کر

مان اعضااااایش  بار دود ند. آخرین ج کل داد تاریخ آتن را شااا بخش مهمی از 

سپار  ستنس بود که از ا سر کلئی سخینوس پ ست خورد و اورتاگوراس، آی شک ها 

را در دست توسز آنها تبعید شد. این دودمان به روایت ارسطو صد ساا حکومت 

 . 2ندداشت

شهو ِسلوسها میر دیگری که در همین زمانجبار م ست، کوپ شت.  3زی نام دا

 4این فرد اهل کورینت بود. به روایت استرابو، پیش از ظهور وی، خاندان باکخیادای

شیوهسده  برای حدود دو ستوکراتیک حکومت بر کورینت حاکم بودند و به  ای آری

سمی قدیمی ،کردند. مردان این خاندانمی شاوند تنها  ،بر مبنای ر با دختران خوی

دختر  5گویند یکی از حاکمان این دودمان به نام آمفیونکردند. میخود ازدواج می

شد. در لنگی به نام البدا داشت که کسی از خویشاوندان حاضر به ازدواج با او نمی

. ی باکخیادای نبودکه از خانواده نتیجه او را به اِئاتون پساار اِخِکراتِس شااوهر دادند

دلفی در هنگام زاده شاادن پساار این زوج خبر داد که او در آینده ظلم و سااروش 

                                                 
 .131-126هرودوت، كتاب ششم، بندهای  1
 .12، فصل سياستارسطو،  2

3 Kypselus 
4 Bakchiadai 
5 Amphion 



 

خواهد چید، و به همین خاطر ده نفر از را از کورینت براش خاندان مادریساااتم 

پیمان شااادند تا او را بکشاااند. اما چون کودک نوزاد را در خاندان باکخیادای هم

ست گرفتند و دیدند که لبخند می صندوقی  شان به رحمزند، داد آمد و او را در 

ند.  نداخت نه ا خا به رود ند و  هاد بار هم از واژه به روایتین لِه ی نام این ج کوپساااِ

(به معنای )  .صندوقچه مشتق شده است 

یادای باکخ مان  حاکم دود ید و بزرگ شاااد و آخرین  بال ها  عد  ،این کودک ب

چنان سه نسل هم را کشت و خود بر جایش نشست و فرزندانش تا ،1یپوکلِئیدِسه

 نماینام داشااات که یکی از حک 2منصاااب جباری را حفظ کردند. فرزند او پریاندر

ستان بود و به خاطر قانون عادالنههفت گانه شهر  ی یونان با اش در مورد مالیا  

از رساند، اما بعد پشیمان شد و  شخصیت جالب توجه زنش را به قتل . اینشتدا

به احتماالً  ند. این جبارک  زنش او را دنباا میکرد شااابه فکر میوارهمآن پس 

گذاشت زنش را دفن کنند اند نمیهم مبت  بوده، چون گفته 3دوستیبیماری مرده

ست. این فرد م ل زنی زنده، زندگی می ،ها با جسد در حاا فسادشو مد  کرده ا

ستین جباری بودن ستخدام  خ صی ا شخ ی . کار دیگر4دکرکه برای خود محافظان 

                                                 
1 Hippokleides 
2 Periander 
3 Necrophilia 

FGH90F58.1نيکالی دمشقی،4



 

کورسیکا بود.  های سرشناسدهند، اسیر کردن فرزندان خانوادهکه به او نسبت می

سر بچه را از آن میان  300او  ساردبرگزید و پ ستف به  سز آلیا  لودیایی ار د تا تو

ش ضیه خبردار  ساموس در راه از این ق شوند. اما مردم  ها را نجا  ند و بچهداخته 

د، اما در یپسلوس دوم پسر گورگوس به قدر  رساش کو. پس از او برادرزاده1ندادد

جریان شورش مردم کورینت کشته شد. در جریان همین شورش، اعضای خاندان 

 شان غار  شد.هایکوپسلوس هم به قتل رسیدند و خانه

داران گلهبه غار  کرد و می بود که در ابتدا راهزنی 2دار دیگر، تئاگِنِسجبار نام

خود را افزایش داد و جبار مگارا شاااد. گویا  نفوذی یج دامنه، اما به تدرپرداختمی

شاره به این که غارتگر گله ستگاه طبقاتی ظهور او و ا ستش داللت پها بوده، به خا

این فرد یکی از تاجران پشم در مگارا بوده که به دلیل اهمیت احتماالً  داشته باشد.

سده صوا در اواخر  ست .م.پ ی هفتمیافتن این مح ست توان سی د سیا ه به قدر  

ست آن که شهر  دارد. نخ شمه و دو منبع آب  ،یابد. تئاگنس به دو دلیل  یک چ

های آب به ویسه منبع ،ندابوده دارنامدر مگارا احداث کرده که در شااهرهای یونانی 

 .3اندبوده – متر 14در  24 -که خیلی بزرگ 

                                                 
 .48هرودوت، كتاب سوم، بند  1

2 Theagenes 
 .[انبارهای قدیمی خودمانی آباندازهیعنی چيزی هم. ]1.40.1پاوسانيانس،  3



 

د. رپ.م. عروسی ک 640این تئاگنس دختری داشته که با قهرمان دوی المپیک 

پس از وصاالت با خاندان  ،این قهرمان کولون نام داشاات و از اهالی آتن بود. کولون

ساا ت ش کرد مانند پدرزنش  شهر خود برگشت و پس از یکی دو  جبار مگارا، به 

 ،قدر  را غصااب کند. پس با چند نفر از جوانانِ هوادارش به آکروپلیس حمله کرد

که  ،نخاستند و آکروپلیس توسز سربازان خاندان آلکمنوئیداش براما مردم به یاری

ی آکروپلیس مقدس جا که تپهدر این زمان بر آتن حاکم بودند، محاصره شد. از آن

کنندگان به او و یارانش امان دادند تا از بود و خونریزی در آن مجاز نبود، محاصااره

شوند، و چون چنین کردندآن س جا خارج  های مخالف اندند. آتنیهمه را به قتل ر

 .1اندخاندان آلکمنوئید معتقد بودند به همین دلیل اعضای این خانواده نفرین شده

تای ناموفق و سااارکوب آن، درگیری خونینی دپس از این کورساااد به نظر می

گرفته باشاااد. چون در همین زمان شاااان درمیان خاندان آلکمنوئید و مخالفان

شااود. این ای از قوانین در آتن تدوین میمجموعه بینیم که برای نخسااتین بارمی

ضع ،قوانین ی برای اهبردرچون هم ،شوندخوانده می 2«دراکونی»شان که به نام وا

باا  هاجلوگیری از خونریزی یت این قوانین و اق فت. ت ب باا قرار گر مورد اساااتق

ی زنجیرهبه دنباا راهی برای رهایی از آتن دهد که اهالی عمومی از آن نشااان می

                                                 
 .71هرودوت، كتاب پنجم، بند  1

2 Draconian 



 

کرده اند که شهرشان را اسیر خود گشتهمیهای خانوادگی و شخصی حسابتصفیه

گیرانه بوده و به قوا او با خون د. به روایت پلوتارک، قوانین دراکونی بسیار سختوب

شده بود، نه با جوهر شته  سیاری از جرایم  .نو حتی  -چون بر مبنای آن مجازا  ب

دانیم که بر اساااس این قانون کشاااورزانی چنین می. هم1مرگ بود - دزدیدن میوه

ستند اجاره بهای کشتکه نمی شت توان ششم محصوا یک بردا زارها )معادا یک 

 ی گرفتهشااان به بردگعادی( را به صاااحبان زمین پرداخت کنند، همراه با خانواده

ی مانده اقمسااتندی که از این قانون تا به امروز ب، تنها بندِ وجود اینشاادند. با می

چندان هم سختگیرانه نیست. چون بر مبنای این بند، کسی که مرتکب قتل  است

 رسد این بندِشود. به نظر میرسد، بلکه از شهر تبعید میغیرعمد شود به قتل نمی

توان به این ترتیب ی مورد نظر پلوتارک را میگیرانهمانده و آن محتوای سختباقی

های حساااابن قوانین را بر خونخواهی و تصااافیهبا هم آشاااتی داد که محتوای ای

تنها ضااامانت احتماالً  گیرانه بودن این قانونخانوادگی متمرکز دانسااات. ساااخت

قانونش اجرایی آن بوده اسااات. چون می تدوین  مان  که خودِ دراکون در ز دانیم 

ی گیری در شااایوهتوانساااته جز با ساااختآرخون نبوده و بنابراین قانونش را نمی

 ن جا بیندازد.اجرای آ

                                                 
 .17، بند سولونپلوتارک،  1



 

اما پیامد  های بیشااتر جلوگیری کرده باشاادیزیقوانین دراکونی شاااید از خونر

شاورزان  شدن گروه بزرگی از ک شت، و آن برده  تلخی برای مردم آتن به همراه دا

جه قانون دراکون، فقیر بود. در نتی ماا  گان در آتن دو ردهی اع ی نوظهور از برد

ی یا برده شان به رعیتِ وابسته به زمینهای اندکپدیدار شدند که به خاطر بدهی

( و )پ تای: « وابساااته»کامل تبدیل شاااده بودند. آنها را به ترتیب 

 .1نامیدند( می)هِکتِموروی: « ها!ششمییک»

دار و کاردان ای از اشراف مردمپس از دوران کوتاهی از آشوب، سولون، که نمونه

شد و برای. به مرتبهپ.م 594بود، در  شیده  سمت ها ساا ی آرخونی برک در این 

شده بود،  ،باقی ماند. او قوانین دراکونی را سیاری منتهی  شهروندان ب که به بردگی 

شید. این کار در یونانی  شاورزان را بخ ص ح کرد و تمام دیون ک « لرزاندن مرزها»ا

شده ی کشاورزان بردهو بخش عمده 2( نام گرفتساختِئیا: )ِسئی

کار ساااولون برای آزادی این بردگان ترین مهم را دوباره آزاد کرد. از دید پلوتارک،

دراخما گرفت  73با صد دراخما معادا بود(، هم ارزِ  آن بود که هر مینا را )که قب ً

 . 3تر شدها سادهها و وامو به این ترتیب بازپرداخت بدهی

                                                 
 .2، بند سياست آتنیارسطو،  1
 .6، بند سياست آتنیارسطو،  2
 .15، بند سولونپلوتارک،  3



 

س شاخهسازمان اجتماعی در زمان  شکل بود که چهار  ای ی قبیلهولون به این 

ی ی چهار طبقهکه به چارچوب در هم ریخته ( وجود داشااتاصاالی )فولِه: 

شبیه بود. هرها )جنگاورانکهن آریایی صنعتگران(  شاورزان، و  یک از  ، موبدان، ک

تقسااایم  «ناوکراریا»یک از آنها به دوازده  ها به ساااه زیرشااااخه و هراین شااااخه

شتی 1شدندمی شناخته میهایکه به خاطر ک شدند و نام خود را هم از آن شان 

 گرفته بودند.

سااولون این ساااختار را دگرگون کرد و مردم را از نو بر مبنای دارایی به چهار 

تجدید نظر و بازساااازماندهی نظم اجتماعی  ،در واقع ،طبقه تقسااایم کرد. این کار

طبقا  نوظهور بازرگانی که ثروتمند ولی  ،ترتیب ها بود. به اینطبقا  کهن آریایی

های اصاال و نسااب بودند و ادعای قدر  ساایاساای داشااتند، توانسااتند به مقام بی

چهار طبقه این بندی سااولونی، مردم آتن به ساایاساای دساات یابند. بر مبنای رده

 :2تقسیم شدند

(: از کساااانی تشاااکیل پنتاکوسااایمِدیمنوی ) الف(

گندم در ساااا «( مِدیمنوس»لیتر )معادا پنج  6500توانسااتند شااد که میمی

                                                 
 .38، بند .سياست آتنیارسطو،  1
 .7.4و 7.3، بندهای سياست آتنیارسطو،  2



 

دادند و حاکم تولید کنند. این طبقه ثروتمندترین و برترین گروه را تشاااکیل می

 بایست از میان ایشان انتخاب شود.شهر )آرخون( می

شد که ، کسانی را شامل می«ی اسبدارنده»(: به معنای هیپیس ) ب(

کرد. اک ر اعضای این گروه لیتر غله در ساا تولید می 15800شان تا رهایکشتزا

 همان جنگاوران قدیمی بودند. 

به معنای زِئوگیتای ) پ( )منظور رمه اسااات(، « ی جفتدارنده»(: 

 لیتر غله بود.  7900شان آمد ساالنهشد که درکسانی را شامل می

شااد که فقیر بودند و کمتر از حد می(: از کسااانی تشااکیل تِتِس ) ت(

 یادشده در ساا درآمد داشتند. 

 چند نکته در این رده بندی اهمیت دارد:

شده نخست آن که هنوز پوا آن ی مردم بر مبنای پوا که طبقهبود قدر رایج ن

شمارش  سنتی  شود، و بنابراین از روش  سبه  به  -غله حجم زر یا معادا آن محا

 بهره گرفته شده است. - ایاپایعنوان ابزار تبادا پ

ساختار طبقاتی قدیمی یونانی هم  ،بندی باقی ماندچنان در این ردهدوم آن که 

ندان و نزوا فق قای ثروتم بار  دیگرهموار شااااد نرایولی راه برای ارت به ع  .، 

شااان از دید بازرگانان، تغییر چندانی در اصاا حا  سااولونی با وجود انق بی بودن

 جامعه ایجاد نکرد.ساخت طبقاتی 



 

. با بودتوار فرضِ نابرابری ذاتی مردم اسبر پیشچنان نظم جدید همسوم آن که 

رابری نابرابری در اصااال و نساااب جای خود را به ناب ،با این ترتیباین تفاو  که 

 داد. میاقتصادی 

ی سااولون گذشااته از این نوآوری، ت ش زیادی کرد تا نظم و ثبا  را به جامعه

شت مو و زیتون ازگرداند. او قاعدهآتنی ب شدن افراد بدهکار را لغو کرد و ک ی برده 

را تشویق کرد و هنرمندان و شاعران را نیز به پشتیبانی خود دلگرم نمود. او قانونی 

شت که شده بود، اما اثری ،به ظاهر ،گذا  برای جلوگیری ازمهاجر  به آتن تدوین 

توانست به شهروندی آتن کس نمیون، هیچمعکوس داشت. بر مبنای این قانکام ً 

شد، یا با تمام خانواده شده با شهر خود تبعید  شود، مگر آن که از  اش به پذیرفته 

شکارا  شد. این قانون آ شته با شهر را دا صد تجار  در این  شهر کوب کند، و ق این 

برای تشااویق بازرگانان تدوین شااده بود. اما باید به این نکته دقت داشاات که در 

تن هنوز اهمیت تجاری چندانی نداشاات و محصااوال  کشاااورزی آزمان یادشااده، 

شکیل می صادش را ت داد. یکی از دالیل این فرعی بودن تجار  و اهمیت محور اقت

سولون برای منع تجار  با  صارف داخلی، قانون عجیب  شاورزی برای م به تولید ک



 

قانون گان بود. بر اسااااس این  گان که چیزی جز  هر ،بی به کس  روغن زیتون را 

 !1شددراخما جریمه می 100 فروختها میغریبه

سده صنعت ن .م.ی هفتم پدر  شی از نظر تجار  و  ش شت و آتن هنوز درخ دا

ای سانهاین ماجرا که سولون آتن را به یک قطب بازرگانی یا صنعتی تبدیل کرد اف

شو ست.  شان میابیش نی شده تنها یک قطب تهد ن جاری در دهد که در زمان یاد

صنعتگران آتن شمار کل  ست.  شته و آن هم کورینت بوده ا را  این منطقه وجود دا

شش هزار نفر تخمین می سولون نزدیک به  صر  ان شزنند که تقریباً همههم در ع

 . شودمحسوب نمیها رقم قابل توجهی شهردولت دیگراند و نسبت به هبرده بود

بر آشاافتگی اوضاااع دامن زد و  ،شبا وجود مبتکرانه بودن ،اصاا حا  سااولونی

هنگامی که سااولون برای کاری از آتن خارج شااد، مردم شااورش کردند و قواعد 

سولون شت به آتن ،سولونی را نادیده گرفتند.  سرکوب  ،پس از بازگ شیان را  شور

اص حا  خویش را به کمک  ی مستبد ظاهر شد وحاکمی کرد و این بار در چهره

بردند، ادامه داد. شد  عمل او پس از بازگشتش نش سود میبازرگانانی که از قوانی

های بسیاری ذکر شده است، اما این مطلب که او به صور  جباری از سفر در متن

 رسد او بار دیگر منصببر آتن حکم راند یا نه، محل تردید است. بیشتر به نظر می

                                                 
 .24.2و  24.1، بندهای سولونپلوتارک،  1



 

شدآرخ صاحب کرده با صراحت قید می ،ونی را ت سولون  دکنچون پلوتارک به  که 

 ی اشااراف را ازاو شاارط وابسااتگی خانوادگی به طبقه .1هرگز جبار نبوده اساات

ضروری ویسگی صدنفره شدن آرخونبرای های  شت و مجلس چهار  ی آتن رابردا

سیس  شتند. هم در آن حق رای - ی فقراحت -ی مردان آزاد کرد که همهتأ در  دا

بر اساس  شد. ی سیاسی تصویبطرفهمین زمان قانون جالب سولون برای منع بی

از حق  باقی بماند طرفبی شهردولت های سیاسیکس در کشمکش این قانون، هر

 !2گرددشهروندی محروم می

 

 

 

 

 

 

 

 سولون

                                                 
 .32.3، بند سولونپلوتارک،  1
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سولون، یک نکته ص حا   صلی باقی مانده،در مورد ا و آن هم زمان  ی مبهم ا

شااتراک دارند که نکته ا واقعی اجرای آن اساات. نویسااندگان باسااتانی همه در این

پ.م.  594/593زد و این به ساا  سولون در زمان آرخونی خود دست به اص حا 

سولونی را  شود. اما روایتی هم ازمربوط می ص حا   ست که ا هرودو  در دست ا

گوید که زیر تأثیر فرهنگ و تمدن داند و میلودیا و مصاار می ناشاای از ساافرش به

. اگر چنین حرفی درست باشد، 1رح کردطخود را ی اص حی برنامهها سرزمین این

دست  ،پس از بازگشتش به آتن .م.،پ 570ی دهههای ساا سولون باید در حدود

گوید او در حین سفر با آماسیس مصری به اص حا  زده باشد. چون هرودو  می

سوس لودیایی  - کردپ.م. حکومت می 570-526که بین  - -546که بین  -و کر

 هم م قا  کرده است.  - اه بودپ.م. ش 560

اند. نویساااندگان معاصااار در این مورد رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته

نوشاات، معتقد اساات که این ی بیسااتم میمیانی ساادههای ساااا که در ،2هینِت

د. اندی آن را هم چندان زیاد نمیپ.م. رخ داده و دامنه 570ی اصاا حا  در دهه

سا، 3مارکیانوس به همین نتیجه رسید و اص حا  را به پس از  ،ا بعد از اوبیست 
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بیشااتر بر قوا  1بازگشاات او از ساافر شاارق مربوط دانساات. در عین حاا، واالس

دانند، تکیه که اصاا حا  را به زمان آرخونی وی مربوط می ،نویسااندگان باسااتانی

 های تاریخیمسااافر  سااولون به شاارق و دیدارش با شااخصاایتاصااوالً  کند ومی

سانه می شهور را اف شرق بیم سولون به  سفر  تردید انجام گرفته داند. از دید من، 

شعارش به خاطره ست، چون خودش در یکی از ا ستنش در کنار رود نیل ا ش ی ن

های هرودو  را در مورد چند دلیلی وجود ندارد تا داساااتان کند. هراشااااره می

ی اص حا  ه آن که دامنهدیدارش با کرسوس و آماسیس جدی بگیریم. با توجه ب

ساختارهایی که ایجاد می اختیارا  یک آرخون  کرده بیش از حدِسولونی و تغییر 

تر ایجاد طبقا  اشاارافی و ثروتمندانِ ساانتی تردید مقاومتی را در میانبوده، و بی

اش به چنین کارهایی دساات زده رسااد در دوران آرخونیکرده، بعید به نظر میمی

ثر از سفر سولون به شرق أن من هم با نویسندگانی که اص حا  را متباشد. بنابرای

 کنم.پ.م. فرض می 570ی عقیده هستم و تاریخ این ماجرا را در دههدانند هممی

پس از یک بر خ ف قانون داماسیاس به مقام آرخونی رسید، اما  پس از سولون

صب کرد و به  و سر باز زدگیری کنارهاز ساا  ساا و دو ماه قدر  را غ مد  دو 

شد. ی گروهی از دولتحکومت کرد تا این که با توطئه مردان با نفوذ از کار برکنار 
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فاو  هابخش حکومت ده نفری آغاز شاااد. این ده نفر از ،پس از آن دوران ی مت

ی نمایندهبودند که  یانیی آتنی برگزیده شااده بودند. پنج نفرشااان اشاارافجامعه

شینان دشت شا شدندمحسوب مین سه و رهبر ن لوکورگوس بود. از پنج نفر دیگر 

نشینان بودند و توسز ی ساحلو دو نفر صنعتگر بودند و نماینده نفرشان کشاورز

شااادند. این گروه دوم هوادار اصااا حا  ساااولون بودند و با س هدایت میمگاکلِ

ست مقابله میکاریمحافظه ها را هیک از این گرو کردند. هرودو  هرهای گروه نخ

 .1نامد( میاستاسِئیس: حزب )

توان به تصویری به نسبت دقیق از ها، میاین گروه های سیاسیبا مرور گرایش

نماید که ی ششم پ.م. دست یافت. چنین میهای درونی در آتن سدهبندیجبهه

 :2در آن دوران، سه گروه سیاسی اصلی در آتن وجود داشته است

 ی( که هوادارانش در منطقه)هوی پارالوی: حزب کرانه  - نخست

. ساااکن بودند ،فالِرون تا سااونیون، در ساااحل غربی آتیکا و در جنوب شااهر آتن

سولون ح ص حا   صاحب نفوذ بودند و از ا مایت خاندان آلکمنوئید در این منطقه 

 کردند. می
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ه هوادارانش ( کحزب دشاات )هوی اِک تو پِدیون:  - دوم

شرافی بی رود کِفیسوس میدر دره ستند و هوادار لوکورگوس و خاندان ا وتادای زی

 بودند. اینان با اص حا  سولون مخالف بودند.

ان )هوی هوپِراکریوی: نشاااینااحزب کوه - ستتوم )  کاه

شرقی آتیکا میهوادارانش در ناحیه شماا  ستند و مردمی ی دیاکریا در   ور قیفزی

ر دو هبه همین دلیل هم رهبری نداشااتند و از  .بهره بودنداز حقوق شااهروندی بی

 حزب پیشین ناراضی بودند. 

 در این شرایز بود که پیسیستراتوس به صحنه وارد شد. 

یده بود،  .م.،پ 561/562در  ئاس رسااا به کومِ بت آرخونی  که نو مانی  ز

رهبر  دسااات آورده بود وکه تازه در میان آتنیان شاااهرتی به  ،پیسااایساااتراتوس

شینکوه شده بود، با حقهن صب کند. به این ی کودکانهان  شد قدر  را غ ای موفق 

هایش را پاره خودش و االغش را زخمی کرد و لباس ،ترتیب که درخارج از شاااهر

سی به او حمله  شنا شمنان نا شد و ادعا کرد که د شهر  ضعیت وارد  کرد و با این و

د او را به قتل برسااانند. او با این حیله موفق شااد مردم را انخواسااتهاند و میکرده

سرباز در اختیارش بگذارند تا به عنوان محافظ از ایشان  متقاعد کند تا سیصد نفر 

ستفاده کند. آن ست گرفت و آرخون به کمک همین گاه ا محافظان، قدر  را در د



 

ام شااارح این حقه، هنگ ،. ارساااطو1را از کار برکنار کرد و خود را جبار آتن نامید

گوید که او با دادن محافظ به این شخص مخالف ای هم به سولون دارد و میاشاره

و شمشیرش را به ع مت اعتراض  بود و وقتی دید قدر  را قبضه کرده است، سپر

شت در خانه شتپ سولون . به نظر می2اش گذا شد، چون  سد این حرف درست با ر

شاره شعرهایش ا سیتاعتراض هاییدر دو بند از  با  .3راتوس داردسآمیز در مورد پی

بوده و  ویپیساایسااتراتوس از هواداران ساارسااخت اصاا حا  ظاهراً  این وجود،

های سولون را دنباا کرد، به تا آن را تکمیل کند. از این رو سیاستاست کوشیده 

 . 4آمدا تأیید کرد و به صور  مشاورش درطوری که بعدها سولون او ر

های سیستراتوس، مانند رفتار سولون، با اعتراض اشراف و طبقههای پیسیاست

شکل گرفت که او را از قدر  کنار زد. اما با نفوذ روبه شی  شد، و به زودی جنب رو 

 ،آلکمنوئیدها و اشااراف خاندان بوتاداییعنی  ،دشاامنان اصاالی اوکشاامکش میان 

با پیسیستراتوس  فترتصمیم گآلکمئونی چنان تداوم یافت. تا این که مگاکلس هم

شت تا در ازای ازدواج  شود و با او قرار گذا به  اکند ت اشیاریبا دخترش، او متحد 

گر، این بار هم برای بازگشت به قدر  نمایشی قدر  بازگردد. پیسیستراتوس حیله
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و به  که اصل و نسبی تراکی داشت ،فروشیکننده ترتیب داد. او با دختر گلسرگرم

ای چید. به اش بود، دساایسااهگیرش مناسااب برنامهیبایی چشاامخاطر قد بلند و ز

لباس  ،یزدبانوی حامی شااهرا ،پاالس آتنهچون هم شااکلی که قرار شااد این دختر

برگزار  ین ایزدبانوهایی که به افتخار ابا جشااانزمان هم ساااپید بلندی بپوشاااد و

ساایسااتراتوس ای به میدان شااهر آتن بیاید و حمایت خود را از پیشااد، با ارابهمی

ی ناگهان در میانهاو را دا آتن که اع م کند. دخترک چنین کرد و مردم سااااده

گرفتند و در برابرش ساااجده کردند و  شاااان اشاااتباهبا ایزدبانوی دیدندجشااان 

  !1گرداندندرا به قدر  بازپیسیستراتوس 

های باز آتنی بار دیگر به قدر  بازگشاات و برنامهاین ساایاساات ،به این ترتیب

خود را ادامه داد. او طبق قوا و قراری که با مگاکلس داشااات با دخترش ازدواج 

خواست اما به روایت هرودو ، چون خاندان آلکمنوئید نفرین شده بودند، نمی .کرد

کرد. به همین دلیل هم به شااکلی غیرطبیعی با او آمیزش می دار شااود واز او بچه

د ندارد رفتاری عادی با او را در نوعروس پس از چند روز وقتی دید شااوهرش قصاا

به دخترش  که از این توهین  گاکلس  یت برد و م کا پدرش شااا پیش بگیرد، نزد 

ست به یکی کرد و او را در  شراف د شده بود، بار دیگر با ا شمگین  پ.م. از  557خ
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سر بز1آتن راند ستراتوس به همراه پ سی و در  رگش هیپیاس به آرگوس گریخت. پی

ا متحدانی نیرومند گشاات. جباران شااهرهای همسااایه به او خارج از آتن به دنبا

یاری رساندند و به ویسه اهالی ارتریا و تبس پوا زیادی به او دادند. پیسیستراتوس 

 ،جبار ناکسوس ،با این پوا هزار نفر مزدور را اجیر کرد و با نیروهایی که لوگدامیس

 به سوی آتن حرکت کرد.  اختیارش گذاشته بود در

ستراتوس  .م.،پ 546 در سی سالی که کوروش لودیا را فت  کرد، پی یعنی همان 

سرش هیپیاس و متحدانش از  شت  هایبلندیبه همراه پ آتیکا حرکت کرد و در د

ها رو شدن با مقاومت خاصی در نبرد پالنه بر آتنیماراتون اردو زد و بعد بدون روبه

شهر را گرفت و خاندان آلکمنوئید و بازرگا شد و  شان را از قدر  چیره  نان هوادار

. او چون 2که از قدر  سرنگون شده بودند، به تبعید رفتند ،خلع کرد. آلکمنوئیدها

شورش مجدد مردم می سوار از  ترسید، کلک دیگری برای خلع س ح کردن مردم 

شان در میدان اصلی هایی مردم خواست تا با س حکه از همه ،کرد. به این ترتیب

آن وقت شروع کرد به سخنرانی برای ایشان و از ایشان خواست شهر جمع شوند. 

تر و سپرها و شمشیرشان را در نزدیکی خود روی زمین بگذارند. بعد به تدریج آرام

شنوند، از ایشان خواست تا تر سخن گفت و وقتی مردم گفتند صدایش را نمیآرام
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س ح ،تر بروند. به این ترتیبنزدیک شدند و هواداران  شانهایمردم آتن از  جدا 

 ! 1آوری کردندها را جمعپیسیستراتوس س ح

هایی پردامنه و اثرگذار زد. او همان کساای بود که گاه دساات به انجام برنامهآن

آثار همر را گردآوری و تدوین کرد و نخساااتین معابد زیبا و بناهای عمومی را در 

بر  درصااد 10نه در حد آتن ساااخت. او کشاااورزی را تشااویق کرد و مالیاتی عادال

کردند از مالیا  های بایر را احیا میکه زمینرا های کشاورزی بست و کسانی زمین

چنین به کشاااورزان وام داد و به این ترتیب وابسااتگی ایشااان به . هم2معاف کرد

انباشاات ثروتی در  ،هابه دنباا این ساایاسااتدهندگان را کم کرد. داران و ربازمین

نیاز ی تراکیه بیمد که برای نخستین بار این شهر را از معادن نقرهشهر آتن پدید آ

صر حکم سیکرد. به همین دلیل هم ع ستین دوران ط یی سرانی پی تراتوس را نخ

 اند.آتن نامیده

ی پس از پیساایسااتراتوس، پساارش هیپیاس به قدر  رسااید. او هم به شاایوه

تری به . او برادر کوچکپدرش پیش رفت و در رفاه حاا مردم آتن بساایار کوشااید

خو بود و با ولخرجی زیاد پیشاااه و نرمنام هیپارخوس داشااات که جوانی عاشاااق

                                                 
 .15.5-15.3، بندهای سياست آتنیارسطو،  1
 .16.10-16.1، بندهای سياست آتنیارسطو،  2



 

قه . وقتی که یک 1ای از شااااعران و هنرمندان را در گرد خود جمع کرده بودحل

سمی عمومی به قتل جنسِ آتنی توطئهجفتِ هم ای چیدند و هیپارخوس را در مرا

و به خشونت  شدو نسبت به همه بدگمان  گشتن رساندند، رفتار هیپیاس دگرگو

ساندو سختگیری روی آورد و عده . هیپیاس، از 2ی زیادی را تبعید کرد و به قتل ر

شید تا از میان قدر  ،سوی دیگر های بزرگ دورانش متحدی برای خود بیابد، کو

یدس پسااار هیپوکلوس درآورد نات قد ا به ع ِدیس را  بار  ،پس دخترش آرک که ج

 . 3و تابع ایرانیان بود وسالمپساک

اند که پس از برخی از نویساااندگان باساااتانی، هیپارخوس را جباری دانساااته

رسد این حرف نادرست باشد و در پیسیستراتوس بر آتن حکم راند. اما به نظر می

 ،نمایی جسااار  قات نشزمانی بعدتر، زیر تأثیر به قتل رساایدن وی و برای بزرگ

ر خ ف برادرش تر بود، و بیپارخوس از هیپیاس کوچکابداع شااده باشااد. چون ه

رسد که پیش از او قدر  ای نداشته، بعید به نظر میهیچ بچه که پنج فرزند داشت

ستون یادبودی که از همان دوران  شد. ع وه بر این، نام او بر  ست گرفته با را به د
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ستون  س درنگبیبه دست آمده، وجود ندارد و بر آن  ستراتوس، نام پس از نام پی ی

  .1هیپیاس آمده است

در مقام ت فی، به  ،بود که آلکمنوئیدهای تبعیدی داری هیپیاسدوران زمامدر 

ها را به مداخله و بیرون راندن ساااروش معبد دلفی رشاااوه دادند تا اساااپارتی

آمد و این کار بر یها ترغیب کند. ساااروش هم به خوبی از عهدهپیسااایساااتراتی

 کردند از سوی خدایان برای رهایی آتنکه احساس می ،پرستهای خرافهاسپارتی

ست خوردن در نبردی دریایی و چیره شده مأمور شک اند، به آتن تاختند و پس از 

ها، تراتیساای خاندان پیساای، با گروگان گرفتن زن و بچه2شاادن در نبردی زمینی

به این  ،. هیپیاسهیپیاس را وادار کردند تا دست از مقاومت بردارد و به تبعید برود

پ.م. به ساایگِئیون در المپساااکوس رفت و مهمان دامادش  508در ساااا  ،ترتیب

شمار می هاپارس که از متحدان وفادار ،شد شکل بود که 3آمددر یونان به  . به این 

سارد  شهربانیهیپیاس راه خود را به دربار ایران باز کرد. این دربار به احتماا زیاد 

شوش، ست نه  ستان که یونانیان  بوده ا شان را به هایی تبعیدیند همهبود مایلبا

 کنند.  وانهجا رآن
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سپارتی ضه کردندها و آلکمنوپس از آن که ا اخت ف  ئیدها قدر  را در آتن قب

شان آغاز شد. کالیستنس که به این خاندان وابسته بود، و همان کسی بود در میان

شوه داده بود، معتقد بود سروش ر شیوه که به  ای دموکراتیک و با حکومت باید به 

ساگوراس شود. اما رقیبش ای صد نفره اداره  ستخوان ،شورایی پان شراف ا دار که از ا

قدیمی بود و به هوادارای از اسااپار  شااهر  داشاات، هوادار بازگشاات به نظام 

ها و خالی های یونانی بود. با تبعید پیسیستراسیشهردولت توکراتیک قدیمیسآری

صه برای زورآزمایی این دو رقیب، تنش میانشدن  شد. مرحلهعر شدید  ی شان ت

که ایسااااگوراس به کمک نمایندگان  اخت فا  هنگامی به سااارانجام رساااید اواِ

را تبعید کرد.  اسااپارتی کالیسااتنس را به اتهام قتل و دزدی به دادگاه کشاااند و او

صد خانواده شهری بانفوذ و مخالف آتنی را بعد، هفت شورای  1دران از  شید تا  و کو

با مقاومت مردم و هواداران رهبر تبعیدی  ما  پانصاااد نفری بوله را منحل کند، ا

ها از آتن رانده شاادند و رو شااد. به این ترتیب ایساااگوراس و اسااپارتیمجلس روبه

بازگشاااتند.  بار دیگر پیروزمندانه به شاااهر تبعیدیهای کالیساااتنس و خانواده

ساااپار  و اگرفتن مجدد در آتن، متوجه شاااد که کالیساااتنس پس از قدر  

شده ضد او با هم متحد  ساگوراس بر  شغواای سه م سی ند. پس او هم راه ااند و به د
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هیپیاس را برگزید و نمایندگانی را به ایران فرسااتاد تا حمایت شاااه بزرگ را جلب 

 کند. 

 احتماالً -ی او در ساااارد نزد آرتافرن بار یافتند. از بازخوانی مکالمه نمایندگان

توان به اهمیت میان ایشاااان، که هرودو  در کتابش آورده، به خوبی می - تخیلی

یان پی برد نان در نزد ایران بمی !آتن و یو تافرن وقتی  ند آر گان گوی ند مای ا ن

ستنس روبه شدکالی شان چه نام دارد و بعد چون نام  رو  شهر سید که  شان پر از ای

ان در کجا قرار دارد. آتنیان در مورد موقعیت آتن را نشاانیده بود، پرسااید شااهرشاا

ضی  دادند. آن صار»گاه آرتافرن شهر خود تو سخ داد که اگر « به اخت شان پا به ای

توانند از خاک بفرسااتند و مطیع شاااهنشاااهی شااوند، می برای شاااه بزرگ آب و

حمایت ایران برخوردار شااوند. نمایندگان نیز آب و خاک را تقدیم کردند و به آتن 

سی . هر1بازگشتند سیا سرزنش چند بعدها توسز مخالفان  شان به خاطر این کار 

از این که این نمایندگان سااار خود و بدون مشاااور  با  ،شااادند. روایت هرودو 

چون چنین رفتار  تردید نادرساات اسااترهبران آتن چنین پیمانی را بسااتند، بی

سرانه سی آتن باخود سیا سابقه ندارد، های شهردولت ای در تاریخ روابز  سایه  هم
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شاااک ها بوده اسااات و بیشاااهردولت چه رساااد به ایران که چیزی بیش از این

 . اند، اختیارا  تام داشتهاندشدهجا فرستاده به آن که ینمایندگان

صاری که در پاسخش دیده می هایپرسش شان میآرتافرن، و اخت دهد شود، ن

بر بوده و این موضاااوع برایش خکه شاااهربان ساااارد از موقعیت و جایگاه آتن بی

چون به دادن پاساخی رسامی و کوتاه بسانده کرده  ،اهمیت نداشاتهقدرها هم آن

 است. 

های کهن یونانی به ی جالبی اشااااره کنم که در متنباید به نکتهجا این در

نادیده انگاشااته شااده کام ً  های درساای امروزینروشاانی مورد تاکید، و در کتاب

 ی میان ایرانیان و دموکراسی یونانی است. طهاست، و آن هم راب

ترین شااارح تاریخی از ظهور دموکراسااای در یونان، به ترین و مفصااالقدیمی

صلی تاریخ امروزینِ پذیرفته شده هرودو  تعلق دارد و روایت اوست که چارچوب ا

ورد ی مهمی در روایت او منکته این،سااازد. با وجود میدر مورد دموکراساای را بر

 تر مورد بازبینی واقع شود. دقیق واقع شده که شایسته است غفلت

شاره به مف ستین ا سی در تاریخ مدون جهاننخ هرودو   تواریخدر  هوم دموکرا

شورای تاکند که وقتی داریوش بر گوما. او روایت میوجود دارد شد و  ی مغ چیره 

یران را در ی حکومت اای از پارسااایان برگزیده گرد هم آمدند تا شااایوههفت نفره

ی یکی از هفت نجیبزادهچون  ،رو شااادندروبه آینده تعیین کنند، با اخت ف نظر



 

ساااالری بر ی مردمدر این میان معتقد بود که باید به شاایوه پارساای به نام هوتن

شیوه سته برایمردم حکومت کرد و آن را  شای ست. عین  هاپارس ی  ی جملهدان

 :1هرودو  این چنین است



 

باید با  هاپارس است که ایشیوه ترینهوتن بر این باور بود که دموکراسی شایسته

 .آن اداره شوند

ریخ یعنی به روایت پدر تاریخ، هوتن را باید نخسااتین مدعی دموکراساای در تا

 پ.م. 522طغیان داریوش در  زمانمدون جهان دانسااات. زمان بیان این حرف به 

یک در های ساایاساای دموکراتقبل از ظهور نخسااتین نظامها ساااا گردد کهباز می

 یونان است. 

دی جتوان نقل این روایت البته بدان معنا نیساات که گفتارهای هرودو  را می

سی را ستان مفهوم دموکرا ست که یونانیان با شانگر این نکته ا چیزی  گرفت، اما ن

ستگاه ایرانی میوارداتی  ستهو دارای خا انیان و یونانیان اند. اگر به روابز بین ایردان

هیم بودن چنین پنداشتی به دست خوا درستتر بنگریم، شواهد زیادی برای دقیق

 آورد. 
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خوریم، بنا به روایت هرودو ، که میای جالب توجه بربه این ترتیب، به نکته

دهد، نخستین کسی که از ک را تشکیل میهایش بافت اصلی تاریخ ک سیداستان

سخن راند یک ایرانی به نام هوتن بود، و  سی  ستنس، یعنی اکدموکرا ستین لی نخ

نانی یک را یو ظام دموکرات که ن که برای بردر آتن ای  مان کسااای بود  پا کرد، ه

ادار نخساااتین بار پارسااایان را به دخالت در یونان ترغیب کرد، و اولین گرایش هو

 گرایش دموکراتیک بود! در آتن وجود داشتایرانی که 

ی هوادارای ایرانیان از این ایراد مطرح شود که با توجه به سابقهجا این شاید در

سی جبارها، پیوند دادن دو قضایه ی پیشانهاد هوتن و هوادارای ایرانیان از دموکرا

تأکید  ستقلربز و منوپای یونانی ناشی از تمای   نگارنده باشد و بر دو رویداد بی

شانگر جهت ستان ن ست. یک کند که نزد یونانیان با سیان نبوده ا گیری عمومی پار

کتاب ششم خود این  43دلیل برای رد این ادعا، آن است که خودِ هرودو  در بند 

که ایرانیان نخستین کرده تأکید  دیگر آورده و بر این نکتهدو موضوع را در کنار یک

شه سی بوده یمروجان و مبدعان اندی  عبار  دیگر، از متنِ خودِ هرودو اند. به دموکرا

مطرح  دیگریک آید که این دو موضاااوع در میان یونانیان باساااتان در پیوند بامی بر

  اند.شدهمی

شرق چندان هم عجیب  ستنس با ایران و  پیوند میان خاندان آلکمنوئید و کالی

ست، چون این خاندان از ابتدا نفوذ و ثرو  خود  یشرقهای سرزمین را مدیون نی



 

پیش از زمان داریوش، آلکمئون پدر کالیساااتنس که ها سااااا گوینداند. میبوده

شاااد، به گذار این خاندان بود، در موردی که به ساااروش دلفی مربوط میدبنیا

و به همین دلیل هم توسااز شاااه دولتمند لودیا به سااارد  کرسااوس لطفی کرد

به خزانه برود و به قدری که توان حملش را دارد، فراخوانده شاااد و اجازه یافت تا 

ست. چون 1ط  بردارد سوس چه بوده، تقریباً معلوم ا . این که لطف آلکمئون به کر

ی کرسوس هم مانند شاه ایران برای مشروعیت یافتن تصمیماتش در میان جامعه

به گاه گهد شمیناچار  - که مرکزش ایونیه و در قلمرو وی بوده -سیاسی یونانیان 

احتماالً  .های مختلف جلب کندرا در زمینه آنانرشوه دهد و رای موافق  هاسروش

داده است. در میرا جوش  ییهامعاملهچنین هایی بوده که آلکمئون یکی از واسطه

سروش دلفی هنگام حمله شاید بتوان رای دوپهلوی  سوس به این چارچوب،  ی کر

سندگان ب ستانی ایران را، و این روایت نوی سروش به نفع ایران رای داده بود را ا که 

های یونانی تلقی کرد. برای تساالز بر سااروش هاپارس به عنوان نخسااتین ت ش

چون هم باعث شد خدایان آتنی بعد دوام یافت وسده  ت شی که پیروزمندانه تا دو

 هواداران پر و پا قرص ایرانیان نموده شاااوند. ماهیت این لطف آلکمئون هنگامی
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 ،یسااروش دلف ،شااود که توجه کنیم در مورد رشااوه دادنش به پوتیاتر میروشاان

 . 1ای مستقیم در متن هرودو  وجود دارداشاره

ت کرد. به این ترتیب با جلب هواداری ایرانیان موقعیت خود را ت بیکالیستنس 

سولون آغاز کرده بود، او  ص ح کرد و روندی را که  سی آتن را ا سیا م ه انجابنظام 

شهروندان آتنی را به ده قبیله و  سانید. او  قسیم کرد ( تناحیه )دِمِه:  168ر

شماری برابر از کوه شینو  ساحلن شتان،  شینان و د شینان را در هر قبیلن ه جای ن

اد، به ( را تا پانصااد نفر افزایش دداد. آن گاه شاامار اعضااای مجلس )بولِه: 

نوان ر را بر حساااب قرعه انتخاب کند و به عطوری که هر قبیله بتواند پنجاه نف

وس:   اجرایی به مجلس بفرسااتد. رهبری بوله را ده نفر ساارکرده )مَگیسااتراتأهی

شتند که هر کدام دهم ساا رهبری شورا شان یک( بر عهده دا

 شدند. یناظر هم برای نظار  بر کار ایشان برگزیده م 5گرفتند. را بر عهده می

( آتن که سمت رهبری ارتش را بر عهده ی )استراتِگوس: آرارزم

ساا انتخاب می ساس آرای مردم و به مد  یک  شت هم بر ا ستنس دا شد. کالی

سم ) ستراکی سوم به او ست. این واژه از  (مبتکر روش مو هم ه

 هر ی یونانی به معنای سفاا مشتق شده است. روند کار چنین بوده که«اوستراکا»
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سته میان رایساا تکه شک سفاا  کس نام  شد و هردهندگان توزیع میهایی از 

سی را که فکر می کرد بیش از حد مجاز محبوبیت و قدر  پیدا کرده بر روی آن ک

سفاامی شت. آن وقت  شش هزار رای  شمردند و هرها را مینو کس که بیش از 

شناسان ا پیش، باستاناند سشد! چآورد، برای مد  ده ساا از آتن تبعید میمی

سته یافتند که روی همهدر پای تپه شک سفاا  صدها تکه  شان نام ی آکروپلیس 

به این ترتیب معلوم شاااد قایای ها این تمیساااتوکلس نوشاااته شاااده بود، و  ب

 اوستراکیسمی بوده که به تبعید این سردار منتهی شده است. 

 ،ن نپایید. در این فاصاالهها چندابه هر صااور ، هراس کالیسااتنس از اسااپارتی

ها که از رشااوه گرفتن پوتیا و دروغین بودن پیشااگویی سااروش دلفی اسااپارتی

شده بودند و ب شمگین  ساا  ه فریبکاری آتنیان پی برده بودندخ پ.م. به  506در 

رهبری کلئومن و به همراه گروهی از متحدان بئوساای و خالکیساای و کورینتی به 

گرفت و سرداران دری شهر اخت فی میان در آستانهسوی آتن پیشروی کردند. اما 

شدند و به کورینتی شان جدا  صلی،شهها از ای شتند. اخت ف ا ظاهرًا  ر خود بازگ

، با وسدو شااااه اساااپار  بودند. دماراتهر میان دماراتوس و کلئومن درگرفت که 

به و  هوادار ایران و دموکراسااای آتنی بوده،احتماالً  اشتوجه به رفتارهای بعدی

. به این ترتیب، در میان اساااتاز تداوم نبرد با آتن جلوگیری کرده همین دلیل 

ها قوای اعزامی تفرقه افتاد. آتنیان از این فرصت استفاده کردند و نخست بر بئوسی



 

شان را هم به ند و بقیهکشتی ایشان را ها تاختند و بخش عمدهبعد بر خالکیسی و

به  در آتن پایدار شااد و برای دو ساادهدموکراساای  به این ترتیب. 1بردگی گرفتند

شد. پیش از ادامهنیرویی تعیین ست آتن تبدیل  سیا ست کننده در  ی بحث، الزم ا

 ی این نظام سیاسی کمی بیشتر بدانیم. درباره

سی،  شکل گرفت و زنظام دموکرا شدن نقش نیروی دریایی  سته  یر تأثیر برج

صلی تفاو  سی آن با ستوکرا سااش با آری شهروندان فقیرتر را هم به  ختار ود که 

عهقدر  راه می نای قر ناصاااب عمومی را بر مب یا آرای عمومی داد و م کشااای 

گذار می بان وا به داوطل م این کرد و در مقابل انجاشاااهروندان برای مدتی کوتاه 

فه نهوظی حل خزا خت میی عمومی از م به ایشااااان پوا پردا  کرد.ی شاااهر 

 و ی مرکزی شاامالی یونانهابخش وکراساای بیشااتر درهای دارای دمشااهردولت

یه ند وناح کا متمرکز بود یاییها این ی آتی که نیروی در ند  قاطی بود مان ن  ه

 هم داشتند. تری بزرگ

شتباه سوم هاییکی از ا شت ک سیک از  مر ستان تاریخدر بردا شبیه  ،یونان با

ای اجتماعی با نهاده های قدیمی آن روزگارشااهردولت دانسااتن نظم ساایاساای

شتباه دامن می2امروزین ماست شتیاق نظریه. آنچه به این ا پردازان ک سیک زند، ا
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ه پنداشاااتن گیری از کلیدواژگان یونانی باساااتان و شااابیعلوم اجتماعی برای وام

با کاربردهای جدیدشااان اساات. این کار، که از نظر علمی  مفاهیم کهن این واژگان

شتر به  ست، بی ست ا شکارا نادر شیدن به نظمآ شروعیت بخ سی دلیل م سیا های 

ی ، از ساااویی نیاز جامعهکارگیرد. این شاااان انجام مینمایاندن امروزین و دیرینه

کند، و از تراشای برای نهادهای مساتقر را ارضاا میمندی و پیشاینهغربی به تاریخ

ی یونانی، هویت جمعی غربیان را تداوم ی معجزهساااوی دیگر با تقویت اساااطوره

شینهیم شد. هدف این کتاب پی شروعیتبخ شی و م سی ترا سیا شی به نظم  بخ

سطوره سازی ا سطور، وا شتن این  صدم از نو ست. برعکس، ق صی نی شده خا ی یاد

 ی دموکراسی یونانی گوشزد کنم.الزم است نکاتی را درباره ،است. از این رو

 ی دموکراسی یونانینکاتی درباره

ساالری جدید نبوده است، مگر آن که مفهوم دمدموکراسی یونانی، به معنای مر

ضو قبیله سی از مردم را به مردان بالغ و ثروتمندِ ع صر کنیم. دموکرا ای خاص منح

( تشاااکیل یافته اسااات. پساااوند ( و کراسااای )بخشِ دمو )دو 

سی» «  رهبری کردن» - های اروپایی امروزمانند زبان -در یونانی « کراتی»و « کرا

را امروز  ،«دمو»اوا این واژه، یعنی  داده است. بخشمعنی می« ت کردنحکوم»و 



 

ست. این واژه در یونانی از کنندترجمه می «مردم»به  ست ا ( )دِمِه  که نادر

دهد. این عبار ، نامی بوده که معنا می« عشاایره»یا « طایفه»مشااتق شااده که 

های این یک از شااااخه رهای آتنی بر هکالیساااتِنِس پس از بازساااازماندهی قبیله

ضایقبیله ساخته داد، و به اع سی را اعطا کرد. ای شانها نو سیا شارکت  ن حق م

ترین حالتش، تنها مردان بالغی را در بر یافتهمفهوم در یونان باساااتان، در بساااز

ضو دمهمی شند. به این ترتیب زنان، بردگان و بیگانگان از دایرهگرفت که ع ی ها با

 35-45ها در اوج دموکراسی آتن، ماندند. دمهیاسی بیرون میشرکت در قدر  س

. یعنی به ندگرفتهزار نفری شاااهر آتن را در بر می 250-300هزار نفر از جمعیت 

شارکت عمومی،  سهم م های دولت ای نزدیک بهدر مرتبهشهری مانند آتن لحاظ 

 وی هر. با این تفاو  که در چین و شااور1چین و شااوروی قرار داشاات حزبیتک

سی می ضویت در ک ستان حق ع سم بپیوندد، اما در آتن با ست به حزب کمونی توان

 شد و فرد در این زمینه حق انتخابی نداشت.ها به شکلی وراثتی منتقل میدمه

سی آتنی، از چند نظر برای متخصصان جامعه صر دموکرا سی معا سیا سی  شنا

ست آن که در آن ست. نخ سخن گفتن جا هم مفاهیمی مانند رجذاب ا ای دادن، 

های ی نظامدر مجلس، و خطابه ایراد کردن وجود داشته است، که ویسگی برجسته
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های سااایاسااای مدرن اسااات. دیگری آن که بسااایاری از مفاهیم رایج در خطابه

گران ان و تحلیلمدارسیاست با مفاهیمی که امروزه در زبان مردان آن روزگاردولت

در این مورد هم باید به این نکته توجه داشت که یکسان است.  بینیماجتماعی می

سونگرانه است. در شده و یکدرک امروزین ما از دموکراسی آتنی به شد  تحریف

های درساای تاریخ و ساایاساات امروز، برای به دساات آوردن تصااویری کتاب ،واقع

آن  های به جا مانده ازاند متنناچار شده ،تراشیده و سازگار از سیاست آتن باستان

ها نادیده انگاشاااته روزگار را تحریف و بازنویسااای کنند. بخش مهمی از این متن

ی پنجم پ.م. با تصویری شده، و بخش مهم دیگری تحریف شده است تا آتن سده

ها و غیبگویان چه نقش که ما از دموکراسی داریم، سازش پیدا کند. این که سروش

ها با فریاد گیریاند، یا این که رایکردههای یونانی بازی میمهمی در دموکراسااای

د. به همین نشااونادیده انگاشااته می معموالً کشاایدن و هلهله کردن همراه بوده،

چینی و توطئه در دموکراساای یونانی تا بریم که دساایسااهاز یاد می معموالً ترتیب،

 مردان فعاا در آن تا چه میزان لرزان بوده است. چه حد رایج، و جایگاه دولت

شود، آن است که دموکراسی هرگز در از یاد برده می معموالً ی دیگری کهتهنک

هایی که نظام دموکراتیک داشتند، شهردولت های یونانی رواج نیافت.شهردولت کل

یی اساات ناموقعیتی باسااتان  یوناندر  ،هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر تاریخی

ی شاااان در زمینهآتیکا و بقیه یدر منطقهها دولت ی این. بخش عمدهداشاااتند



 

ی شهرهای یونان ترکیبی متنوع از پادشاهی ی دلوسی وجود داشتند. بقیهاتحادیه

سی را در جنوب تجربه و جباری را در منطقه ی ایونیه و شماا یونان، و آریستوکرا

سی درمی سم بود. شهردولت کردند. در واقع، دموکرا های یونانی، محصوا امپریالی

سلطه ،هاآتنیها و بعد از آن ایرانی این های شهردولت ی خویش را بربرای آن که 

کردند و میتأساایس  حفظ کنند، احزابی به نام دموکرا  را در این شااهرها ناحیه

سته سیکدادند. سازمان میها هواداران خود را در قالب این د صر ک  نظام  ،در ع

 نشاندگی آتن مترادف بود. با دست های یونانیشهردولت دموکراسی در بیشتر

ها در این مورد ابتکاری به خرج نداده بودند و در راهی آتنیچنان که دیدیم، 

سز شاپیش تو سی که پی شده بود پیش میپار رفتند. نخستین ها کوبیده و هموار 

سته سانی که د های شهردولت سازماندهی کردند و پس از فت را های دموکرا  ک

که در زمان کوروش  ه ایشااان تحمیل کردند، ایرانیان بودندیونانی دموکراساای را ب

های دموکرا  را در ایونیه روی کار بزرگ و پس از سااارکوب شاااورش ایونیه گروه

شد تا نظام جباری را به آن  .1آوردند اما به زودی ناپایداری نظام دموکراتیک باعث 

دشاااده بهره بردند و ی یاها از تجربهترجی  دهند. تازه در آن هنگام بود که آتنی

سعه سی را به عنوان ابزار تو ستفاده قرار دادند. از این حرفدموکرا ها طلبی مورد ا
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های شاااهردولت توان این نتیجه را گرفت که نظام دموکراتیک، حتی در همانمی

فت،  پا گر که  کایی هم  عدود ایونی و آتی زاد نبود و مری خودجوش و درونام

سعه صوا تو سی ایمح سیا محکم بر این ادعا، آن رانیان، یا آتنیان بود. دلیلی طلبی 

سلطه شدن لگام  ست  س ست که به محض  شهرها به نظامی آتن، همها های ی این 

سی شتند و دموکرا سابق خویش بازگ سی یا جباری  ستوکرا هایی شان تجربههایآری

 مد  بود.کوتاه

ساییغوا ایرانیان که به دستگاه نظری و سیاسی نیرومند و مجهز بودند، این  آ

های ی شااکننده بودن ساااخت ساایاساای جامعهتوانایی را داشااتند که با مشاااهده

ست خود را عوض کنند و به حمایت از جبارها روی آورند.  سیا ستانی  دموکرا  با

سی در برابر جبارهای هوادار آتنی اما ها که مشروعیت خود را با هواداری از دموکرا

سپار  گره زده بودایران و  شدند تا پایان در ا شتند و ناچار  ند، چنین بختی را ندا

نگ یان ج با آن در جر ند و همراه  مان های چارچوب نظری محتوم خویش ب

 پلوپونسوس شکست و ناکامی را تجربه کنند. 

سی یونانی امری به لحاظ جغرافیایی محدود بود که برای  به این ترتیب، دموکرا

ه در شااماا یونان از سااوی پارساایان شاادنخسااتین بار به عنوان نظامی تحمیل

ی دلوساای با پشااتیبانی آتن احیا ی اتحادیهسااازی شااد و بعدتر در محدودهپیاده

 گشت. 



 

گذشااته از این، حتی در خود آتن هم دموکراساای امری پایدار نبود. نخسااتین 

ساا  ستنس در  سی را کالی شانه 525دموکرا های آن با پ.م. برقرار کرد و آخرین ن

سده  میان رفت. بنابراین آتنیان در کل دو پ.م. از 340ر بر یونان در تسلز اسکند

خواهیم داد، نشان چنان که  ،سده با مفهوم دموکراسی ارتباط داشتند و در این دو

هایی چند ده اند که با وقفههایی جبار یا آریسااتوکرا  وجود داشااتههمواره دولت

 اند.شدهیگذاری مها فاصلهیابی دموکرا ساله از قدر 

شااان توسااز کالیسااتنس در آتن پا های دموکرا ، که مشااهورترینظهور نظام

که ی شاااشااام پ.م. در سااادهی واکنش نسااابت به جبارها بود. گرفت، نتیجه

ستراتوس و هیپیاس در آتن حکمرانی می سی شهرهای دیگری هم بودند کردند، پی

شت، شدند. خیلی پیش از ماجراهایکه با نظام جباری اداره می شرحش گذ ی که 

را نتیلیدای در اوایل این قرن، مگاکلس پساار آلکمئون به موتیلنه رفت و خاندان پِ

انداخت. اعضااای این برکردند ی هفتم پ.م. بر آن شااهر حکومت میکه در سااده

ها راه خاندان عاد  ناخوشااایندی داشااتند و آن هم این بود که با چماق در کوچه

 زدند! یافتادند و مردم را کتک ممی

پ.م. جای خود را به  612پس از مدتی حکومت بر این شاااهر، در  ،مگاکلس

سر کار بود، اما ت ساا بر  سه  سز پیتاکوس از قدر  کنار مِ نخروس داد که تا  و

داد. این پیتاکوس از  ،مورسااایلوس، از یاران پیتاکوسو جای خود را به  زده شاااد



 

سته بود، اما محبوبیت زیادطبقه ست برخا شت و به روایتی با آرای مردم ای پ ی دا

پ.م. به منصب جباری برکشیده شد و خود پس از ده ساا از این جایگاه  590در 

ست. پیتاکوس هنگام توطئه  ستان ا کناره گرفت. او یکی از هفت خردمند یونان با

شرافی ضد م نخروس با چند برادر از تباری ا ستهم بر  شد، که برادر نوجوان  د

یونان  انشاااعریکی از مشااهورترین آلکایوس داشااتند. این آلکایوس  دیگری به نام

شراف بود، شباستان  پیتاکوس سرود و بعد به  هجورهایی در عاست. او که هوادار ا

ان لودیا او را پشتیبانی مدارسیاست لسبوس گریخت. شواهدی در دست است که

لودیا شاااه  اسااتاتر از گویند هنگامی که در تبعید بود دو هزاراند، چون میکردهمی

 .1دریافت کرد

گِمورای نامیده  را در دساات داشاات ای که قدر خاندان اشاارافی در ساااموس

افتاد. جریان شااورش ساارداران و نظامیان برپ.م. در  600شااد. این خاندان در می

سه برادر بودند که از میان انرهبر شورش  سر آیاکِس به شان پانتاگِاین  نوتوس پ

سه برادر در جریان حمله2  را در دست گرفتعنوان جبار قدر سپار . این  ها ی ا

شان محبوبیت زیادی  شهر شان با دالوری جنگیدند و گویا در میان مردم  شهر به 

ای بر این پُلوکراتس در جریان توطئه .م.،پ 532اند. به روایت اوزبیوس، در داشااته
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برادر دیگر گریختند و به سااه برادر غلبه کرد و پانتاگنوتوس را به قتل رساااند. دو 

لودیا رفتند که تازه به قلمرو شاااهنشاااهی هخامنشاای پیوسااته بود. پُلوکراتس با 

ی ایونیه به دساات آورد. او آماساایس مصااری متحد شااد و نفوذ زیادی در منطقه

های جنگی ساااخت و قدر  خود را در نخسااتین کساای بود که در یونان کشااتی

راتس برای نیروی دریایی قایل کاربردی که پُلوک رسددریاها توسعه داد. به نظر می

های ی دزدی دریایی بگنجد، چون مشااهور اساات که کشااتیبیشااتر در رده بود

برد و همسااایه حمله میهای ساارزمین گاه بهکرد و گاه و بیتجاری را توقیف می

کرد. قوای نظامی او در دنیای یونانی اهمیت زیادی داشاات و شااهرها را غار  می

 . 1گرفتدار و صد کشتی را در بر میکمان هزار

پُلوکراتس تابعیت  کشاایدلشااگر  هنگامی که چند ساااا بعد کمبوجیه به مصاار

ردیفی شاهنشاهی هخامنشی را پذیرفت و بخشی از نیروهای خود را با چهل ناو سه

ستاده شتر بود در اختیار وی قرار داد. قوایی که پُلوکراتس برای کمبوجیه فر از ، بی

د. چون پُلوکراتس از ایرانیان وشاااده بتشاااکیل هی یاغی و ساااربازان متمرد گرو

شان را نزد  ستد و ای ساموس پس نفر شد، آنها را به  سته بود وقتی جنگ تمام  خوا

ی راه به به مصااار نرفت و در میانهاصاااوالً  ناوگان خود نگه دارد! جالب آن که این
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صره کرد. پُلوکراتس ب شهر را محا شت و  شان جنگید، و ساموس بازگ را در  آنهاا ای

ست خورد. در نتیجه  شک شکی از آنها  ست داد، اما در خ شک به عنوان ت فی دریا 

هایی سااوار کرد و بر کشااتی ،که هنوز در شااهر مانده بودند ،ی یاغیان رازن و بچه

 1آنها را دست و پا بسته در آب انداخت، یا با آتش سوزاندشان!

یل این که دست از غار  شهرهای همسایه بر به دل احتماالً -پُلوکراتس بعدها 

به  بعداو . از سوی شهربان سارد به ماگنسیا فرا خوانده و دستگیر شد - داشتنمی

شیده ب یصلبه جا سارد منتقل و در آن ضیه با نوعی شد. به نظر میک سد این ق ر

باشاااد، چون میمحاکمه  گویند هوتن پارسااای همراهانی عادالنه همراه بوده 

ساموسی پُلوکراتس را آزاد کرد و به ایشان سفارش کرد که شهروندان خوبی برای 

! بعد از مرگ او، سولوسون برادر جبار پیشین که به دربار شهربان 2شان باشندمردم

 سارد پناهنده شده بود، به عنوان حاکم جدید به ساموس فرستاده شد.

سده شم پدر اواخر  ش سیل ه .م.ی  سی شد. در این نظام جباری در  م برقرار 

لینوس تاژی ،تاریخ تِرون از مردم ساااِ کار با  که  ته بود، ازپس از جنگی   ها درگرف

سامان دهد. اما شهریهم سر و  شتگان را  ست تا کار دفن ک صد برده خوا سی انش 

شبچون برده ستهم هنگام که همه خواب بودند باها را به او دادند،   ها بری بردهد
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عام کرد و به این ترتیب جبار شهری را قتل ی زیادیعدهد و انش یورش برشهریهم

 .1شده تشکیل یافته بودادشد که از بردگان آز

چرخشاای در ساایاساات خارجی به دنباا شااورش ایونیه،  .م.،پ 492در بهار 

کردند، نشانده حمایت میکه تا این هنگام از جباران دست ،پارسیان روی داد. آنان

و در  یدند و امکان شورش مردم بر ایشانها را دشهردولت وقتی ناپایداری سیاسی

ی خود را تغییر دادند و به همان یافتند، رویهایران را در مخالفت با حاکمیتنتیجه 

های دموکرا  شکلی که پیش از آن در آتن عمل کرده بودند، به هواداری از دسته

ش ،روی آوردند. به این شکل بود که پارسیان اندن شورش ایونی، در به دنباا فرو ن

به این ترتیب،  2رساااندند!ها را به قدر  میدموکرا  گشااودندهر شااهری که می

تاریخ که میادعای  به تراکیه و نویساااان جدیدی  یه هنگام حمله  ند مردون گوی

سخیر یونان را دنباا میتر بزرگ هدف»مقدونیه  ضور یونانِ نیرومند ت کرد، زیرا ح

شا شاهن صرفا3ً«هی پارس خطری بزرگ بودو دموکراتیک برای  تخی تی را بیان  ، 

 آن وجود دارد. عکس ی هرودو  نیز دارانهکنند که حتی در متن جانبمی
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زمان با این تغییر رویه، سایاسات اساپار  هم دگرگون شاد. بدین معنا که هم

سپارتیان  شراف قدیمی وارد هم ا ستقرار مجدد ا شتن جبارها و ا برای از میان بردا

شدند. به نظر میمید سعهان  سد تو سازمان ر سریع  شی  ی نظام جباری و فروپا

سپارتی را که در چنین نظامی می شرافیت، نخبگان ا سی مبتنی بر ا ستند سیا زی

که در یونان  ،نگران کرده باشد. پس از آن اسپارتیان با نیروی نظامی قدرتمندشان

کابی ها را از  یب بود، وارد عمل شااادند و این جبار ندان رق خا ند:  نار کرد ر برک

کوپساالیدها در کورینت و آمبراساایا، لوگدامیس در ناکسااوس، هیپیاس در آتن، 

آیسخینوس در سیکون، آریستوگنس در میلتوس، خاندان لئوتوخیداس در تسالی، 

 . 1سوماخوس در تاسوس، و آولیس در فوکیس

له491در  یادس آتنی از قبی که قب ً، میلیت یدای،  کا ی فی  بار  یا در ج رد

سیدن سر ر سوس بود و پیش از  سون ی خزانه ده ونموشهر را غار   هاپارس خر

دست گرفت  بهشهر این بار کشتی کرده و به آتن گریخته بود، قدر  را در شهر را 

توان مترادف با شااکساات ساایاساای . این امر را می2ها متحد شاادو با اسااپارتی

ز ساااویی با ایران نیز پیوند های هوادارش دانسااات، که اکالیساااتنس و دموکرا 

ها در منطقه اساات، با داشااتند. میلیتیادس، به این بهانه که مخالف نفوذ پارساای
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جا را غار  یاری کلئومن به شاااهر اِگینا که رقیب تجاری آتن بود حمله برد و آن

رساااد این بهانه، و مخاطراتی که حمله به یک متحد ایران در پی کرد. به نظر می

شت، حتی در  سپارتیدا شاه ها عدهمیان ا شد. دماراتوس،  ای را به فکر انداخته با

ی او به آتن اسااپار  که رقیب کلئومن بود و پیش از این نقشااش را در مهار حمله

هایش تبلیغ دیدیم، مخالف این ایلغار بود و در اسااپار  بر ضااد کلئومن و نقشااه

ی متوسال شاد. او با کرد. کلئومن، در مقام ت فی، طبق معموا به ساروش دلفمی

به نام کوبون پساار آریسااتوفانتوس تبانی کرد و پوتیا دلفی یکی از اشااراف شااهر 

سروش دلف شوه قبوا کرد ِِ( که در آن هنگام زنی به نام پِی) ریاال بود، با گرفتن ر

پیامی غیرعادی را از سااوی آپولون به گوش یونانیان برساااند. این پیام آن بود که 

شروع  سر م ستوندماراتوس پ سپار ی شاه قبل ،آری ست و حرام ،ا ست. به نی زاده ا

گینا متهم بود ااین ترتیب، دماراتوس که از سویی به هواداری از ایرانیان و ساکنان 

ی آسمانی زیر سواا رفته بود، او از سوی دیگر مشروعیت سلطنتش توسز نشانه

های وایتناگزیر به ج ی وطن شاااد و به ساااوی ایران گریخت. طبق معموا در ر

سوی او نواخته  شوش و نزد داریوش رفت و از  یونانی چنین آمده که دماراتوس به 

شیدشد و تیوا سد، چون آمیز مید. این ماجرا هم به نظر اغراقنهایی به وی بخ ر

ای از هر شهری در پیرامون شاهنشاهی یاگر قرار بود شاه ایران هر تبعیدی و فرار

صاًپهناور خود را به این ترتیب  ضور بپذیرد، برای هیچ کار دیگری وقت  شخ به ح



 

تر آن است که دماراتوس به سارد و شهربان پارسی آن کرد. حدس معقواپیدا نمی

ها و پشااتیبانی یادشااده را از وی دریافت کرده باشااد. زیرا پناه برده باشااد و تیوا

های یا روسااتا به نامسااه شااهر  -مناطقی هم که به عنوان بخشااش دریافت کرده 

 همه در ایونیه قرار دارند. - و هالیسارنا ،پرگامون، توترانیا

ضایع نماند، چون راز این غیبگویی  شاه فراری برای مد  زیادی  البته حق این 

وبون را از ک یمردم دلف ،به این ترتیب .جالب توجه خیلی زود از پرده بیرون افتاد

ندند قام خویش خ شاااهر خود بیرون را یاال را از م ند. کلئون همو پر که  ،لع کرد

ها شد ها کشته شود، به آرکادیا گریخت، اما اسیر اسپار ترسید توسز اسپار می

شت دردناکی که انتظارش را می سرنو شیدو برای پرهیز از  شی  ک با خنجر خودک

نوازی مهمان ،دماراتوس ،نماید که شاه فراری اسپار چنین می این،. با وجود 1کرد

اش را بر سلطنت بر شهرش ترجی  داده باشد، چون دیگر اسمی از میزبانان پارسی

شگرکشیدر  سپاه ایرانتا وقتی به عنوان یکی از همراهان  بینیماو نمی به یونان  ل

 ! 2کندشرکت می

هرودو   تواریخی دیگری هم در کنندهدر مورد این دماراتوس روایت سااارگرم

جلوه دادن خویش اساات. هرودو   وجود دارد که نشااانگر میل یونانیان برای مهم
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که داریوش درمی که کمی پیش از آن  ید  یل دو پسااارش برای  گذردگو ما با ت

رو شد. آتوسا، که دختر کوروش بود و مایل بود خشایارشا تصاحب تاج و تخت روبه

شنید که می سد، هنگام رایزنی با دماراتوس از او  شا را به به قدر  بر تواند خشایار

صاحب حق تقدم بداند،  سر شاه که هنگام سلطنتش زاده شدهپن تریبزرگ عنوان

شد شاو به این ترتیب بود که خشایار لبته نیاز به هایی از این دست ا! روایت1شاه 

رد کردن ندارند. فقز به عنوان یک گوشازد کوچک، باید اشااره کرد که حق تقدم 

آن پسری را  ،ه و شاهبرای سلطنت در میان ایرانیان چندان رایج نبودتر بزرگ پسر

چنان که در مورد خشایارشا  گزیده است.تر بوده به جانشینی برمیکه از همه الیق

چنین اتفاقی رخ داد. در زمانی  - ی کوروش بزرگ هم بودکه از طرف مادر نوه -

شد )یعنی حدود  شا ولیعهد  شایار ، دماراتوس هنوز در یونان پ.م.( 498هم که خ

اظهار نظر یک اصااوالً  توانساات در این مورد اظهار نظر کند.برد و نمیبه ساار می

تر نشااده، کینزد دربار شاااهنشاااههرگز از سااارد به احتماالً  که ،تبعیدی اسااپارتی

 رسد.مینبه نظر  چنین نافذ ی امپراتور بعدی هخامنشیدرباره

سید،  -های خدایان یونانی سروشی ایران و رابطه سروش دلفی ر سخن به  حاال که 

ها در سیاست یونان باستان تا حدودی شناخته شد، باید ی سروشو نقش برجسته
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چنان که در م اا  - های خدایان یونانیبه این نکته هم اشااااره کرد که ساااروش

یدیم ماراتوس د قدس بوده - د به سااااادگی خدمتگزارانی م که رشاااوه را  ند  ا

سد ایرانیان از زمان کوروش باند. به نظر میپذیرفتهمی ه این نکته پی برده بودند. ر

سی  سیا ست که به اهمیت  کوروش، که یکی از نخستین و هوشمندترین کسانی ا

دین و ارزش رهبران دینی در جهان باسااتان پی برده بود، هنگام حمله به ایونیه و 

سروشهایش سارد نخستین ارتباط ی چنان که حمله ،های یونانی برقرار کردرا با 

ودی سااریعش را به پیشااگویی مشااهور معبد دلفی نساابت کرسااوس به ماد و ناب

د. با توجه به اهمیتی که بعدها معابد دلفی و برانخیدی در سیاست خارجی ندهمی

شتابزده با  سوس به نبردی  ست که تحریک کر ایران در ایونیه پیدا کردند، بعید نی

 کوروش، نخستین خدمتی بوده باشد که اینان به هخامنشیان کردند. 

سروش هاپارس های میانکه درگیری زمانی سعت یافت، همین  ها و یونانیان و

هنگامی م  ً  متحدان ایران در درون شااهرهای یونانی تبدیل شاادند.ترین مهم به

با امواا خزانه گریخت و به یونان رفت،  ،پاکتواس ،دار سااااردی کوروشکه خزانه

ترساند و عنت خدایان میلز دادند اسروش برانخیدی شهرهایی را که به او پناه می

شویق می هاپارس همه رابه تحویل دادن وی به ست به کومه رفت، اما ت کرد. او نخ

مردم کومه در مورد پذیرفتنش با سااروش خود مشااور  کردند و سااخنگوی خدا 

مردم را از پناه دادن به او بر حذر داشااات. پس پاکتواس به خیوس گریخت. در 



 

از معبد آتنا پولیوخوس که در آن بساات نشااسااته بود، خیوس، مردم او را به زور 

ستاد و  سارد فر سلیمش کردند. مازر هم او را به  شیدند و به مازر مادی ت بیرون ک

شورش  هاپارس هنگامی که ،به همین ترتیبجا به فرمان هارپاگ اعدام شد. در آن

سرکوب می سمیلتوس را  سروش دلفی به پر ده انی که از آرگوس آمرگشکردند، 

شگویی بودند شهر به خاطر گناهانش پی سقوط  شکارا به در مورد  هایی کرد که آ

به آتن نیز، پیشااگویی سااروش  هاپارس با نزدیک شاادنزمان هم .1نفع ایران بود

های چوبی خود ها دامن زد و آتنیان را متقاعد کرد که در کشاااتیدلفی به هراس

 بنشینند و بگریزند. 

شگویی شد هم همین هایی که در همینپی سپار  بیان  قدر  زمان خطاب به ا

ا(، هترسناک بود و ایشان را از ویران شدن شهرشان به دست اعقاب پرسه )پارس

ساندکه نیروی زئوس را دارند، می . در همین مقطع، نمایندگان آرگوس هم نزد 2تر

ستنسروش رفتند تا درباره ضد ی پیامدهای پیو سپار  بر  شان به اتحاد آتن و ا

که ایشااان را از عواقب این کار بر حذر  ،اما آنها هم با پاسااخ تندی ،ایران بپرسااند

رو شدند و با ایمان و اعتقاد کامل به تقدس پوتیا، به سفیران آتن و روبه ،داشتمی
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سرزمین سپار  اخطار کردند که تا پیش از غروب آفتاب از  شوندا . با 1شان خارج 

ی داشتند به همین ترتیب معامله شد و آنها نمایندگان کر  هم که پرسش مشابه

 هم به همین خاطر از شرکت در نبرد بر ضد ایرانیان خودداری کردند.

سیلی، هنگامی که  سی شا گلون، جبار  شایار سیان در در زمان خ ضور پار از ح

ای را با هدایای بساایار و آب و خاک به نزد پارساایان یونان خبردار شااد، نماینده

ش از دولت هخامنشاای را ابراز کند. جالب آن که این نماینده به فرسااتاد تا تابعیت

در یونان ساافر  هاپارس یخانهترین ساافار سااارد یا شااوش نرفت، بلکه به نزدیک

  !2کرد، یعنی به دلفی

ران برای رسااد ارتباط معبد آپولون در دلفی و دربار شاااه ایبنابراین به نظر می

، بعد از و آشااکار بوده باشااد. این رابطه، اما شاادهمردان یونانی امری شااناختهدولت

ین معبد اچون پارسیان همواره با  ،یونان برای عوام هم روشن شد نبردهای ایران و

 با احترام رفتار کرده بودند و برایش پیشکش و هدیه برده بودند. 

با تبدیل شااادن آتن به یک قدر  دریایی مسااالز بر زمان هم به این ترتیب،

ضرور  یافت. بقایای  منطقه، ابداع شی معنایی برای رفع اتهام از معبد دلفی  ش پو

توان باز یافت. بر مبنای این داستان، این پوشش معنایی را در داستان هرودو  می
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ی ایرانیان هنگام حمله به یونان به دلفی هم حمله کرده بودند، اما به خاطر مداخله

سیبی به معبد آپولون سته بودند آ سانند. خدایان نتوان معجزاتی که در ترین مهم بر

 :1این میان رخ داده بود، به شرح زیر است

 ؛فرو افتادن صاعقه بر سربازان ایرانی و کشته شدن برخی -

ته شاادن کنده شاادن دو قله از کوه پارناس و افتادنش بر ارتش ایران )!( و کشاا -

 ؛بسیاری

ریز گباعث هراس و  ن معبد پرونائیا کهوشااانیده شااادن فریادهایی جنگی از در -

ز انبوهی ا نفری که در شااهر باقی مانده بودندایرانیان شااد، و باعث شااد شااصاات 

 ؛ایرانیان را بکشند

روح ها این کشااتند.کردند و میظهور دو غوا مساال  که پارساایان را دنباا می -

 بودند. فوالکوس و اوتونوس، ،قهرمانان محلی

 -های علمی، اما کمی از جنبه2کردهدیودور هم این داستان را در تاریخش نقل 

صه صور  توفانی مهیب تقلیل تخیلی ق ست و کل ماجرا را به  سته ا ی هرودو  کا

که می یتداده،  نار ساااایر روا ند در ک فانتوا نابودی  ِِمدارِهای تو نانی در مورد  یو

 بندی شود. ایرانیان رده
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یادس بر به ایران و چیره شااادن میلیت نا، آتن  با گریز دماراتوس  غار  اگی و 

های خدایان پارسیان که تا این هنگام بیشتر از شهربانی سارد و از مجرای سروش

کردند، دساات به عملیا  نظامی تنبیهی در ساایاساات داخلی یونان اعماا نظر می

ای رویارو های یونانی با نیروی نظامی و ساایاساایشااهردولت زدند و به این ترتیب

بود و کل جهان تر بزرگ از خودشاااان ناپذیرشااادند که به شاااکلی مقایساااه

 گرفت.ی آن روزگار را در بر میشدهشناخته

، آغاز شد پس از سرکوب شورش ایونیه ،ی نظامی در زمان داریوشاین مداخله

اش را از دست داد به اوج خود رسید. پس از آن شکل نظامی و در زمان خشایارشا

بعد اثری سااده  خ یونانی در دوهایی ساایاساای تبدیل شااد که در تاریو به مداخله

های نظامی ایران و یونان در فصوا جا که تاریخ کشمکشکننده داشت. از آنتعیین

شد، در سی  شین برر ها در تاریخ یونان و روابز تنها به تأثیر این دخالتجا این پی

 پردازم. ها میشهردولت میان

رتش ایران به یونان و ورود ا - آتن و استتپارت های ستتیاستتییطلبتوستتعهو  یونان

ی آتیکا انجامید که آتن را پیشروی آن تا آتن، به واکنشی در میان یونانیان منطقه

به عنوان مرجعی سیاسی در شماا یونان مطرح کرد. نبردهای میان قوای ایرانی و 

هایی موضاااعی میان یک ساااپاهیان متحد یونانی، چنان که دیدیم، جز درگیری

برای  هااش نبودند. اما همین درگیریای سرکش همسایههشاهنشاهی بزرگ و قوم



 

ی شااد که امکانِ پرداختن اسااطورهموهبتی تاریخی محسااوب میچون هم آتنیان

های همسایه شهردولت مقاومت در برابر ایرانیان و کسب مشروعیت برای سلطه بر

 شان فراهم کرد. را با دستاویزِ مقابله با ایرانیان برای

ی در ابتدای کار، از چنین پشااتوانه ،های همسااایهشااهردولت راسااتی ی آتن ب

ای محروم بود. در آغاز، آنچه وجود داشااات، ایلغار ناوگان طلبانهنظری اساااتق ا

قدیمی به روش مرساااوم و  که  حد بود  یان مت نان نه و دلیلی  ،شاااانیو ها بدون ب

ستمحکمه سادگی برای د سند، به  سیج میپ دند. با شاندازی به امواا دیگران ب

یت ضاااد ایرانیاین وجود با این ، روا مده بود، خیلی زود  ید آ پد که در آتن  ای 

ها پیوند خورد و به امکانی برای تداوم استی ی آتن بر کل آتیکا و بخشی غارتگری

ها نبود که در از ایونیه تبدیل شااد. این امکان، البته چندان مورد پسااند اسااپارتی

کار در بر عهده داشاااتند و حاال با رقیبی طمعنبردهای یادشاااده نقش اصااالی را 

 شدند. رو میهمسایگی خود روبه

که نخساااتین شاااکسااات نیروهای ایرانی در یونان  ،یونانیان پس از نبرد پ ته

سوب می شدند. های خود روبهشهردولت شد، با تحولی مهم در روابز میانمح رو 

سپار  که تا پیش از این به عنوان نیروهایی  های خود شهردولت د بهومحدآتن و ا

در رویارویی  شدههایی اغراقمطرح بودند، بعد از رهبری نیروهای یونانی و کامیابی

یک از آنها  هر ،طلب تبدیل شااادند. به این ترتیببا ایرانیان، به نیروهایی توساااعه



 

ست سلطهشروع کردند به د سز  سایه و ت ش برای ب شهرهای هم ی اندازی به 

های نیرومند شهردولت ین مناطق. در نتیجه، این شهرها نخست باشان به اسیاسی

درگیری پیدا  - ها با کورینت و تبسها با آرگوس و آتنییاسپارت -ی خود همسایه

 وارد رقابت شدند. دیگریک ها، بای نسبی بر این مقاومتکردند و پس از غلبه

د کورینت، های مهمی ماننشاااهردولت بر خ ف تصاااویر ک سااایک امروزین،

شدند و جز مقاطعی و اگینا در این درگیری ،آرگوس، تبس سپار  ن ها تابع آتن و ا

جا که از آن این،طلب قرار نگرفتند. با وجود کوتاه زیر استی ی این دو شهر توسعه

صلی بر عرصه سپار  بودند، روایت تاریخرقیبان ا ستانی ی قدر  آتن و ا نویسان با

صاص  - این دو بودند که هوادار یکی از -هم  شهر اخت شرح رخدادهای این دو  به 

یافته است، و جز در مواردی که شهرهایی مانند تبس شکست بزرگی بر این دو را 

شارهوارد می شان وجود ندارد. در واقعآوردند، ا شان می ،ای به ای دهد که شواهد ن

ه بودند و شاید چنان تابع ایران باقی ماندشهرهای بزرگی مانند تبس و آرگوس هم

تر به همین دلیل هم در کشااامکش میان آتن و اساااپار  و شاااهرهای کوچک

 گرفتند. شدند و مورد تعرض قرار نمیشان درگیر نمیپیرامون

ها تنها به ایغار و غار  امواا شااهر شااهردولت درگیری میانپس از نبرد پ ته 

 ندتوانها نشان داد که میی نبرد با ایرانیان به آتنیشد. تجربههمسایه محدود نمی

رهبری قوای شهرهای همسایه را به و نیرومند، مشترک  یی نبرد با دشمنبه بهانه



 

د. بنابراین در شاااهرهای همساااایه ونمند شاااو از مواهب آن بهره بگیرنددسااات 

طلبی هایی از متحدان برای خود درساات کردند و به یاری ایشااان توسااعهدسااته

و تر ی پیوسااتهبه ساالطه اهی، و نظامی بودگحدود، گهقدیمی خود را که از نوع م

 ترِ سیاسی تبدیل کردند. پنهان

شکل سی قدر  در یونان،  ستین نمود این دگردی سی گیری اتحادیهنخ ی دلو

 ی قدیمی بینهاهای قدیمی یونانی تفاوتی عمده داشات. اتحادیهبود که با اتحادیه

ها ند و کارکردشان بیشتر برگزاری جشنشدارز ایجاد میهایی همتا و همشهردولت

ی یا یایونانی پااتحادیه مانندی یهاها و مراسم دینی مشترک بود. اتحادیهو مسابقه

آتنای، بیش از آن که خصاالتی ساایاساای یا نظامی داشااته باشااند، بر محتوایی پان

ی ادیهی پلوپونسی و بعد از آن اتحدینی و مذهبی استوار بودند. اما تشکیل اتحادیه

شانه سی تاریخی را ن شبکهدلو شهرهای متحد پدید گذاری کرد که در آن  هایی از 

شتند. به همین دلیل هم موقعیت همه در  سی و نظامی دا سیا آمدند که ماهیتی 

کردند و در مقابل از آن برابر نبود و بعضااای شاااهرها در آن نیروی نظامی وارد می

 این عم  بدان معنا بود که برخی ازکردند. منابع اقتصاااادی بقیه اساااتفاده می

ها به خرج اعضاااای اتحادیه قدر  نظامی خود را افزایش دهند، و این شاااهردولت

همتای باج گرفتن از شاااهرهای همساااایه و تقویت نیروی نظامی برای سااارکوب 

مت قاو ظارش میم که انت نان  خاب طبیعی در درون این شاااان بود. چ فت، انت ر



 

حادیه ها یک هرها عمل کرد و در ات به شاااهردولت یک تن قدر  برتر به مرت ی 

رسمیت یافت. در جنوب این اتفاق برای اسپار  رخ داد و در شماا آتن بود که از 

 ها پیروز بیرون آمد. شهردولت های میانرقابت

یدواژه که درکل بار  جا این ای  قد قرار گیرد، ع ید مورد ن « امپراتوری آتن»با

ست که شاهی ایران مطرح می در برابر معموالً ا صویر را به ذهن شاهن شود و این ت

ارز و هم قد و قواره در جهان کند که به راساااتی دو شااااهنشااااهی هممتبادر می

هایی با ماهیت اند. البته الگوی یادشده در مورد تبدیل اتحادیهباستان وجود داشته

دایش فرهنگی و دینی به مراکز انباشااات قدر  سااایاسااای و نظامی، به بذر پی

ی دلوسی، در لحظا  ماند، اما بذر با درخت تفاو  دارد. اتحادیهها میشاهنشاهی

و  هایجزیرهی شاارقی آتیکا و برخی ازحاشاایه 1شااهردولت اش چندتوسااعه اوج

ساا،گرفت و کلیتش در قالب نهادی پایدار تنها شهرهای ایونیه را در بر می از  نه 

دوام آورد. پس از آن اتحادیه بار  ،دا شاادکه ناکسااوس از آن ج 469پ.م. تا  478

آتنی که این بار با  ،یعنی ؛دیگر به همان نظام ساااابق جهانی یونانی رجعت کرد

سایه را غار  می شهرهای هم شتر  شتیبانی هراسقدر  بی ی برخی زدهکرد و از پ

ستن امپراتوریاز همسایگانش برخوردار بود. بنابراین  شانهادان ی لطف بیش از ش ن

                                                 
شد و همهاتحادیه 1 شورای آمفوكتئون تشکيل  عضو  31گرفت تحد را در بر میی شهرهای مای كه در 

 داشت.



 

ست که تاریخح شتهدی ا سان به آتنیان دا امپراتوری آتنی چیزی  ،اند. در واقعنوی

ای سااااحلی از شاااهرها نبود که به دلیل نزدیکی به دریا و نیروی بیش از زنجیره

پرداختند. دریایی آتن، قدر  دفاع از خود را نداشاااتند و به ناچار به آتن باج می

زمانی که وجود داشت به قدری محدود و مد  واحد سیاسی قلمرو جغرافیایی این 

برایش به کار برد، چه رسد توان می تنها با اغماضرا اتحادیه و کم بود که حتی نام 

 - امپراتوریهای جا افتاده برای تعریف یکی از ویسگی ،. ع وه بر اینامپراتوریبه 

ورد نیز در م - شده در قالب یک واحد سیاسیها و کشورهای متحدیعنی تنوع قوم

یونانی بودند و نساد های از قبیلهچون تمام اعضااای اتحادیه  ،این اتحادیه غایب بود

ی دلوسی و امپراتوری آتن، به قدری ناتوان اتحادیه ،در واقعو زبانی مشابه داشتند. 

تبس، کورینت، اگینا، و  -اش های مهم همسااایهشااهردولت بود که از مطیع کردن

متر با قلمروش فاصله داشتند، ناتوان بود. هنگامی که که تنها چند کیلو - لوکریس

های زیادشان بیرون بیاییم و دو نماییهای تاریخی ک سیک با درشتاز قالب نقشه

رسیم که به شکل ایران و آتن را در کنار هم بنگریم، به تصویری می« شاهنشاهی»

ای شاامالی، و دار آمریکدر کنار کشااورهای ساارمایه« امپراتوری کوبا»عجیبی با 

 در قیاس با چین شباهت دارد!« ی شمالیقدر  جهانی کره»

صیل شار نظامی ایرانیان  ،با این تفا سی در یونان زیر ف سیا سیر تمرکز قدر  

با نیروی  یان  ید: آتن جام یدایش دو نیروی معارض ان به پ یت  ها غاز شاااد و در ن آ



 

سدریایی شماا، و ا به این دو باید جنوب. شان در ها و نیروی زمینیارتیپشان در 

ها ساا نیروی نوظهور سوراکوزای )سیراکوز( در سیسیل را هم افزود که در همین

 کرد. ی سیاست یونانی جای پایی برای خود باز میدر عرصه

سیلی جبار ،پ.م. گلون 480در  شد.سی یک  ، در هیمرا بر قوای کارتاژی چیره 

پ.م.  474و در سااااا  سااااا بعد، برادرش هیرون به جایش بر تخت نشاااسااات

سک سیل را فت  کاترو سی ست داد و ماگنا گرایکیا و کل  شک رد. ها را در کومای 

ید های بسیار داخلی به قدر  رسپس از کشمکش ،تراسوبولوس ،پس از او برادرش

سی تغییر داد. او  سیاست خویش را از وضعیت جباری به دموکرا ر دو با چرخشی 

اد دها( را در نزدیکی کوه آتنا شکست یکولوسپ.م. بومیان سیسیل )س 459ساا 

 را مغلوب کرد.  ،دوکِتیوس ،شانو پادشاه

های ساارشااارش، هنوز از دید یونانیان ساارزمینی سااوراکوزای با وجود ثرو 

شد. بازیگران اصلی در این مقطع هنوز آتن و اسپار  بودند. دوردست محسوب می

، اما در ابتدا خصاالتی 1ته آغاز شاادکشاامکش میان این دو از همان فردای نبرد پ 

ان مدارسیاست های سیاسی بینپنهانی و دیپلوماتیک داشت. نخست بازار دسیسه

ساا  سانیاس را در  شد. پاو ساا پس از پیروزی -پ.م.  478گرم  اش کمتر از یک 
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با دخالت و احتماالً  به اساااپار  فرا خواندند و معزولش کردند. این کار - در پ ته

شهرتی فراگیر در یونان پیدا چینی آتنیمقدمه سردار  شده بود چون این  ها انجام 

 ها بود. ی آتنیکرده بود و سنگی بر سر راه توسعه

پ.م. پاوسااانیاس با ناوگان متحد یونانیان به قلمرو پارس حمله کرد و  479در 

یران، کرد. اما پس از متهم شدن به هواداری از اغار  بیزانس و بخشی از قبرس را 

دورکیس داد که برای مدتی طوالنی پادگان پارساایان به عزا شااد و جای خود را 

سکوس سی دوری صره کرد، ولی در نهایت از حاکم پار سکامِس ،در اِئیون را محا  مَ

ست، آتنی ،مهکام؟() شک ست خورد و گریخت. به دنباا این  شدند شک ها موفق 

ر دیگر فرمان عزا او را به دساات بیندازند و با هاپاوسااانیاس را از چشاام اسااپارتی

گشاات، از این آورند. سااردار اسااپارتی که برای نزدیکی به ایران دنباا فرصاات می

 ای نافرجام کرد.بهانه استفاده

ای به روایت هرودو ، پاوسااانیاس اشااراف پارساای اساایر در بیزانس را با نامه

شاه ایران فراری داد س خطاب به  شاه خوا تگاری کرد و اع م و در آن نامه از دختر 

شبه شود، کل  شاه ایران  شاه بزرگ فت  آمادگی کرد که اگر داماد  جزیره را برای 

ستی نمی صه تا چه حدکند. ما به در ی واقعیت دارد. چند نکته در آن دانیم این ق

رسااد، نخساات فراری دادن ایرانیان و ت ش پاوسااانیاس برای راساات به نظر می

سی، شراف پار شدن به ا شوم وی که به دلیل هواداری از  نزدیک  سرنوشت  و دوم 



 

شااناختی دید ی روانرا باید در کنار این نکتهها این ایرانیان به مرگ محکوم شااد.

هخامنشی بوده  نشاهانمقام دنیا در نزد یونانیان دامادی شاهترین بزرگظاهراً  که

افتد، ن میاست. به همین دلیل است که تمام سرداران پارسی که گذرشان به یونا

آرزویش را ازدواج با دختر ترین بزرگ ند و پاوسااانیاس نیزدشااداماد شاااه تلقی می

شاه عنوان می سپارتی د به نظر مییکند. به هر حاا، بعشاهن سردار ا سد که یک  ر

هخامنشاای خواسااتگاری کرده  دختر امپراتوراز   کرده باشااد و به این شااکل أجر

شد. آنچه شدن با ایرانیان بوده و مخاطبش رخ داده، پیاحتماالً  با ام او برای متحد 

شد.هم می سپونت بوده با سارد یا هل شهربان  ست  این امر، چیزی بوده احتماالً  بای

صی وادار کردهل هرودو  را برانگیخته و او را به جعل نامهکه تخیّ صو که  ،هایی خ

 .باشد هآگاه شد هااز آن توانستهرودو  نمیهحتی اگر هم نوشته شده باشند 

چه بوده باشد، ورود وی به آسیا با تغییر رفتاری  هر ،ی پاوسانیاسمحتوای نامه

اش را به دشمنی با وی برانگیخت. او به چنان آشکار همراه بود که همراهان یونانی

ی بلند بود، یک تکه پارچهکه در واقع  ،محض ورود به آسااایا لباس یونانی خود را

ی پوشاااید و گروهی از مردم ماد و مصااار را به حلقهدور انداخت و لباس ایرانی 

محافظان خود وارد کرد و غذاهای ایرانی خورد و شروع کرد به تحقیر آداب و سنن 

سته بود یونانی.  سردار یونانی که توان ست نظامی مهمی به به این ترتیب تنها  شک

یت ها ند، در ن یان وارد ک که پس از وی چنین کردند،چون هم ایران در  کساااانی 



 

این که سردار اسپارتی شکست خورد و مقهور فرهنگ ایرانی شد.  «معنا»ی عرصه

سپار  برگشت، برایشیفته شن ی ایران چگونه فریب خورد و بار دیگر به ا مان رو

شاید فکر می ست.  سرزمینش کرده با فداکارینی هایی که کرده و فتحی که برای 

 شااناساایی حقورده و شااایسااتهبه انجام رسااانده، اعتباری فراوان به دساات آ

دانیم که پس از می چون .کرد، در اشتباه بودانش باشد. اگر چنین فکر میشهریهم

ستی با ایرانیان محاکمه سپار  به جرم دو شد، و برای گریز از  ورود به ا و محکوم 

گویند یونانیان خرافاتی جا بست نشست. میبه معبد مینروا گریخت و در آن مرگ

سی جرأ  نمیدر اطراف د شود. ر معبد گرد آمده بودند و ک کرد وارد حریم معبد 

ای سنگ را جلوی در معبد گذاشت. این تا این که مادر پاوسانیاس سر رسید و تکه

سدود کردند کار الهام سنگ م شد و به زودی در را به همین ترتیب با  بخشِ مردم 

 گور کردند. را در آن زنده به  ،دار پ تهو پاوسانیاس، فات  نام

یعنی تنها چند ماه پس از پایان نبرد  .م.،پ 479به این ترتیب تا بهار سااااا 

انی که به نوعی در برابر ایران به پیروزی دست یافته بودند یونکل سرداران  ،موکاله

سز سیدند. پس از آن، دورهشهریهم تو شدند یا به قتل ر ی درازی ان خود تبعید 

ای پلوپونسااوس دوام یافت و در آن یونانیان به جای هآغاز شااد که تا پایان جنگ

 دیگر پرداختند. نبرد با مهاجمی خارجی مانند ایران، به جنگ با یک



 

پ.م. کشاامکش میان آتن و اسااپار  وضااعیتی علنی به خود گرفت.  476در 

ی دو بار تسخیر شهرشان را از سر گذرانده و تلخی منت کشیدن که تجربه ،هاآتنی

شهرهای همسایه را چشیده بودند، شروع به ساختن دیواری کردند که از سرداران 

توانست به عنوان استحکاماتی در برابر کرد و میپیرایوس را به آتن متصل میبندر 

ها این دیوار را در محل یادشاااده، و های بعدی عمل کند. جالب آن که آتنیحمله

یدند خود را در برابر کوشاااسااااختند. یعنی بیشاااتر می ،بنابراین مشااارف به دریا

حفظ کنند تا نیروهای زمینی  - یونانی بودند که قاعدتاً -نیروهای دریایی مهاجم 

سپارتیکه نماینده سایر همشان ایران بود. این امر البته از چشم ا پیمانان آتن ها و 

 ور ساخت.ها را شعلهنخستین اخت فآتش ای بود که پنهان نماند و جرقه

شدها در گرماگرم همین اخت فسی ی دلواتحادیه شکیل  شهرهای  .ت آتن و 

مانش در جزیرههم ههپی تا جب ند  مد لهی دلوس گرد آ حدی در برابر حم ی ی وا

نده ند. آی یان تشاااکیل ده مل بودن درجهی ایران به این حملهی محت ی مجدد 

سپاه زمین ست. اما این که ایرانیان دیگر پس از نبرد پ ته  سته نی ستی دان ی به در

سیاسی در امور داخلی یونان بسنده کردند، ثرتر ؤمی یونان نفرستادند و به مداخله

ی جزیرهدهد که نبردهای قبلی هم حرکتی پر دامنه با هدف فت  شاابهنشااان می

و بساایار تر بزرگ هایی بساایاریونان نبوده اساات. چون ایرانیان در مورد ساارزمین

گیری بخواهند با پی داده بودند که اگرنشاااان  م ل مصااار، ،نیرومندتر از یونان



 

به یونان بیشااتر عملیاتی  لشااگرکشاایزیادشااان به هدف خویش خواهند رسااید. 

ناامنی ایجاد  بود کههایی شاااهردولت تنبیهی بر ضاااد یه  در مرزهای غربی ایون

شدن مردون .م.،پ 479این عملیا  در  .کردندمی شینی یه و عقببا وجود کشته  ن

شهرهای مهمی با  ،از یونان سپاه زمینی ایران سید. چون در این تاریخ  به نتیجه ر

ایران متحد شده بودند، تسالی و شماا یونان به ایران پیوسته بود، و نفوذ سیاسی 

ها به قلمرو اندازیایران در یونان به قدری افزایش پیدا کرده بود که عم  دسااات

هم ایران در تحوا شااد. کافی اساات به نقش مشااده تلقی میشاااهنشاااهی کنترا

بنگریم تا ببینیم که کلیت عملیا   ،بعد از این دوران ،سااایاسااای شاااهرهای آتن

ی سیاسی و دسترسی به منابع سنجیده اگر با معیار سلطه -خشایارشا در یونان 

در حل پارسیان به عنوان داور و حکم  ،فتحی آشکار بوده است. از این پس - شود

به عبار  دیگر، با  کننده بر عهده گرفتند.ی تعییننقشها شهردولت اخت فا  میان

توجه به پیامدهای نبرد ایران و یونان، و تحولی که در دسااترساای ایرانیان و قدر  

توان به طور قاطع حاصااال کار را به نفع شاااان بر منابع یونانی رخ داد، میکنترا

 .کرد ارزیابیاش پیروز ی یونانیایران دانست و خشایارشا را در برنامه

ایران متحد نزدیک بایساات زیر بار این حقیقت بروند. ها نمی، آتنیوجود اینبا 

سوب شهردولت و نیرومند شهرهای یونانی مح های فنیقی بود که رقیب زورمندتر 

هایی به یونانیان وارد آورده های یادشااده نیز آساایبشاادند و در جریان جنگمی



 

ی که نیمه - دشااامنی با مرزهای شااارقی ای دایمی برایبهانه ،بودند. از این رو

ی اش فنیقیهی جنوبیبرانگیز، و نیمهی ثروتمند و طمعو ایونیه اش لودیاشااامالی

 وجود داشت.  - نیرومند و خطرناک بود

شاارق این های ساارزمین چارچوب ک ن دشاامنی شااهرهای غرب دریای اژه با

های ایرانیان با برنامهتوهمی که  ؛منطقه، توهمی بود که توسااز آتنیان خلق شااد

سعه سیرهای دریایی همبرای تو شتر بر گرد ی بازرگانی و امنیت م خوان نبود، و بی

ته بود.  به دزدی دریایی روی آورده بودند هایی کهشاااهردولت منافع یاف تمرکز 

یان، مایل بودند این  آتنیان پس از نبرد پ ته، و جان به در بردن از حم   ایران

ست ی این دشمنی بود که آتن میا زنده نگه دارند. در زمینهچارچوب ذهنی ر توان

های متحد در برابر ایران را شااهردولت جایگاه موقت خود به عنوان یکی از رهبران

ای ضاااد ایرانی به به عنوان رهبران اتحادیه آتنیانچون دوام و بقای حفظ کند. 

سته بود که نبرد پ ته را بزرگ ضعی آن را نمایی میتبلیغاتی واب کرد و پیروزی مو

که و کم کم این مفهوم را تعمیم می .کردبه سااااالمیس مربوط می داد، طوری 

سالیاییقتل سپارتیان و ت ها در ترموپوالی و درگیری محلی در ماراتون هم در عام ا

شد. در عین حاا این حقیقت هم وجود داشت که تاریخ فتوحا  آتن گنجانده می

گیرنده در مورد بسیاری از مسائل داخلی یونان ن قطب تصمیمچنااستان سارد هم



 

سیدن میبود و تمام دولت شیدند با این مرجع مردان آتنی به محض به قدر  ر کو

 کنند.  برقرارقدر  روابطی مناسب 

سازماننقطه شروع  سی یونان در این دوران، چنان که گفتیمی  سیا  ،یافتگی 

شکیل اتحادیه سی بود که توت ستِنِسی دلو ض ،سز تیمو ساا  ،ی آتنیقا  477در 

ی دیگر هم در یونان دست کم چهار اتحادیه ،شد. پیش از این تاریختأسیس  پ.م.

آتنای( که همگی خصااالتی هلنی، پلوپونساااوس و پانیونای، پاناایم )پانداشاااته

در شااهر مقدس دلوس  ی آتنفرهنگی و دینی داشااتند. نخسااتین انجمن اتحادیه

شد و  شکیل  شد همهت ضو نیروی نظامی یا پوا به شهردولت یدر آن قرار  های ع

تأمین  البته مایل بود ،ی اتحادیه پرداخت کنند. آتن، با ناوگان نیرومندشخزانه

را ای تر که چنین تواناییهای کوچکشااهردولت نیروی نظامی را بر عهده بگیرد، و

غییر الگو، یعنی گرفتن این تناچار شاادند به پرداخت پوا راضاای شااوند.  نداشااتند

گاه همسایگان، از نظر الگوی اقتصاد خراج از متحدان به جای غار  کردن گاه و بی

سی شوری به ارتش یاریگر و مالی جنگی با دگردی محورِ  اارتش غارتگر و مهاجم آ

 شده بود.از روی آن اقتباس احتماالً  بود و ارزپارسی هم

عادالنه تعیین  یپرداختپوا ی و سهمیه شهردولت های هردر ابتدای کار، خراج

آریسااتید بود که بعد از آن به  بندی را انجام دادشااده بود. کساای که این سااهمیه

 خاطر راضااای کردن همگان به لقب درساااتکار مفتخر شاااد. جمع کل مبالغی که



 

شاااد که نسااابت به تاالن بالغ می 700به  پرداختندها به اتحادیه میشاااهردولت

شه شی ربانخراجی که  سه گرفتیمهای هخامن سیار زیاد بود. به عنوان مقای ند ب

که از نظر انباشاات  -ه یی فنیقی کل منطقهکافی اساات بدانیم که خراج ساااالنه

شبهی یهپاثرو  هم شش برابر اتحادیهیونانی جزیرهکل  سی ، یعنی تقریباً  ی دلو

امفیلیه و نواحی مجاورش شد و مجموع خراج ایونیه، پتاالن بالغ می 300به  - دبو

شاااد. یعنی یونانیانی که تابع هخامنشااایان بودند بسااایار کمتر از تاالن می 400

یانِ نان یه یو حاد ما  عمرانی ی دلوس خراج میتابع ات قدا به ا جه  با تو ند، و  داد

 شااانبردند. خراجی که آتنیان از متحدانهخامنشاایان بساایار بیشااتر سااود می

و  ،مجموع خراج اساااتان مصااار، به همراه لیبی، برکهگرفتند، معادا اسااات با می

مساحت و ثروتی بسیار بیشتر از کل یونان داشتند. که  هایییعنی سرزمین ،کورنه

ضای اتحادیهسهمیه سی ی اع سز ی دلو ساا ثابت باقی ماند، و بعد تو تا پنجاه 

منظم  کلئون به ساااه برابر این مقدار افزایش یافت که تقریباً معادا بود با غار 

نویسااان جدید برای های تاریخها. توجیهتمام امواا اعضااای اتحادیه توسااز آتنی

ارزشااامند دانساااتن مشاااارکت در پرداخت این خراج برای تحقق آرمان هلنی و 



 

ست و برایظاهراً  هم 1اروپایی آن دوران چندان  هایشهردولت توجیهی امروزی ا

 اند.کردهن از اتحادیه اقدام میچون در هر فرصتی برای جدا شد ،جذاب نبوده است

یه حاد باا نمیی دلوسااای بیات نانی را دن مانی یو ید آر تدا ترد کرد. چون از اب

نیروهای خود را برای حمله به شهرهای همسایه بسیج کرد، که همه یونانی بودند. 

پ.م. نیروهایش به شااهر ائیون در کنار رود اسااترومون حمله کردند.  475در بهار 

شهر ت سختی مقاومت کرد، اما در این  شان به  شیان بود و در مقابل ای ابع هخامن

. 2نهایت تسخیر شد و تمام مردانش به قتل رسیدند و زنان و کودکانش برده شدند

سکوروس در جزیرهآن ساکنانگاه نوبت به ا سید و  شهر هم به  ی دولوپس ر این 

ساازی و هویت رساد ت ش آتنیان برایشادند. به نظر می دچارهمین سارنوشات 

های چون ناگهان اسااتخوان ،شااان از همین دوره آغاز شااده باشاادتراشاایتاریخ

در این محل پیدا کردند و آن را با را  ،ای شااهرشااانگذار افسااانهدیابن ،تساائوس

 مراسمی به آتن حمل کردند و معبدی برایش برافراشتند. 

محاکمه  ایرانیان ی بادستهم پ.م. به جرم 471 در این بین تمیستوکلس را در

ما  ند، ا یت کرد ها یدجرم  هباو را در ن ند دزدی از شاااهر تبع کهکرد ید می . او  د

سپارتی سوس گریختبرآمده ها به جستجویشها و آتنیا و در  اند، به مقدونیه و اف
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نشااان  اسااتقباا گرمی که ایرانیان از او کردند، جا به دربار ایران پناهنده شااد.آن

سویی می سی و به قتل هایشاز جنایتدهد که از  سیران پار  هنگام قربانی کردن ا

ساندن مترجمان  سفیرانر سوی دیگر در میدان نخبر  ناشیونانی  شتند، و از  دا

از این، تیولی که  ند. گذشااتهاهی مهمی از او ندیده بودلطمه یسااتوکلسمت جنگ

شان می شیدند ن شایعهبعدها به او بخ ستهم یدهد که  یان از زمان اش با ایرانید

پایه نبوده است. مشهور است که او در این مد  زبان نبرد ساالمیس چندان هم بی

از خود خوشنود سازد. ایرانیان ماگنسیا را به  فارسی را آموخته بود تا میزبانانش را

سهمیه شرابش ی ماهیعنوان تیوا به او دادند و مقرر کردند که  اش از میلتوس و 

هایی دو هم سااازند. تمیسااتوکلس در شااهر ماگنساایا سااکهرا از المپساااکوس فرا

ضرب کرد ستیبازی و حقههم جا این اما در ،دراخمایی  اش را رها نکرد. حجم نادر

که یادی از سااا نامش و امروزه در موزهاهای ز که  نان و غرب وجود دارد  های یو

(به ) ی جالب این نکته .یونانی بر آن نقش بسااته اساات

سکه که دو ستند! یعنی از مسِ آبکاریسوم این  ساخته ها تقلبی ه شده با نقره 

 اند!شده

 

 

 تمیستوکلس



 

ی دلوساای از منابع انسااانی و آتنیان که به عنوان رهبران اتحادیه ،در این میان

اندازی به شاااهرهای تابع مالی زیادی برخوردار شاااده بودند، شاااروع به دسااات

ایلغارهایی که به دنباا حم   تنبیهی  ،رتیبشاااهنشاااهی ایران کردند. به این ت

تر از سر گرفته شد. با این یافتهایرانیان متوقف شده بود، بار دیگر به شکلی سازمان

ند و  ته بود یاف نان برای خود  ند در یو حدانی نیروم یان مت بار ایران که این  فاو   ت

 غارتگران را به قدر کافی از حضور نظامی خویش ترسانده بودند. 

لیس حمله برد و آن .پ.م 469ر د جا را گرفت و به کیمون آتنی به شااهر فاسااِ

ستفاده  اش از آنآینده عنوان پایگاه عملیا   هدون در پامفیلیگاه به اوریمِد. آنکرا

های پارساای آن را گرفت و غار  کرد. حمله برد و با وجود مقاومت شاادید پادگان

 و -دانسته تر بزرگ از ساالمیس و پ تهچند پلوتارک دستاوردهای این نبرد را  هر

اما تلفا  آتنیان در این میان به قدری زیاد بود که  - گفتهرساات هم میداحتماالً 

 اندازی مجددشان به قلمرو ایران جلوگیری کرد.برای مدتی از دست

ساا یعنی در در  شانه 469همین  ستین ن ضایتی از اتحادیهپ.م. نخ ی های نار

ناکسوس کوشید از اتحادیه جدا  ،این ساا اعضایش بروز کرد. دردلوسی در میان 

شهری ثروتمند و قوی که مانند  ؛پ.م. نوبت به تاسوس رسید 465گاه در شود. آن

 ها نقشی مهم بر عهده داشت. داد و در جنگآتن نیروی نظامی به اتحادیه می



 

گشاات. می ها بازساارخوردگی شااهرهای عضااو از اتحادیه بیشااتر به رفتار آتنی

را در نزدیکی  ایی ده هزار نفرهنشااینی این که آتن کوبها از مشاااهدهتاسااوساای

سیس  شانشهر شه افتادند و از ت شاندکردهتأ صب ، به اندی شان برای غ های ای

شان در تراکیه برآشفتند. آتنیان نخست کوشیدند تا با تصرف معادن معادن ط ی

سوس را از منابع  سکوس مالیط ی این ناحیه تا اش محروم کنند، اما در نبرد دراب

ها اع م کردند گاه تاسوسیعام شد. آنقتلشان سپاه ها شکست خوردند واز تراکی

سپار  یاری شوند و برای ایمن ماندن از تهدید آتنیکه از اتحادیه خارج می ها از ا

ها بود. در  یاری خواساااتن از آن بدی برای  مان  ما این ز ند. ا پ.م.  464خواسااات

لرزه اسپار  را ویران کرد. به دنباا آشوب ناشی از این زمینسهمگین ای لرزهزمین

شعله شورش کردند و این حوادث به  سنی بردگان  سومین جنگ م شدن آتش  ور 

 منتهی شد. 

سوسآتنی وقتی کیمون  ،به این ترتیب شگر  به تا با مردمی که دست  ،کشیدل

مقاومت کردند، اما  شها تا سه ساا در برابرسیتنها مانده بودند گ ویز شد. تاسو

شهری خر شدند و به  سلیم  شدند. آتنیجادر نهایت ت سته  ها دیوارها و گزار فرو کا

شان را ویران کردند شهر شان را به دند و امواانموشان را توقیف ناوگان ،باروهای 

 خاااراج زیاااادی را بااارای عضاااااویااات گااااه آن .غاااار  باااردناااد

ها هم به شهردولت ی آتن با سایرر اتحادیه تعیین کردند. رابطهداین شهر  اجباری



 

شاااهر  در هاسااااا ای که از همینهمین ترتیب زورمدارانه بود. با توجه به کتیبه

اریتره شهری ایونی  .تر پی بردتوان به ماهیت این رابطه دقیقاریتره یافت شده، می

شت. آتنیبود که در برابر جزیره سربازانی  ا نه تنها نمایندگان وهی کیوس قرار دا

شهر هم دخالت می شتند، بلکه در انتخابا  مجلس این  شهر دا کردند. به در این 

ضای بوله سز آتنیی اریتره میاین معنا که اع شدن تو ست پس از برگزیده  ها بای

شوند ستان که آتنی ،. به این ترتیب1تأیید  ستق ا و خودمداریاین دا  ها حافظ ا

 نیست. ای نادرست بیش افسانه ی دلوسی بودندای اتحادیههشهردولت

کردند، در شان اعماا میهای همسایهشهردولت با وجود اقتداری که بر ،آتنیان

زمانی که کیمون تاسااوس را محاصااره  درون خود با چند پارگی مواجه بودند. در

به دادگاه شکایت از او  ،پریکلس و افیالتِس ،اشکرده بود، دو نفر از رقیبان سیاسی

شود، اما  ضر  شد در برابر محکمه حا شت ناچار  کردند. کیمون وقتی از جنگ بازگ

د. بعد نوبت به کردن شاشد، تبرئهچون هنوز مردی ثروتمند و با نفوذ محسوب می

سنی شورش م سید که از آتن کمک بخواهد.  سپار  ر شرفت ا صله پی ها در این فا

سپارتی شتهستند بر بردهتوانها نمیکرده بود و ا شوند. های از جان گذ شان چیره 

مجلس اما کیمون  ،این جریان بودند ی آتن درپریکلس و افیالتس مخالف مداخله
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را متقاعد کرد که نیرویی برای کمک به ایشاااان بفرساااتند. پس خودش  (بوله)

پ.م. به پلوپونسااوس رفت.  462ت را بر عهده گرفت و در یپلورهبری چهار هزار ه

تش از آتن به افیالتس مجاا داد تا در قوانین آتن دسااتکاری کند و با کاسااتن غیب

همین  . در1از قدر  شاااورای آرئوپاگوس، میدان را برای حزب دموکرا  بازتر کند

که خودشان هم دچار تفرقه بودند، کیمون را بدون این که نبردی  ،هامیان اسپارتی

ها توهین کردند. کیمون وقتی برگشت یرخ دهد بازگرداندند و به این ترتیب به آتن

پ.م. از آتن  461آبروی خود را باخته و عرصااه را در دساات رقیبان دید. او را در 

 !2تبعید کردند

دان تاز میدر همان سااااِ تبعید کیمون، افیالتس به قتل رسااید و پریکلس یکه

 ازسیاست شد. او دومین عصر ط یی فرهنگ آتن را پس از عصر پیسیستراتی آغ

شتر ما از یون 429کرد. دورانی که تا  شنای بی صویر آ ستان پ.م. دوام آورد و ت ان با

 شود. آن محسوب می زا شدهکاریکاتوری اغراق

پریکلس فرزند کساااانتیپوس بود که در جریان نبردهای ایران و یونان نقشااای 

سته، بر شت. مادرش، آگاری سته بر عهده دا ستنس بود و به ادرزادهابرج ین ی کالی

سته بهترتیب  سوب م واب پ.م.  495شد. تاریخ تولدش را یخاندان آلکمنوئید مح
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سته ستشاند. او از دان سوفی ساگوراس و از هواداران جنبش  ها در آتن اگردان آناک

در راستای کاستن از قدر  شورای آرئوپاگوس و توسعه  یاست پریکلس، ک ًس بود.

چنین سیستم کلروخی را هم سامان داد. می اختیارا  آرخون بود. او هدادن دامنه

های دیگر شااهردولت بر مبنای این نظام، شااهروندان آتنی که به عنوان مهاجر به

کردند و به همین دلیل به می چنان عنوان شهروندی آتن را حفظکوچیدند، هممی

شهرهای رقیب عمل می ستون پنجمی در  ستاورد دیگر او، آن بود م ابه  کردند. د

ی دلوسی تبدیل کرد و دادگاهی مرکزی را برای را به مرکز حقوقی اتحادیه که آتن

و در آتن قرار  شدنامیده می «هلیائیا»کرد که تأسیس  های اتحادیهشهردولت تمام

داشت. پریکلس کار خلع ید از آرئوپاگوس را که افیالتس آغاز کرده بود به سرانجام 

ساند و منتخبان طبقه شاورزان )زئوگر ی قانونگذاران راه داد. یتای( را به جرگهی ک

شهروندان را چنین در وضعیت دادگاهاو هم ها هم تغییراتی داد و شش هزار تن از 

  منصاافه برگزید. این بدان معنا بود که أگیری به عنوان اعضااای هیبر مبنای رای

  .1شودها از بین برود و روند دموکرا  شدن آتن تکمیل نفوذ آرئوپاگوس بر دادگاه

آورد، های همسایه به دست میشهردولت با پولی که از غار  ،در دوران او آتن

آباد شد. فهرستی که ارسطو از کارگزاران دولت او به دست داده بیست هزار نفر را 
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لت در بر می با خرج دو که  نه -گیرد  یه یعنی خزا حاد ندگی -ی ات ندمی ز . 1کرد

شهرش پریکلس قوانینی برای جلوگیری از ت ضای  شهروندی به تمام اع عمیم حق 

تر را پررنگ های آتنیاعضاااای قبیلهها( و ها )متیکتدوین کرد و مرز بین بیگانه

 زاده شده باشند غیرآتنیمبنای این قانون جدید تمام کسانی که از مادری  کرد. بر

شااوند و حق شااهروندی ندارند. البته پریکلس خود همسااری بیگانه محسااوب می

 کرد! ای داشت و پسران خودش را از این قانون مست نغیرآتن

ضای کمک اهالی آرگوس روبه شدند که در حاا آتنیان در همین دوره با تقا رو 

سی شید که آرگو شته با سپار  بودند. توجه دا ران ها متحدان قدیمی ایجنگ با ا

چنان این وضاااعیت را حفظ کرده بودند. آتنیان شااادند و همهم محساااوب می

یره شد. ها چیی را برای کمک به آرگوس فرستادند که در اوئنو بر الکدمونینیروها

سویهآن سابگاه نوبت ت سید. آتن اگینا ح اش که یب دیرینهقر -های قدیمی فرا ر

شده بود  ضو اتحادیه ن صره کرد و کورینتیا ر -ع شان محا ها را که برای یاری به ای

 بسیج شده بودند به سختی شکست داد. 
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 سردیس مرمرین پریکلس با کالهخود هوپلیتی بر سر

طلبی آتن نگران شده بودند، سپاهی گران فراهم کردند ها که از توسعهاسپارتی

سوی بوئتیا  ضد -و به  شورش کرده بود که تازه بر  ها حرکت کردند. آتنی - آتن 

ر پ.م. برای نخساااتین با 457ساااو شاااتافتند و در پریکلس به آن رهبریهم با 

ایستادند، و این تنها  دیگریک ناگرا رویارویای تاسپارتی در منطقه سربازان آتنی و

ها در این جنگ پیروز شاادند و از نبرد پ ته بود. اسااپار  پسبیساات و دو ساااا 

ها به سوی آتیکا عقب نشستند. اما دو ماه بعد بار دیگر به رهبری مورونیدس آتنی

دادند. ی اونوفتیا شاااکسااات ن ناحیه را در منطقهبه بوئتیا حمله کردند و مردم ای

گاه در شااهرهایی که گشااوده بودند احزاب دموکراتیک را سااازمان دادند و به آن

قدر  رسااااندند. در همین زمان دیوار بندر پیرایوس هم با اساااتحکاما  جدیدی 

ا جا رحمله بردند و آنگوتیون  بندر اسپارتیها به آتنیساا بعد از آن  تکمیل شد.



 

 با خاک یکسان کردند. 

شد و به آن 457در  سلیم  سوس پ.م. اگینا هم ت شبیه به تا شرایطی  جا هم 

یک از این شااهرها هفت و نیم تاالن بود که برابر  ی هرتحمیل شااد. خراج ساااالنه

 کیلوگرم نقره. 27است با 

پ.م. تولمیدس آتنی با پنجاه کشااتی و چهار هزار هوپلیت به سااوی  455در 

ر سواحل غربی یونان حمله برد. او شهر مسینا را تصرف کرد و بعد گیتیوم ن دوتمِ

شود و بندر سوی خانهو  را گ سپس به  شید.  شهر را به آتش ک لنگر  هاجزیرههای 

شهرهای زاکونتوس  شغاا کرد. آنو کشید و  شهر ناوپاکتوس در کِفالنیا را ا گاه به 

جا مساااتقر در آن دنش بودنپیماخلیج کورینت رفت و بردگان مسااانی را که هم

شااادند و سااااخت. ساااپس با مردم آخائی که آنها هم متحد ایران محساااوب می

نیرومندتر از آن بودند که به سااادگی فت  شااوند، پیمانی بساات و به این ترتیب 

هدید روبه با ت ما درکورینت را  ، یعنی موقعیتی که آتن در همین هنگام رو کرد. ا

سر می شبکه از اتحادها را در اطراف خود و ماهرانه برداوج قدر  خویش به  ترین 

 فرود آمد.  این شهرمصیبتی بر سر  شکل داده بود،

شاااان با ها در عصااار پریکلس همکاریماجراجویی آتنیترین بزرگ تردیدبی

 شورشیان مصری بود. 

و در برخی  کرد پسر پسامتیک استاینارو نامی که ادعا می .م.پ 462/463در 



 

شورش کرد و با از منابع  صر  شده، در م شاره واقع  به عنوان مردی لیبیایی مورد ا

پیشنهاد کرد و در عوض خواست  یبه ایشان امتیازهای هایی به یونانفرستادن پیک

داری زمامدر آغاز عصاار  -پ.م.  460که برایش ساارباز بفرسااتند. آتنیان در ساااا 

که اینارو و مزدوران  ساااپاهی به مصااار فرساااتادند. این در زمانی بود - پریکلس

برادر  ،ند و هخامنشدپرمیس بر سااپاه محلی پارس چیره شاااش در نبرد پِیونانی

 ند. درا در این نبرد به قتل رسان ،یارشا و شهربان پیشین مصرخشا

آرتابازوس( را برای دفع ) بخش و آرتابازاردشاایر وقتی از شااورش آگاه شااد، بغ

شیان را به کمک مصریان در فتنه فرستاد. این دو با ناوگانی به  شور مصر رفتند و 

ست دادند. آنچه از نظر روابز نظامی میان ایران و یونان مهم  شک چند نبرد پیاپی 

ست، ست که بین ایرانیان و درگیری ا ها گرفت. این درگیریاوگان آتنی درنهایی ا

ی قدر  نظامی از دو جنبه حائز اهمیت اسااات. نخسااات آن که امکان مقایساااه

کند، و فراهم می ی دلوساایاتحادیه ی اوج قدر شاایان و آتنیان را در دورههخامن

که از این نظر دارد، با وجود ارزش و اهمیتی  که  تاریخ  معموالً دوم آن  یان  در م

از خراب نویساااان غربی تاریخگویی  ،شاااودهای ایران و یونان گنجانده نمیجنگ

 نیان بهراسند. بخش یوناهای رهاییی درخشان پیروزیشدن خاطره

پ.م. با  460اما باید به مساااتندا  تاریخی نگاه کرد و دریافت که آتنیان در 

بر شاااهنشاااهی  کهبه کشااوری  گساایل کردن ناوگانی برای کمک به اینارو علناً



 

های نظامی پیاپی مک کردند و بهای آن را هم با شکستک هخامنشی شوریده بود

که پس از آن رخ داد بدون را ن و وقایع مهمی ی تاریخ آتپرداختند. در واقع، ادامه

توان درک کرد. یونانیان در چندین ها نمیدر نظر گرفتن پیامدهای این شااکساات

 ،شدند کشتهبخش شکست خوردند و همگی نبرد از نیروهای پارسی به رهبری بغ

 یوقتگردند. آتنیان  شمار از آنها توانستند به آتن بازطوری که تنها تعدادی انگشت

پ.م.  454از این شکست آگاهی یافتند، ناوگانی کمکی را تجهیز کردند و در ساا 

سیل کردند. اما این ناوگان هم سربازانبقایای برای یاری به  صر گ سوی م شان به 

گاه یونانیان آننابود شاااد. کام ً  ی مِندِس با ناوگان ایران برخورد کرد ودر دماغه

 .1عام شدندخونین قتلمحاصره شده در مصر هم در جنگی 

آتنیان که گویا در این زمان برای ایلغاری دیگر به اوریمدون حمله کرده بودند 

عصر در آتن  ،به این ترتیب شکست خوردند و با تلفاتی سنگین عقب نشستند.نیز 

ی این . دامنه2پذیرا شدها از ایرانیان کننده را در تمام جبههپریکلس شکستی خرد

، از بیم شااورش شااهرهای عضااو اتحادیه ،اد بود که آتنیانشااکساات به قدری زی

شده به آتن چنان شان را از دلوس به خودِ آتن منتقل کردند. زیانخزانه های وارد 

صلحی منعقد کرد و امتیازهایی  453زیاد بود که آتن در  سپار  قرارداد  پ.م. با ا

                                                 
1 Libourel, 1971: 605–615.  
2 Aird, 2004: 52. 



 

به حریف  گذار کردرا  تارک1وا ندهیمکه کیمون را تنظ ،. این قوا پلو ی این کن

پ.م. از تبعید باز نیامده بود و  451، مشاکوک اسات چون او تا 2داندنامه میصال 

های مصر تنظیم شده از شکست پسی کوتاهی دانیم که این قرارداد به فاصلهمی

 است. 

هایش را ترمیم کرده بود. در پنج سااااا بعد، آتن تا حدودی زخم -صتتلح کالیاس 

س ناوگانی با دویساات کشااتی به قبرس حمله کرد، ولی أپ.م. کیمون در ر 450

گذشاات. نبرد با چند پیروزی بیماری درپیش از آن که نبرد به پایان برسااد در اثر 

ی خاصی همراه نبود و های قبرس ادامه یافت اما با نتیجهدریایی و زمینی در کرانه

تی آتنی آتنیان بدون فت  آشکاری به شهرشان بازگشتند. در این بین شصت کش

مد آنها آاز ناوگان جدا شد و برای یاری به امیرته به مصر رفتند. این که چه بر سر 

ست خورده  شک سیان  ست که بار دیگر از پار ست، اما بعید نی ستی معلوم نی به در

ای به نزد ایرانیان فرسااتاد و بعد از این ماجرا، آتن نماینده درنگبیباشااند. چون 

ن ماجراجویی آن بود که پیمانی میان پارسااایان و تقاضاااای صااال  کرد. پیامد ای

  .3نامیده شد ،اش، صل  کالیاسی آتنیها منعقد شد که بعدها به نام نمایندهآتنی

                                                 
 .1، بند 86، بخش 11دیودور، فصل  1
 .1.18، بند كيمونپلوتارک،  2

3 Kagan, 1989: 108.  



 

پ.م. برای عقد قرارداد  449رهبر نمایندگانی بود که در سااااا آتنی کالیاس 

ایشان های ی ت شی مشهور کالیاس در نتیجهند و عهدنامهفتر هاپارس صل  نزد

وجود آن اصوالً  مورد صل  کالیاس دو نگاه کلی وجود دارد. گروهی، منعقد شد. در

اند، و ها دانساااتهها یا ایرانیاند و آن را از ابداعا  تبلیغاتی یونانیرا منکر شاااده

ستدالا گروهی دیگر پذیرفته ست. ا شته ا ستی وجود دا اند که چنین پیمانی به را

صل  کالیاس، آن ا شواهدی تاریخی در تأیید آن وجود ندارد، ومخالفان   ست که 

بستن چنین قراردادهایی در دربار هخامنشی سابقه نداشته و نامعموا بوده اصوالً 

شااده، و هایی از این دساات، همواره میان دو طرف برابر بسااته میاساات. معاهده

شاه سی را همتای خود نمی شاهن شی ک  شناخته که بخواهد با او قراردادهخامن

آمیز بودنِ این عهدنامه وجود دارد، آن است صل  ببندد. دلیل دیگری که بر افسانه

نویسی به و تاریخ زیستهبا بسته شدن این عهدنامه میزمان هم که توکودیدس، که

ای به این موضاااوع نکرده، و در تاریخش اشاااارهاعتماد و دقیق بوده، نسااابت قابل

س با صاااراحت آن را نادرسااات و دروغین نویس متأخرتری مانند تئوپومپوتاریخ

 . 1هخواند

                                                 
1 Fine, 1983: 359-361. 



 

که به آن اشاره را از سوی دیگر، موافقین صل  کالیاس، شمار زیاد نویسندگانی 

کنند که شااااه ایران و آتنیان در آورند، و به این نکته اشااااره میاند گواه میکرده

. 1شده استمیاند که با این عهدنامه برآورده دریای اژه دارای منافع مشترکی بوده

رسد این دو دلیل برای واقعی پنداشتن صل  کالیاس کافی با این همه، به نظر نمی

رخ داده، واقعاً  نماید. از دید او آنچهتر میباشاااد. نظر بریان در این میان معقوا

شده، و  سته  سته به ایران و آتن ب قراردادی محلی بوده که میان حاکمان محلی واب

شاه  ای میاننمایی مرسوم یونانیان شده و به عهدنامهر درشتبعدها به تدریج دچا

شه ایران و آتنیان ارتقا ست به نق ست. کافی ا ستان نگاه کنیم و یافته ا ی جهان با

شگر آتن را با پهنه ینقطه سه کنیم تا دریابیم نمای شی مقای شاهی هخامن شاهن ی 

  نماید.ه نامعقوا میتا چه انداز« برابر»عقد قرارداد صل  میان این دو طرفِ 

اما اگر صااال  کالیاس را به عنوان قراردادی موضاااعی و محلی در نظر بگیریم، 

نماید. محتوای قرارداد، تا حدودی برای ما روشااان اسااات. به وجودش معقوا می

که از دخالت  پذیرفتندنویساااان یونانی، ایرانیان بر مبنای این قرارداد روایت تاریخ

سربازان مزدور یونانیان از قبرس و  های یونانیشهردولت در بپرهیزند، و در مقابل 

شی این مناطق  شور شوند و دیگر به عنوان مزدور در خدمت امیران  صر خارج  م
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ی چندانی به دخالت در امور ع قه هاپارساصاااوالً  قرار نگیرند. با توجه به این که

شبهشهردولت داخلی شتند و همواره با دعو  یا های  تحریک خودِ این جزیره ندا

ستاورد عالی و مهمی این پیمان شد، شان به یونان کشیده میشهرها پای که را د

های شااهردولت تمام ،دهند برای یونانیان نداشااته اساات. در عملبدان نساابت می

سبی برخوردار بودند و بر شی از خودمختاری ن مبنای آنچه  یونانی در قلمرو هخامن

در  انشااآید، نساابت به برادرانمیشااان برهایراجخمبلغ و بازرگانی از تحرکا  

ی اند. بنابراین قوا عدم مداخلهی دیگر هلسااپونت وضااعیت بهتری داشااتهکرانه

که بسیار در  ،معنا بوده است. این بند از قراردادها تقریباً بیشهردولت ایران در امور

شمتن سز تاریختهای یونانی در شوق تو شور و  شده و با  صر نونمایی  سان معا ی

شده، سی  سلیم خویش پوششی تبلیغاتی بوده که آتنیاحتماالً  بازنوی سند ت ها بر 

 اند. کشیده بوده

های گوناگون به نفع ایران بوده است. بندهایی از آن که متنکام ً  این عهدنامه

 عبارتند از: ،در موردش توافق دارند

شااان شاامارد و در امور داخلییهای ایونی را محترم مشااهردولت ایران خودمختاری (1

 ؛کنددخالت نمی

شمن ایران مزدور نمی (2 شورهای د ستد و بهآتن به ک شاهی  فر شاهن شهرهای 

 کند. اندازی نمیهخامنشی دست



 

بند اوا، چنان که گفتیم امری بدیهی بوده که در کل قلمرو شاهنشاهی جاری 

شااان به نظامی سااهمیهشااان و نیروهای هایبوده. هخامنشاایان تا وقتی که خراج

سرزمینی دخالت نمیموقع می سید، در امور داخلی هیچ  های شهردولت کردند.ر

سا ،ایونی هم در این مد  سرزمینمانند  ها و معابد خود را مجالس و دادگاه ،هایر 

ی ایران در امور اما عدم مداخله دیدند.از هخامنشاایان جز حمایت نمی داشااتند و

معنای پذیرش ادعای اسااتق ا ایشااان نبوده اساات. چون  به داخلی این کشااورها

دانیم که تمام شااهرهای ایونی تا پایان عمر دودمان هخامنشاای به ایران خراج می

دادند و ساااربازانی هم که در نبردهای ایران و مقدونیه گسااایل کردند بیش از می

 شمار یونانیان سپاه اسکندر بوده است. 

. این بند به نوعی امنیت مرزهای شاااماا غربی اما بند دوم معنای زیادی دارد

ضمین می شاهی را ت ستادن نیرو به این هدرکشاهن سو منع سو و آنو آتن را از فر

ستدرکمی شان میه ا شنی ن پیش از دهد که ایرانیان . پیامدهای این پیمان به رو

نظم در  اند و تنها برقراری امنیت وی یونان نبودهجزیرهاین هم به دنباا فت  شاابه

سااود  ، ایرانیان به روشاانیدر این قوا و قراراند. مرزهای خویش را در نظر داشااته

جزیره را از پ.م. دوام آورد و موقعیت ایران در شبه 449بردند. صل  کالیاس تا می

ی داوری برتر و حَکَمی مورد قبوا مرتبه ی قدرتی ساااهمگین و مهاجم تامرتبه



 

ی رسمیت یافتنِ پیروزی سیاسی ایران در این نشانه ها ارتقا داد.شهردولت یهمه

 ود. ب یونان

هایش این قرارداد به آتن اجازه داد که بار دیگر به یونان متوجه شود و درگیری

سپار  را دنباا کند. به عنوان یک پیشرفت اقتصادی، آتن در ب پ.م. اقدام  450ا ا

سکهضبه  شه رب  سایر  سکه کرد و با همان زورمداری معمولش  شتن  رها را از دا

 های آتنی استفاده کنند. سکه محروم کرد و مقرر کرد همه از

ی جزیره الی فوکایا که با آتن متحد بودندبعد، ب فاصله پس از صل  کالیاس، اه

توانسااات معنادار را گرفتند. این البته می ،پایگاه دیپلوماتیک ایران در یونان ،دلفی

ی یاران پارس در بالکان داللت داشاته باشاد. رگهباشاد و به وارد شادن آتن در ج

ها شکست خوردند و ی آتنیها برای دفاع از جزیره شتافتند ولی با مداخلهاسپار 

هایی دولتپ.م.  447و  446بازگشااتند. آنها به ساارعت واکنش نشااان دادند و در 

 وردند.کار آ اشرافی و ضد دموکرا  را در شهرهای اورخومِنِه و فائرونِس بر سر

شورش کردند و به مردم مگارا  .م.پ 446در خرداد  ضد اتحادیه  مردم ائوبیا بر 

سلطه سته و از قید  شدند. در این هنگام پریکلس در آتن قدر  را پیو ی آتن رها 

بازی و رشوه دادن به رهبران سیاسی مخالف، موفق در دست داشت. او با سیاست

ش بار دیگر با  ،تولمیدس ،سردار آتنیکند. شد اتحاد میان دشمنان آتن را در هم ب

ست مردم محلی  سپاهی حرکت کرد و خائرونس را گرفت. اما در شت به د راه برگ



 

ست اهالی خائرونس به  سیران آتنی در د شمار ا سید.  ست خورد و به قتل ر شک

ی سااپاهش ماندهشااان به باقیی آتن ناچار شااد برای بازخریدنقدری بود که بوله

کریس هم از وبوئتیا را تخلیه کنند. به دنباا این ماجرا فوکایا و ل دساااتور دهد تا

. آتنیان در پاتک ضعیفی توانستند دو بندر ناسایا و پاگِئا را پس داتحادیه جدا شدن

 این،وجود  اند. بابگیرند، اما آشااکار بود که اقتدارشااان را در یونان از دساات داده

شاید با  -ند که بتوانند با روشی نامعلوم ان آتنی هنوز آنقدر زیرک بودمدارسیاست

شاه اسپار  را که برای ویران کردن آتن به آتیکا آمده بود، بدون جنگ به  - رشوه

 دارند.  بازگشت وا

به بازسااازی نیروهای آتن دساات زد. پس از  ،ی کوتاهیپس از وقفه ،پریکلس

ا یکایک تسخیر آتن به اوبوئیا گسیل شدند و شهرهای شورشی ر یانچند ماه سپاه

. در این هنگام برای نخساااتین بار ع مت صااالیب در آثار هنری و 1و غار  کردند

 ها ظاهر شد. سیاسی آتنی

سیله صلیب شوریان با نبو شی، که آ شور غ وای بود برای اعدام دردناک بردگان 

صلیب شان در این زمینهخاص شور به  شاهی آ شاهن ها، اختراعش کرده بودند. در 

های شااان نقشهاینان و شااورشاایان امری عادی بود و بر دیوارنگارهکشاایدن خائ

                                                 
1 Thucydides, 2.21 and Aristophanes, The Acharnians, 832. 
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شیوه سیادام را میی اعزیادی از این  شاهیوام نتوان دید. وقتی پار شاهن های دار 

شدند، ع وه بر منش شایند، ابزارهای اعدام را هم گذشته  به ها و معانی نیک و خو

صلیب درارث بر شد. هر دند. به این ترتیب اعدام کردن با  سیان هم رایج   میان پار

شده از آن به شورشیان یا خائنان معدودی منحصر شناختهمعدود چند تمام موارد 

بدسلیقگی آن را دستی و گشادهاست. یونانیان صلیب را از ایرانیان وام گرفتند، و با 

ند بر چوب، تاو ند. میخکوب کردن آر کار برد ماالً به  نوعی مصااالوب کردنِ  ،احت

 یونانی بوده است.  ابتدایی

ی زیادی از شااورشاایان را به صاالیب عده امی که آتنیان اوبوئیا را گرفتندهنگ

جا را فت  کردند، همان ی هیساااتائیا رفتند و آنوقتی به جزیره گاهآن کشااایدند.

جا  جا کار گذاشااتند. از آن به بعد هم هردر آن یب را که از اوبوئیا آورده بودندصاال

بردند. در شاااان همراه میی اقتدار سااایاسااایرا به نشاااانه رفتند صااالیبیکه می

هایی چوبی در کنار کردن صااالیب پا دریای اژه، حضاااور آتنیان با بر هایجزیره

ن اع م یاها پیشاااپیش به شااورشااآتنی ،ی شااهرها همراه بود. به این ترتیبدروازه

د ناهاسیر شدن چه ب یی به سرشان خوشکست خوردن و کردند که در صور  می

  نماد اقتدار ی شماا یونان، به صورهابخش . به این شکل بود که صلیب، دروردآ

آمد. این نخستین کاربرد سیاسی صلیب به م ابه یک نماد بود. کاربردی که آتن در



 

در پیوند با نمادهای مهرپرسااتانه، در امپراتوری روم احیا شااد و در پیوند با  ،بعدها

 مادهای تمدن نوین غرب تبدیل شد.مسیحیت به یکی از آشناترین ن

ساله میان آتن و ا 445در  سی  صلحی  شد. آتن به نفع سپاپ.م.  ر  جاری 

تق ا اگینا را کورینت از ادعای خود بر بوئتیا )نیسایا، پاگئا، و...( چشم پوشید و اس

ند و در ه آتیکا حمله نکنبها هم قوا دادند اسپار  ،به رسمیت شناخت. در مقابل

مایندگانی نکمی بعد از این قرارداد، پریکلس  تن اخت لی ایجاد نکنند. مد رو آقلم

ی شااهرهای یونانی در یک طرف فرسااتاد و پیشاانهاد کرد همهبه شااهرهای بی

  آتن هلنی جمع شوند. اما چون بدیهی بود که منظور سیادی سیاسی پاناتحادیه

   بر این اتحادیه است، کسی از آن استقباا نکرد. 

 .خارج شاادی دلوساای پ.م. از اتحادیه 446 در ساااامگارا ن که گفتیم، چنا

شهر را نیروهای آتنی  صره این  با  د.نمودنقطع را اش های بازرگانیو راه کردندمحا

به یکی از اعضاااای نیرومند بعدها مگارا به مقاومت خود ادامه داد و  این،وجود 

 دیگریک میلتوس و ساموس باپ.م.  444ی پلوپونسی تبدیل شد. در ساا اتحادیه

ست  شک ساموس را  شد و  شدند. در این نبرد، میلتوس با آتن متحد  وارد جنگ 

مردان دموکرا  در این جزیره به قدر  ی ورود آتن به صحنه، دولت. در نتیجه1داد
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رسیدند و اشراف ساموسی از شهر رانده شدند. این اشراف نزد شهربان سارد رفتند 

ی جا را گرفتند. در نتیجههی به ساموس بازگشتند و بار دیگر آنو با سپاه شاهنشا

این درگیری، میلتوس و ساااموس ارتباط ساایاساای خود را با آتن قطع کردند. این 

سایر شقی برای  سرم شد. به زودی بیزانس هم به آنها شهردولت امر،  های یونانی 

.م. شاااهرهای پ 440طلبی اتحادیه را فرا گرفت. در پیوسااات و موجی از جدایی

شااان نافرجام گیریلیکیه از اتحادیه خارج شاادند و ت ش آتن برای بازپس کاریه و

ساندر و در  429ماند. در  سیکلِس 428پ.م. مِلِ سوی آتنیان برای  ،پ.م. لو که از 

 گرفتن خراج به این مناطق اعزام شده بودند، شکست خوردند. 

های آتن در میان اعضااای اتحادیه پ.م. و به دنباا ناکامی 440ی از اوایل دهه

شده بودند. در واقع شد  مورد حمله واقع  در این  ،پریکلس و یاران دموکراتش به 

ها و رهبرشااان هنگام آتن میان دو نیرو تقساایم شااده بود. در یک سااو دموکرا 

شتیبانان فکرییپر شتند که پ ستکلس قرار دا سوفی ها و هنرمندانی مانند شان 

شراف به رهبری توکودیدسس فیدیاس بودند. در فعالیت  ،داماد کومون ،وی دیگر ا

شاعران و تراژدیکردند که کمدیمی سان،  صلینوی سان نمایندگان ا اش بودند. نوی

هه با آرای این جب یارویی  هه در رو هار د تدریج در طی سااااه چ به  ی دوم 

 ها فیلسااوفانی ساانتی را نیز تربیت کرد که سااقراطی سااوفیسااتگرایانهانسااان

شراف آتنشان و ارسطو و اف طون نیرومندتریننخستین که  ،شان بودند. جنبش ا



 

سز با خطابه سیاس جانی تازه پیدا کرده بود، تو سر مل شین توکودیدس پ های آت

سانی تقویت میکمدی سر لوبیایینوی سویی  سخره شد که از  شکل پریکلس را م

اداران دیگرش تهمت هو اش آسااپاساایا وکردند و از سااوی دیگر به معشااوقهمی

ساگوراس را  .م.،پ 443زدند. در میدینی بی سیا و آناک سپا شراف آ بعد از آن که ا

، پریکلس واکنش 1شاااان کنندبه دادگاه کشااااندند و نزدیک بود به اعدام محکوم

 نشان داد و توکودیدس را از آتن تبعید کرد.

ساا  ض 440در  ضی آتنی به نام موریکیدس قانونی و  ع کرد که برپ.م. یک قا

شاااد. به این نویساااان محدود مینویساااان و کمدیمبنای آن آزادی بیان تراژدی

فت، و افکار عمومی از میان ر یکی از مجاری اصاالی اعماا نفوذ اشااراف در ،ترتیب

ن به دور نیست که این یکی از دالیل تشویق شدن برخی از ایشان برای روی آورد

شد.  سفی با شراف  تبعیدپس از بحث و جدا فل ه بتوکودیدس برخی از هواداران ا

که توسااز  ،جنبش آریسااتوکرا  آتن ،رتیبتها فرا خوانده شاادند. به این دادگاه

  شد، برای مدتی سرکوب شد.اسپار  پشتیبانی می

ست سیا شراف،  صلی مخالفت ا صادی پریکلس بودمحور ا )در واقع اگر  های اقت

چون یونانیان  ،ی پریکلس، که نبود!(های اقتصادتر بگوییم، سیاستبخواهیم دقیق
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جویی در نویسی اقتصادی و صرفهی ارزی و برنامهتا این دوران هنوز مفهوم ذخیره

مهابا خرج هایی را که دردساااترس داشاااتند بیشاااناختند و پوااندوخته را نمی

ند. در واقعمی با همین ولخرجی ،کرد ثار هنری آتن  بذا و بخش مهمی از آ ها و 

جا که کرد ساخته شدند. از آنی که پریکلس به دوستان هنرمندش میهایبخشش

شتاین پوا صرف تولید ناوگان و تجهیز ارتش میو  ها به اتحادیه تعلق دا ست  بای

شان معقوا بوده شهردولت های اشراف از نظر منافعرسد اعتراضد، به نظر میوش

پ.م.  443ند. چون در ودها هم این نکته را دریافته بباشاااد. گویا خود دموکرا 

ی طرحی تدوین کرد که بر مبنای آن خزانه ،که از هواداران پریکلس بود ،کالیاس

ی ارزی پشتیبانی شود. چنین سیاستی کارآمد بود تاالن نقره ذخیره 4500آتن با 

شد. با همین میهای پلوپونسوس به نه هزار تاالن بالغ و این اندوخته تا زمان جنگ

کشیدند پیرایوس پ.م. دیوار دومی پشت دیوار قدیمی  442در حدود  پوا، آتنیان

گاه، آن تبدیل کردند. یو به این ترتیب حمله به آتن را به عملیا  نظامی دشاااوار

به دنباا های پلوپونساااوس پ.م. جنگ 431پس از دوران کوتاهی از آرامش، در 

 آغاز شد. کشمکش میان آتن و کورینت 

سوسجنگ های پلوپونسااوس چند ساااا پیش از آن ی جنگطلیعه - های پلوپون

شده بود.  شکار  شهر آکا .م.پ 437در آ نانیا و آمبراکیا رآتن در کشمکش میان دو 

دوی  دخالت کرد و به این ترتیب منافعش با کورینت تعارض پیدا کرد، چون هر



 

های کورینتی بودند. وقتی کورکورا، که یک مهاجرنشاااین این شاااهرها از کوچگاه

یگرِ کورینتی بود، از شااهر مادر خود جدا شااد و قوای کورینتی را شااکساات داد، د

شتند نیروهای کورینتی آنآتنیان به یاری شتافتند و نگذا سخیر کنند. اش  جا را ت

ی کورکورا جزیرهمهاجران کورینتی در  دریای اژه رسید. هایجزیرهگاه نوبت به آن

. در اپیدامنوس، ندرا بنیان نهاده بودشاااینی جدیدی به نام اپیدامنوس نخود کوب

باط بود. در  با کورینت در ارت به پ.م. کورینتی 435حزبی وجود داشااات که  ها 

جا را گرفتند. اما کشااایدند، و آنلشاااگر  شاااان به اپیدامنوسحمایت از هواداران

کار نماندند و به کورکورا رفتند و از ایشاااان یاری مخالفان حضاااور کورینت بی

نتی حمله کرد و در نبرد دریایی یهای کوراوگان کورکورا به کشاااتیخواساااتند. ن

اپیدامنوس نیز تساالیم کورکورا شااد.  ،ی آنها را شااکساات داد. به این ترتیبخونین

خواهد گشااات، با آتنیان  زدانساااتند کورینت به زودی بارهبران کورکورا که می

ستند. آتنی شان نیرو خوا صل  ها که هنوز براتماس گرفتند و از ای ی نقض پیمان 

ساله آماده نبودند، تنها ده کشتی به کورکورا فرستادند. این ناوگان کوچک به سی

رو شااد. ها روبهپ.م. در کوبوتا با کورینتی 433یاری متحدانش پرداخت و در ساااا

ی بیشااتر شااد و با ساای اما چون نیروی کورینت بیشااتر بود، آتن ناچار به مداخله

شتی دیگر حمله کرد و  ست آوردنش از پیروزی کورینت راک شرف به د ای که در 



 

 . 1ساختبود، محروم 

ها یهنگامی شد  یافت که مردم پوتیدیا با دستور آتن دو شهراین تنش میان 

شان روبه شهر صارهای  شهر در خالکیدیهبرای تخریب کردن ح شدند. این  ی رو 

اف ای از اشااربقهی دلوساای بود، اما طمقدونیه قرار داشاات و بخشاای از اتحادیه

و در  راندند. مردم پوتیدیا بر حکم آتن گردن نگذاشاااتندکورینتی بر آن حکم می

ن این ها ایساااتادگی کردند. رهبرای آتنیم. با کمک کورینت در برابر حمله 432

سپارتی ،یهشاه مقدون ،شهر از پردیکاس دوم ستند و چون پو ا سخ ها یاری خوا ا

نها بعضی آی دلوسی خارج شدند. به همراه ادیهحاز ات شان را شنیدند، رسماًموافق

یدیاها به محاصااارهاز شاااهرهای تراس و کالخید نیز چنین کردند. آتنی  ی پوت

 شان نیرو اعزام کردند. نشینها برای یاری کوبپرداختند و کورینتی

شااان فرمان دادند تا مگارا را به های تابعشااهردولت ها بهن ساااا، آتنییهم در

ها متحد ها در مقابل با کورینتیطر خروجش از اتحادیه تحریم کنند. مگاراییخا

پ.م. در پلوپونسوس انجمن کردند  432ها در اوا تابستان شدند و با یاری اسپار 

و آتن را به خاطر تخطی کردن از قوانین کنفدراسااایون شاااهرهای یونانی محکوم 

دیگر تشکیل شد و این بار به آتن  کردند. این انجمن در شهریور ماه همان ساا بار
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 های پلوپونساااوس آغاز شاااد.و متحدانش اع ن جنگ داد و به این ترتیب جنگ

سپارتی ست که معبد دلفی نیز در این میان طرف ا ها را گرفت و آتن را جالب آن ا

از زبان  معموالً اع م موضع ایران بود که ،در واقع ،از شکست و ویرانی ترساند. این

 گفت.در دلفی سخن می آپولون

سیج نیروهای 431دو طرف تا  سر و پ.م. به ب شان پرداختند و با مذاکرا  بی 

سپارتیته وقت شی کردند. آن گاه ا ضا کردند ک سانی که در قتل تا ها از آتن تقا ک

شتهناجوانمردانه ست دا ضوی ی کولون د اند )یعنی آلکمنوئیدها که پریکلس هم ع

از اساااپار   ها هم مقابله به م ل کردند واج شاااوند. آتنیاز آن بود( از آتن اخر

ستند قات  ستخوا سانیاس را مجازا  کند. این درخوا صور  ن پاو ها در ابتدا به 

شاااد، اما خیلی زود ی رفع نفرین خدایان انجام میهایی دینی و به بهانهخواسااات

سی سیا شمایلی  سپار  شکل و  ستنیافت. ا از د که ها در گام بعدی از آتن خوا

بردارد، تحریم مگارا را بشااکند و اسااتق ا اگینا را به  دسااتی پوتیدیا محاصااره

ساله رسمیت بشناسد. پریکلس در پاسخ اهالی الکدمونیا را ناقض پیمان صل  سی

 دانست. 

صی بر آتنیان  431در  شخ سپار  و متحدانش برتری م پ.م. نیروهای زمینی ا

شتند. نیروهای آتن در کل  گرفت. در حالی که هزار هوپلیت را در بر می 15-16دا

سپار  به تنهایی  شت و این عده با یاری اهالی بوئتیا و فوکایا  40ا هزار هوپلیت دا



 

تر بود و نیروی دریایی آتن قوی ،. اما از سااوی دیگرندرساایدبه پنجاه هزار تن می

اری اهالی مگارا ها با یپلوپونسوس بود. اسپار ناوگان از تر بزرگ دست کم دو برابر

در این در حالی بود که توانستند دست باال صد کشتی بسیج کنند. و کورینت می

 طرف مانده بودند.ها بیپلوپونسوس، شهرهای آرگوس و آخائی

سپار جنگ با حمله شاهی ا شد و این  ،آرخیداموس ،شانها به رهبری  آغاز 

ستین تنش  ساا به طوا انجامید. نخ سفند مرحله از جنگ ده  ا اوایل ت 431در ا

پ.م. روی داد، وقتی که مردم بوئتیا به اهالی پ ته شاابیخون زدند،  431فروردین 

ها زنان و ایشدند. پ ته کشتهنفرشان اسیر و  180جا غافلگیر شدند و ولی در آن

ستندکودکان ستادند و از آتنیان یاری خوا شت ماه، 1شان را به آتیکا فر . در اردیبه

شد و آرخیدامو شیدس وارد خاک آتیکا  شدن وادار  کو سلیم  آتن را با مذاکره به ت

ها به مزارع آتن حمله کردند و درختان را قطع ار پاما آتنیان نپذیرفتند. اساا ،کند

ی ارتش ها و کم شاادن آذوقهسااوزاندند. اما مقاومت آتنی کردند و کشااتزارها را

ناو رزم صد ی دیگرها از سونینشینی کنند. آتاسپار  باعث شد یک ماه بعد عقب

ت و چهار هزار ین در پلوپونساااوس فرساااتادند و به همراهش هزار هوپلوترا به مِ

کماندار اعزام کردند. اما براسیداس اسپارتی که دفاع از این محل را بر عهده داشت 
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پیوساات و مردم  ی کفالنیا به آتن. در این بین جزیره1شااان کامیاب شااددر راندن

ها ایشان را فرمان پریکلس از شهرشان تبعید شدند، اما زیر فشار اسپارتی اگینا به

هنگامی که نیکیاس اسااپارتی این پ.م.  424ی تورئا اسااکان دادند. در در منطقه

ستند ازجایی که میا ها تمنطقه را از آتن گرفت، آتنی سیر گرفتند  توان این مردم ا

اندازی ها چند دسااتآتنیگاه آنتند. و آنها را به شااهرشااان بردند و به دار آویخ

شانی به مرزی به مگارا کردند اما  ست نیافتفت  درخ شتگرمی د ند. پوتیدیا هم با پ

ها با تراکیایشان ها در مقابل کرد. آتنیچنان در برابرشان پایداری میپردیکاس هم

 متحد شدند.

 از وحشت ،این بارها بار دیگر حمله کردند. پ.م. اسپارتی 430در آغاز تابستان 

 گره خورد. این مرض ،ایشاااان با هراس از طاعونی که به تازگی شاااایع شاااده بود

صر به پیرایوس آمده و از آناحتماالً  شده از م شایع  . این طاعون به بودجا در آتن 

پ.م. تا رم هم رفت. آتن که جمعیت  426تدریج در کل یونان پخش شاااد و در 

طاعون بود  نشو و نمای مرکزن مساعدتریداد، ی میی زیادی را در خود جاپناهنده

شااود که حدود یک تخمین زده میو به همین دلیل هم بیشااترین تلفا  را داد. 

ی آتیکا در ی منطقههزار نفره 350ساااوم کل جمعیت آتن و یک چهارم جمعیت 
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که از این بیماری ترسااایده بودند،  ،هااساااپارتیاین دوره از طاعون مرده باشاااند. 

قوانین ساااختی برای  شاااان را بر آتیکا بساااتند ونشاااینی کردند و مرزهایبعق

ضع کردند. سرایت مرض و سیری م  ً  جلوگیری از  شد هر ا ها که از آتنیرا قرار 

 در جا بکشند و هیچ یک از اموالش را به اسپار  نبرند.  گرفتند

فرمانروایی  هاساا در آتن، طاعون حزب حاکم را از پا در آورد و پریکلس پس از

ی مردمش پ.م. پوتیدیا سااقوط کرد و همه 429محاکمه و محکوم شااد. در بهار 

ی بخشی از آبروی از دست رفتهپیروزی غار  شده و از شهرشان رانده شدند. این 

او بازگرداند. به طوری که جرأ  کرد در انتخابا  این سااااا بار دیگر به پریکلس 

شد و د. او شویی آراعنوان رزممدعی شرکت کند و  پیش از آن که همراه برگزیده 

 در دست داشت.  رارهبری ارتش آتن طاعون بمیرد، سه ماه  با پسرانش در اثر

شد. کلئون،  ست  ست به د با مرگ پریکلس، قدر  در میان دو اردوی رقیب د

ها را بر عهده بین بود، رهبری دموکرا و کوته سااااالرطلب، جنگکه مردی جاه

تلقی ی اشااراف جو و پارسااامنش بود، نمایندهصاال مردی که  ،سیاسااگرفت و نی

ست تهاجمی ،پرداخت. در نهایتمیبا او به مخالفت شد و می ترِ کلئون برنده سیا

عد آتنیان هنگام نیرو پیاده کردن در اسپارتولوس شکست خوردند. . چند ماه بشد

یا  فورمیو را ما عمل ن ا ن با موفقیت تدر خلیج کوری د و بخش مهمی از اجرا کرد

گاه با حمایت اهالی آکارنانیا، شهر ناوپاکتوس لوپونسوس را نابود کردند. آنپناوگان 



 

ها را تحمل کرده بود به فت  شااد و به آتن پیوساات. نیکیاس که این شااکساات

 لیاقتی محکوم و معزوا شد. خوانده شد و به دلیل بیا دادگاهی در اسپار  فر

سبوس که .م.پ 428در  سپار  شهر ل سنتی آتن بود به ا ست و متحد  ها پیو

ضویت اتحادیه سمی به ع سوس درطی مرا سرعت واکنش آمد. آتنیی پلوپون ها به 

جا گسااایل کردند. او شاااهر خِس رابه همراه هزار هوپلیت به آنالنشاااان دادند و 

به قدری زیاد بود که کلئون ناچار  لشگرکشیی این موتیلنه را محاصره کرد. هزینه

خراج اعضااای اتحادیه را به سااه برابر افزایش دهد و این مبلغی کمرشااکن شااد 

سوب می شیاین  این،شد. با وجود مح شگرک پ.م.  427نتیجه داد و در خرداد  ل

موتیلنه سقوط کرد. مشهور است که کلئون در روزی که خبر پیروزی بر این شهر 

تیلنه را از دم تیغ ی مردم موبه آتن رسااید، در مجلس بوله پیشاانهاد کرد که همه

های زیادی در این باره در گرفت و در نهایت نظر کلئون غلبه کرد و بگذرانند. بحث

اهالی را به سربازان آتنی  کشتاریک کشتی به سوی این شهر گسیل شد تا دستور 

ستقر در آن ضر نبود و یکی دیگر م ساند. فردای آن روز، کلئون در مجلس حا جا بر

دوتوس پسااار کراتس نام داشااات، دلش برای مردم موتیلنه از شاااهروندان که دیو

داشااتن و برده کردن آنها برانگیخت، به این ترتیب  سااوخت و مردم را به زنده نگه

کشتی دومی به سوی این شهر فرستاده شد که دستوری معکوس فرمان پیشین را 

ناخدای کشاااتی اواکرد. میحمل می ند  با  رای آتنیان اعتقادی  ،گوی به ث که 



 

قدر در راه معطل کرد تا کشتی دوم به او رسید و از تغییر حکم مجلس نداشت، آن

ی مردم عام همهبه این شاااکل بود که آتنیان با مهربانی فراوان از قتل. 1خبر داد

سیرانموتیلنه خودداری کردند و در مقابل  شتندجنگی تمام ا و زندگان  شان را ک

 را برده کردند.

تن از  212ها با گرفتن پ ته ت فی کردند. تنها پارتیپ.م. اسااا 427در مرداد 

ی محاصاره را بشاکنند وخود را به آتن برساانند. مردان این شاهر توانساتند حلقه

سپارتی سیرانا سی میشان ها به جای محاکمه از ا سیدند که به نیروهای پلوپون پر

، همه را کس کمکی نکرده بود اند یا نه؟ و چون هیچدر جریان جنگ کمک کرده

شد. کام ً  پ ته ،اعدام کردند. به این ترتیب شی از تبس تبدیل  شد و به بخ نابود 

هواداران آتن یعنی مردم کورکورا باه کورینات پیوساااتناد، اماا پ.م.  427در 

شتی اعزام ،های کورکورادموکرا  ست ک شهر  شده ازکه با الخس آتنی و بی این 

و حمام خونی از هواداران آریستوکراسی  قدر  را غصب کردندشدند، پشتیبانی می

سیل حمله کرد.  427به راه انداختند. در پاییز  سی ستین بار آتن به  پ.م. برای نخ

ضای کمک مردم لئونتینی از آتن به شده بود. آن این ناوگان به دنباا تقا سو اعزام 

سوراکوزای می سفیری پرلئونتینی در این مقطع با  ریافت آوازه را برای دجنگید و 
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سوفیست بود که بعدها نامش بر یکی از رساله های کمک گسیل کرد. او گرگیاسِ 

 اف طون باقی ماند. 

و پ.م. مساااینا را فت  کرد  427لئونتینی با حمایت این پشاااتیبان مقتدر، در 

گُسااتا را تسااخیر کرد. آتنیمنطقه ها در ساایساایل توانسااتند لئونتینی را با ی سااِ

ها را دفع کنند. ی سوراکوزاییحمله مارنیا( متحد کنند وهمسایگانش )رگیوم و کا

 یک ساا بعد شهر مِسانا هم به این اتحادیه پیوست. 

ما  426در  له کرد ا به آیتولی حم به همراه پروکلس  پ.م. دموساااتنس آتنی 

ها توانساات شااکساات خورد و تنها پس از نبردی پر ماجرا و پیچیده با اسااپارتی

با ناوگان آتن که چهل  425همین دموسااتنس در بهار  افتخاراتی به دساات آورد.

شتی را در بر می سپارتی ک سانا نیروهای ا سیل رفت و در نزدیکی م سی گرفت به 

ای محاصره متحد سوراکوزای را شکست داد و حدود چهارصد اسپارتی را در جزیره

بوهی از اننظام ها رد شد. پیادهها تقاضای صل  کردند که توسز آتنید. اسپارتیکر

ها را به اسار  گرفت. ی اسپارتیو همه ندقوای متحد آتن در این جزیره پیاده شد

شت، به خاطر این پیروزی کلئون که در ست دا ها این هنگام در آتن قدر  را به د

 بسیار ستوده شد. 

ای را برنامه کار ننشاساتند. براسایداس اساپارتیها هم بیاز آن ساو، اساپارتی

برای  یی کههاچوب. تن را از دریافت چوب از تراکیه محروم کندطراحی کرد تا آ



 

شتی  سعهساخت ک ستنس آتنی که میی ناوگان آتن الزم بودو تو شید ک. دمو و

شمنان سیر بویوتیا را از آیتولی ببُرد و به آکارناییان در مقابل د شان در آمبراکیا م

سپارتی کمک کند، از ست خورد. آنا شک سوس  وس را درها پولگاه آتنیها  پلوپون

سپارتی سز پادگان ا شدند. فت  کردند. اما تو صره  سفاکتریا محا ستقر در ا های م

به آن ساااو کشاااتیآتنی لب توجه،  جا قدامی  ند و خودِها، در ا تاد  هایی فرسااا

سپار  ،کنندگان را محاصره کردند. در نهایتمحاصره ی دو نیرو ها که بین منگنها

 ند. گشت.م. تسلیم شدند، و با دخالت کلئون آزاد پ 425گیر افتاده بودند، در 

ی آتن ادامه یافت و ها روند فروپاشاای جبههبا وجود این کامیابیپ.م.  424در 

پ.م. را آتنیان  424ی دلوسی خارج شدند. ساا از اتحادیهدیگر شهر چندین دولت

رفت، بعد ی متانا را گجزیرهخوب شاااروع کردند و بد پایان دادند. آتن ابتدا شااابه

سیترا را فت  کرد، آنجزیره سایهی  شغاا کرد که هم سایا را ا ی گاه بندر مهم نی

مگارا بود و به این ترتیب مسااایرهای بازرگانی این شاااهر را تهدید کرد. اما نیروی 

ها شااکساات ها را بر باد داد و در نزدیکی دِلیوم از تبساایزمینی آتن این پیروزی

ض سیل هم او سی شد. نیروهای امدادی آتن زیر سختی خورد. در  اع ناگهان خراب 

سوراکوزایی سردار  شار  سل ،ف شکیل انجمنی در هرموکراتس، ت شدند و پس از ت یم 

شد همه صل  کنند، و این چندان باب میل گِ ، قرار  سیل با هم  سی شهرهای  ی 

متحد اسپار  محسوب  ،ترین شهر سیسیل بودآتن نبود. چون سوراکوزای که مهم



 

ضه می و شدمی سیل را قب سی ست  سیا صل ، کردبه این ترتیب  . به دنباا این 

 آتنیان ناگزیر شدند این جزیره را ترک کنند. 

 

  مِسینا    

   هیمِرا       

 اِگِستا           ناکسوس    

 ی اتناقله     

    لئونتینی      

   آگریگنتوم

   

    سوراکوزای  

   ِگ         

 

 1ی سیسیلنقشه

ناک ما خطر های ا با نیرو یداس  ثه برای آتن هنوز در راه بود. براسااا حاد ترین 

که پایگاه  ،پلوپونساااوس به مرکز یونان وارد شاااد و پس از اردو زدن در هراکلئیا

ی کالخید در شماا یونان جزیرهشبه ها در این منطقه بود، به سویسنتی اسپار 

ستاگیرا به او پ شهرهای آکانتوس و ا ستند و آمفیحرکت کرد.  ضو یو پولیس که ع

سیداس با اهالی به مهربانی رفتار کرد اتحادیه ی دلوسی بود به زور فت  شد. اما برا
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گاه شهرهای تئورون و سیتونیا تسخیر شدند و و آسیب زیادی به ایشان نرساند. آن

سپارتی ندرفت دستهای آتن در تراکیه از به این ترتیب پایگاه سیران ا . آتنیان که ا

ها به آتیکا را از نبرد سیسیل در اختیار داشتند تهدید کردند که با ورود پلوپونسی

شخواهند همه را  ست یافتند. ، و به این ترتیب دو طرف به آتشتک بس موقتی د

ها پیوسااات و وقتی دو روز بعد از این متارکه، اساااکیون در کالخید به اساااپار 

بس لغو شااد. آتن در این کرد، آتش براساایداس از بازگرداندن آن به آتن خودداری

شود. میان به فعالیت شد با پردیکاس دوم متحد  سی روی آورد و موفق  سیا های 

گرم شده بود، بار دیگر تئورون را فت  کرد و به سوی کلئون که از این موفقیت دا

پولیس حرکت کرد، اما در آن حوالی از براسیداس به سختی شکست خورد و آمفی

 یا براسیداس هم در این جنگ کشته شده باشد. کشته شد. گو

پ.م. بار دیگر پیمان صاالحی میان دو طرف منعقد شااد که  421در فروردین 

ساا دیگر ممنوع می شد کرد. آمفیخونریزی را تا پنجاه  پولیس به آتن بازگردانده 

شهرهای کالخید شدند. برخی از  شده بودند،  ،و مردمش همه تبعید  ستقل  که م

شاااان را حفظ کردند به شااارط آن که خراج قدیمی اتحادیه )مصاااوب اساااتق ا

آریسااتید( را به آتن بپردازند. آتنیان نیز شااهرهای پلوپونسااوس را تخلیه کردند و 

 مستقل اع م شد.  دلفی رسماً



 

یادس پ.م. آلکیب 420صاال  برای مدتی کوتاه برقرار شااد، تا این که در گاه آن

قدر  را در دسااات گر مام  که در آتن ز ی پریکلس و شااااگرد دهبرادرزافت. او 

که  ،ر کلئونبها را به دست گرفت و رهبری دموکرا ها بود، سوفیستی برجسته

شد شده بود، چیره  صل  متمایل  سوی  سپارتی را. او به  ضد ا شد   ستی به   سیا

 انردماساااپار  با بوئتیا، پیمانی با م و توانسااات در مقابل اتحاد کرددنباا می

ندد. آن ،یسآرگوس، ال مانتینی بب بار دیگر نب 418رداد ماگاه در و  ردی پ.م. 

 دند. بر مانتینی چیره ش ،آگیس ،شانها با رهبری شاهگرفت که در آن اسپار در

را  ،نیسیاس یعنی ،آلکیبیادس توانست رهبر نیروهای هوادار صل در این میان 

شدن خود دربفر سم جلوگیرجریایبد و از تبعید  ستراکی کند. به این ترتیب  ین او

رهبری ارتش آتن به  امیدهایی که برای تداوم صااال  وجود داشااات از میان رفت.

 ی ملوس را کهپ.م. جزیره 416لکیبیادس محوا شااد و این دو در آس و یانیساا

شتند و بچهگناه و بیبیکام ً  سخیر کردند، مردانش را ک ها و زنانش را طرف بود ت

سید که به دلیل ثرو . بعد، 1به بردگی فروختند سیل فرا ر سی های زمان حمله به 

کننده بود. دو سااردار یادشااده به همراه بساایارش همواره برای یونانیان وسااوسااه

شدند.  شان، چالماخوس برای حمله به این جزیره گسیل  ند روز پیش از حرکت ای
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به خاطر آلوده شاادنِ تندیس هرمس در میدان عمومی شااهر برخاساات.  غوغایی

سمه را مقدس میرایان و محافظهگسنت ستکاران این مج سوفی ستند و  و  هادان

 کردند. به همین دلیل هم آلودهشاااان را مساااخره میی ایهعقیداین ها دموکرا 

 رسید آلکیبیادس اینهای زیادی را برانگیخت. به نظر میکردن این مجسمه تنش

شد مو ضطراری جنگی باعث  شرایز ا شد. اما  ضوع برای مدتی در کار را کرده با

مومی قرار گیرد. چند روز بعد، ناوگان آتن به سااوی ساایساایل عتوجه  یحاشاایه

گرفت. هزار ساارباز را در بر می 27کشااتی و  134بادبان برافراشاات. این ناوگان 

کس روند. به همین دلیل هم در سیسیل هیچها برای غار  میآشکار بود که آتنی

ستقباا نکرد. حتی رگ شان ا شایانی از ای سنتی آتن بود هم پذیرایی  یوم که متحد 

 رد. به عمل نیاواز ایشان 

که از غیبت آلکیبیادس برای متهم  ،تساااالوس پسااار کیمون در همین حین

سا ستفاده کرده بود، در آتن او را به جرم توهین به مقد محکوم کرد و   کردنش ا

آتنی که دید مدار ساایاساات زورقی فرسااتاد تا او را از ساایساایل به آتن بازگردانند.

 ها پناهنده شد!ش بر باد رفته است، به آرگوس گریخت و به اسپار اعتبار

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 یبیادسکآل

سیسیل به هر صور  کار خود را پیش بردند. بعد از شکستی که در  درها آتنی

سوراکوزایی به صحنه تحمل کردند، این شهر را محاصره نظام ی ورود سوارهنتیجه

 .مرکز سیاسی این جزیره را با تهدید بزرگی رویارو کردندترین ممه و کردند

شاهنشاهی ایران تغییراتی رخ داده بود. در ساا   .م.،پ 424در همین بین، در 

شی از مرگ اردشیر هخامنشی، هوخشا بر تخت پس از پایان یافتن ناآرامی های نا

قدر  یافتن او با زمان هم نشااساات و به زودی با نام داریوش دوم شااهر  یافت.

سارد قیام کرد و گروهی از مزدوران یونانی را به خدمت گرفت.  شهربان  سوتنَه  پی

شاه برای سرکوب وی فرستاده شده بود، به سرعت او را  اما تیسافرن که از سوی 

که متحدش بود، به او خیانت کرد و هنگام جنگ  ،شاااکسااات داد. لیکون آتنی

شت. تیسافرن، پس از اعدام سارد برگزیده  تنهایش گذا شهربان  کردن او به عنوان 

 به - شااهربان داسااکولیون بودکه  -اش فرناباز شااد و با یاری رقیب ساایاساای



 

های یونانی سفیر فرستاد و از ایشان خراج خواست و گرفت. وقتی مد  شهردولت

سوتنَه قیام کرد سر پی های تراکی، شهردولت از ،کوتاهی پس از این ماجرا اَمورگَه پ

ها به خواسااات تا برایش نیرو بفرساااتند. آتنی - آتن از جمله -و مقدونی  ،ییونان

صل  نیکیاس را آت ،آمدند. به این ترتیبکاریه رفتند در خدمت اَمورگَه در نیان هم 

ی دوردسااات سااایسااایل و هم ناخردمندانه قوای خود را در جزیره نقض کردند

 ند. ساختگیر زمین

به وقتی نقض صل  نیکیاس را دیدند، یون د و داسکولرسیاستمداران استان سا

ست داد و همه شک سپاه ایران اَمورگه و متحدانش را  شدند.  ی سرعت وارد عمل 

شان را  شی و آتنیان متحد شور های . پس از آن، کمکاز دم تیغ گذراندسرداران 

سپارتی هاپارس مالی شد. ا سپار  آغاز  ها پنج هزار تاالن نقره از ایران گرفتند، به ا

ها که از آمدند. اسااپارتیهای حیاتی آتن به حرکت درو برای قطع کردن شاااهرگ

های ایران شاااده بودند و از ساااوی دیگر با تقاضاااای ی رشاااوهساااویی فریفته

شده بودند، در ها و آلکیبیادس )!( برای مداخله و جنگ با آتن روبهسوراکوزایی رو 

یپوس را به ساااوراکوزای پ.م. وارد عمل شااادند. آنها سااارداری به نام گول 414

فرستادند. او در هیمرا نیرو پیاده کرد و وارد سوراکوزای شد و نیسیاس را درمانده 

کرد. سااردار آتنی در زمسااتان همان ساااا از آتن خواساات که یا نیروی کمکی 



 

ها رو بفرسااتد و یا برای شااکسااته شاادن محاصااره دسااتور دهد. اما بخت از آتنی

 گردانده بود.

پ.م. با راهنمایی آلکیبیادس به ساااوی آتیکا  412در بهار آگیس اساااپارتی 

یساات بحرکت کرد. پادگانی در دِکِلِئا ایجاد کرد، مزارع را نابود کرد و اجازه داد تا 

یان ند. در این م گان بگریز یان  ،هزار تن از برد نفره از مزدوران  1300گروهی آتن

این ه بودند. کردل اجیر رهبری آنتیریتوفس برای اعزام به سااایسااایبه ا رتراکیایی 

به سااوی آتن  ،در نتیجهاین آشااوب به حاا خود رها شاادند. ی میانه درسااربازان 

 ،حرکت کردند و بر سااار راه خود تمام کشاااتزارهای نزدیک تناگرا را نابود کردند

گاه شااهر میکالسااوس را فت  کردند و تمام جانداران آن را از دم تیغ گذراندند. آن

گوسااافندان را از میان  ه مردان، زنان، کودکان، گاوها وک ساااتاین بدان معنا

ند! گروهی از این مزدوران کودکانی را که در معبدی پناه گرفته بودند به شاااتبردا

 .1ضرب شمشیر کشتند

سیج کرده بود.  سیل ب سی شودن  در همین حاا، آتن تمام نیروهایش را برای گ

در  ،سوراکوزای فرستاده شدندهای کشتی و بیست هزار نفر به دروازه 73بار دیگر 

شااان را به زد و نیروهایها شاابیخون میکه گولیپوس در ساایساایل به آتنی حالی
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وضااعیتی تدافعی کشااانده بود. دموسااتنس که رهبری نیروهای کمکی را بر عهده 

شت، هنگامی که می شید بر تپهدا شود از اهالی کو سوراکوزای پیاده  های نزدیک 

ست خورد، و متقاع شک ست. پس محل  شهر کاری ناممکن ا شد که گرفتن این  د 

شبِ شت به آتن متقاعد کند. اما در  سیاس را برای بازگ ست نی شت، ماه  ِِتوان بازگ

شانه سیاس خرافاتی فکر کرد این ن شتگرفت و نی شان ی مخالفت خدایان با برگ

خیر أتصمیم گرفت یک ماه دیرتر به آتن برگردد. به دلیل همین ت ،است. در نتیجه

ها موفق شدند به ناوگان آتن حمله کنند و نیمی از آن را نابود کنند. قوای اسپارتی

های پیاپی یلیاقتآتنی که در داخل ساارزمین ساایساایل به دام افتاده بودند، با بی

در نهایت تا پایان پاییز  شااان مساایرهایی نادرساات را در پیش گرفتند وساارداران

ودِ نیساایاس و دموسااتنس در میان پ.م. همگی اساایر یا کشااته شاادند. خ 413

ی دریا بستند. شان را به تخته سنگی در کرانهها اسیرانکشتگان بودند. سیسیلی

مردند. آتنیان دراین نبردها چهل هزار  یجایی که بیشترشان در اثر سرمای زمستان

 را از دست دادند.ناو رزم 160نفر سرباز و 

شکل در  شک 413به این  سیل  سی ستان پ.م. آتن در   412ست خورد. در تاب

 به نفع ایران بود و اینکام ً  ها با خاکیدوس قراردادی بساااتند کهپ.م. الکدمونی

سپار   ،داد. درهمین زمانی ایران قرار میالحمایهرا تحت شهردولت پیمانی بین ا

سافرن  شدو تی سته  سپار  ب شدند انها به مزدورکه بر مبنای آن ا  :ایران تبدیل 



 

اندازی نکنند و جلوی آتن را هم های ایونی دستشهردولت کردند بهد میآنها تعه

چنین متعهد شده بودند که نبردشان با آتن را ادامه دهند. هم ؛در این مورد بگیرند

ها اجازه داد تا از ناوگان فنیقی شاهنشاهی پ.م. ایران به اسپار  411در تابستان 

ن تمدید کرد. به این ترتیب، داریوش دوم اساااتفاده کنند، و این قرار را تا زمساااتا

سپار  ست ا های بدون این که یک نفر تلفا  بدهد، مرکز ناآرامی در یونان را به د

 کارتر سرکوب کرد. محافظه

در این میان آلکیبیادس که به اردوی اسپار  پیوسته  ،بر روایت توکودیدس بنا

توانست تیسافرن را متقاعد کند  یونانی، او هایروایت یپایه بود، وارد عمل شد. بر

ثرتر از نابود کردن یکی به دست ؤمهم یونانی م شهردولت که حفظ موازنه میان دو

شاااود. چنین . این ادعا البته با مرور رخدادهای تاریخی تأیید نمی1دیگری اسااات

اند و نیازی به نماید که ایرانیان از آغاز به دنباا دساتیابی به چنین تعادلی بودهمی

چنان که در جریان دور اوا شااکساات خوردن  ،اندهای آلکیبیادس نداشااتهرایزنی

آتن نیز از نابود کردن کاملش جلوگیری کردند و تا حدودی آن را برای بازساااازی 

نیروهایش یاری دادند. ع وه بر این آلکیبیادس در این زمان سااارداری فراری بود 
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شد که بتواند با قدر مهم تلقی نمینآمده بود، ولی آبه خدمت پارس دراحتماالً  که

 شهربان سارد مذاکره کند و نظراتش را به او بقبوالند. 

یونیه و اآلکیبیادس بار دیگر در صااحنه پدیدار شااد و شااهرهای  .پ.م 412در 

سازی کردند و  شوراند. اما آتنیان نیروهای نظامی خود را باز ضد آتن  خیوس را بر 

را از سااااموس برانداختند. پس از آن، نوبت به خیوس را ویران کردند و اشاااراف 

شهرهای بیزانس، کوزیکوس وخالکدون بود که پیوندهای خود را با آتن بگسلند، و 

در رسید. ای بود که از شماا به آتن میاین به معنای قطع شدن مسیر حیاتی غله

شرافپ.م.  411اردیبهشت  که متمایل  ،در آتن کشمکشی میان چهارصد تن از ا

سپار  بودند، و پنج هزار تن از جنگاوران در گرفت. ناوگان آتنیان به  ،همکاری با ا

ساموس لنگر انداخ شراف نرفتکه در  سلز ا سردار دموکرا   ته بود، زیر بار ت و دو 

بار دیگر  ،های تراسااولوس و تراسااولوبوس را به رهبری برگزید. در این میانبه نام

ی این که از ایرانیان یاری شاااد و با وعده کار پیدای آلکیبیادس دغلسااار و کله

با  ،خواهد گرفت، رهبری ناوگان آتن را بر عهده گرفت. آلکیبیادس، به این ترتیب

سپارتی هایی که میزبانان دیروزش نیرویی نظامی مجهز شد و توانست بار دیگر بر ا

به ساا  ی غلبه کرد وونسحمله برد. او در کونوسما و آبودوس بر ناوگان پلوپ بودند

گاه تا دو سااااا بعد پ.م. در کوزیکوس پیروزی مهمی به دسااات آورد. آن 410

 خالکدون و بیزانس و تاسوس را بار دیگر فت  کرد و پیروزمندانه به آتن بازگشت.



 

دوران  کار،محافظه ی ترامنسِهای ساانجیدهساایاسااتبا  یانآتن ،این میاندر 

شراف را به آر سی به حکومت ا . آتنیان پس از کردندسپری میامی گذار از دموکرا

به حرکت در یدوره باز  پار کوتاهی از آرامش  مدند و اسااا ها را در چند نبرد آ

پ.م. پیمان صاالحی میان  410در تابسااتان  ،کوچک شااکساات دادند. در نتیجه

شد. نتیجه سپار  و آتن منعقد  صل ، قدر  گرفتن دوبارها ها بود. ی دموکرا ی 

ساااخت. او وه مردی به نام کلئوفن بود که آال  موساایقی میاین بار رهبر این گر

شراف شورای پنج هزار نفره صد نفره را احیا را منحل کرد و بار دیگر بولهی ا ی پان

های پونتریای در آتن برگزار پ.م. که جشااان 408در خرداد  ،کرد. به این ترتیب

شکل گرفت. در همین زمان بود که آلکیمی شتی ملی  بیادس، پس از شد، نوعی آ

ها، محترمانه به آتن ی قوای دموکرا  ساموسی بر ضد اسپار رهبری پیروزمندانه

ستقباا مردم روبه شد و با ا شد! مردم آتنوارد  های او را از یاد برده که خیانت ،رو 

 بودند، بار دیگر به رهبری نیروی دریایی منصوبش کردند.

چکداریوش دوم  .پ.م 407در سااااا  به عنوان  خود پسااار کو کوروش را 

نده مای نار ن قه اعزام کرد. او در ک به منط یای صاااغیر   دیگری شاااااه در آسااا

هایش، سیاست خارجی ایران در مورد یونان را هم بازبینی کرد و آشکارا مسئولیت

یک تا  خت  نانی پوا پردا با به هر دو طرف یو ند. کوروش  یان بردار دیگر را از م

رفاقتی به هم رساااند و به او کمک مالی ک نی  ،لوساااندروس، دریاساااالر اسااپارتی



 

پ.م. آلکیبیادس در نوتیوم از او شااکساات خورد و بار  407کرد. در نتیجه در بهار 

سیاست شد. این  سرداری معزوا  جا به تراکیه رفت و نزد گر از آنحیله بازِدیگر از 

 ام شاااد،پ.م. که به خاطر خیانت اعد 404گاه تا سااااا فرناباز پناهنده شاااد. آن

 مهمانی نزد پارسیان زیست. چون هم

حد لوساااندروس و کوروش از  ها که نگران نزدیکی بیشسااو، اسااپارتی از آن

طلبی زیاد از سااارداری او را به اساااپار  فرا خواندند و به گناه جاه کوچک بودند

پ.م.  406ند و کالیکراتیدس را به جایش برکشیدند. این سردار به ساا عزلش کرد

اما سرنوشت سردارانی که  ،رد آرگینوسای از آتن شکست خورد و کشته شددر نب

ند ندان بهتر از خودش از آب در بر او پیروز شاااده بود نان وقتی هم چ مد. آ یا ن

سی سیا شمنان  سز د شتند، تو شان به دادگاه فراخوانده پیروزمندانه به آتن بازگ

سربازان مجروح  شدن نجا  شدند و به دلیل این که در گرماگرم نبرد  را از غرق 

این مجازا   نداده بودند، به اعدام محکوم شاادند! دو نفر از ایشااان موفق شاادند از

 !غیرعادالنه بگریزند، و شش تنِ دیگر اعدام شدند

شااان را دیده بودند، بار دیگر به لوساااندروس ها که ناکامی سااردار تازهاسااپار 

اسااافند ماه را نابود کرد و در  روی آوردند. او در نزدیکی رود آیگوس ناوگان آتن

این نخستین بار پس پ.م. موفق شد شهر آتن را فت  کند.  404یا فروردین  405

 ،این ترتیب بهشد. به دست مردونیه بود که این شهر تسخیر میآتن از دو بار فت  



 

ست خوردآتن  شک سوس  سی قدیمی ،در نبردهای پلوپون ستوکرا اش بار دیگر آری

ساندروس خود بر ویران کردن را قدر  گرفت و دموک شدند. لو هایش قلع و قمع 

گاه، دیوارهای پیرایوس نظار  کرد و تبعیدیان آتنی را به شااهرشااان بازگرداند. آن

 !1ی پلوپونسوس پیوستگویی به عنوان شوخی با تاریخ، آتن به اتحادیه

ام ن اسااپارتیان در آتن نظام ساایاساای دموکراساای را برانداختند و جبارانی به

سپارتیدِ شاندند و با پادگانی ا سر کار ن رموست نام اش هاکه فرمانده ،کارخی را بر 

ا نظم بداشت، از ایشان حمایت کردند. پس از مدتی کوتاه، سی تن جبار در پیوند 

 ،تیاسیمائوس و کریت ،اف طون اقوامجدید اسااپارتی برگزیده شاادند که دو نفر از 

 وها دسااات به قتل و غار  گشاااادند و دموکرا  شاااان بودند. ایناننیز در میان

امنس هم رو و محترمی مانند ترشاااان را از میان بردند. حتی رهبر میانههواداران

 پ.م. اعدام شد. 404نتوانست از تهدید ایشان جان به در برد و در ساا 

ست خورجنگچند آتن در  هر شک سوس  د، اما تمام آتنیان اطاعت های پلوپون

ای تبعیدی به هکه به همراه بسیاری از آتنی ،ا نپذیرفتند. تراسوبولوساز اسپار  ر

سپار . آن سازماندهی نیروهای مخالف ا گاه شهر تبس گریخته بود، شروع کرد به 

د. نموپ.م. بندر پیرایوس را تساااخیر کرد و آتن را محاصاااره  404در بهار سااااا 
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قدر  را به ده  لع کردند وگونه دیدند، ساای تن جبار را خرا این آتنیان که اوضاااع

ساندروس نیز به پیرایوس سوی دیگر، لو سپردند. از  شگر  تن جبار  کشید و قوای ل

ساالری خلع ها را محاصره کرد. اما باز به اسپار  فراخوانده شد و از سپهدموکرا 

جو و مرد اسااپارتی، مردی صاال شااد و جای خود را به پاوسااانیاس داد. این دولت

دیگر آشتی دهد. پ.م. با یک 403د و توانست دو حزب آتنی را در پیشه بوسیاست

شتی ملی اع م کرد و  ،به این ترتیب ست آنوتوسِ دموکرا  افتاد که آ قدر  به د

ان اسپار  را بخشید و تبعیدیان را به شهر بازگرداند و به این شکل دستهم یهمه

شت، هر ضع موجود هم چند مخالفان بود که بار دیگر ثبا  به آتن بازگ چنان در و

پ.م. توساااز  399کردند. یکی از این مخالفان، که در گوشاااه و کنار فعالیت می

 آنوتوس محاکمه و اعدام شد، سقراط بود! 

 ،شاااکسااات خوردبر برادرش شاااورید و پ.م. کوروش کوچک  401وقتی در 

شد سیل  ضاع یونان گ سامان دادن به او سارد برای  شهربان  سافرن در مقام   . اوتی

و کونون  ی را به عنوان پایگاه خویش در داخل یونان برگزیدسااای پلوپوناتحادیه

پ.م. به آتن حمله کرد و رودس را  398آتنی را به رهبری ناوگانی برگزید که در 

 فت  نمود. 

پس از آن که آگسی ئوس اسپارتی پا را از گلیم خود درازتر کرد  .م.،پ 395در 

ست شی د ست ایرانیان به نفع آتنینموزی انداو به قلمرو هخامن سیا  ها چرخشد، 



 

پیدا کرد. به این ترتیب آتن با کورینت، تبای و بخش مهمی از تسالی متحد شد و 

این جنگ  اسپارتیان را در نبرد هالیارتوس به سختی شکست داد. لوساندروس در

سپارتی به رهبری پیساندروس  کشته شد. کونون هم در نبرد کنیدوس بر ناوگان ا

 ها را در دریا از میان برد. یسغلبه کرد و نفوذ پلوپون

پارتی قاتی و اخت فاسااا های داخلی هم رنج ها در همین دوران از نبرد طب

، جوانی اساااپارتی به نام کنیادون که بر مبنای قانونی تازه .مپ. 399بردند. در یم

ش از آن که ورش کرد و پیی پسااتی فرو افتاده بود، به همراه بردگان شاابه طبقه

 ی وسیعی را به خاک و خون کشید.منطقه کشته شود

اسااپار  هنوز از پا نیفتاده بود. آگساای ئوس از شااماا به بویوتیا  این،وجود  با

سز نیروهای ائت فی سازمان یافته  ،حمله کرد، اما راهش تو سیان  سز پار که تو

پ.م.  393جا را در به سمت کورینت ادامه داد و آن سد شد. پس راه خود را ،ندبود

عد حاصاااره کرد. ب نام  ،م به  ند، سااافیری  لب ک یان را ج که نظر ایران برای این 

سی را جلب کند. اما ایلغار  را آنتالکیداس شهربان پار ستی  ستاد تا دو سارد فر به 

ای ها نتیجهاش به قلمرو ایران او را از چشاام ایرانیان انداخته بود و این رایزنیقبلی

پ.م. ایفیکراتس آتنی نیروهای او را در لخایون شکست داد  390 در بر نداشت. در

پ.م. شااهرهای بیزانس و لساابوس به  388ی کورینت را شااکساات. در و محاصااره



 

ی دلوسی زیر ای از اتحادیهعنوان متحد به آتن پیوستند و به این ترتیب شکل تازه

 نفوذ ایران احیا شد. 

سپارتی .م.پ 387در  شدند بار ا دیگر نظر ایرانیان را جلب کنند. آنان ها موفق 

ها اگینا ی آتیکایی فرو پاشید و اسپار صل  شاهی را پذیرفتند. در نتیجه اتحادیه

عد از آن، 385و پیرایوس را فت  کردند و در  مانتینی را تساااخیر کردند. ب  پ.م. 

شت و اتحادیه شهردولت شهرهای اولونتس که در خالکیدیه قرار دا ی کوچکی از 

یرامون خود تشکیل داده بود، ت ش کرد تا شهرهای آکانتوس و آپولونیا را به زور پ

سپار  قوایی را به اتحادیه ستند و ا سپار  کمک خوا شهرها از ا اش وارد کند. این 

شان گسیل کرد که اولونتوس را ویران کردند و سر راه خود تبای را هم برای یاری

به فت  کردند و اشاااراف را در آن ندند. دموکرا جا  بایقدر  رساااا که  ،های ت

رهبرشان پلوپیداس بود، به آتن گریختند. آتنیان از ایشان استقباا کردند و به این 

اسفودریاس  .م.پ 378بار دیگر کشمکش میان آتن و اسپار  آغاز شد. در  ،ترتیب

سپارتی سرانه به پیرایوس حمله کرد، اما ،ا سپیای در بویوتیا بود، خود  که حاکم ت

سپارتی شده بودند، او را به در فت  آن ناکام ماند. ا شمگین  ست او خ شک ها که از 

جا محکوم نشد و رهایش چند در آن اش کردند. هرمحاکمه شهرشان فراخواندند و

 کردند. 



 

پ.م. با  377پیمود. آتن در می و ترقی را در این میان آتن بار دیگر راه رشاااد

سنجیده ی دیگرییاری مردم تبای اتحادیه شکیل داد و این بار در آن  تر رفتار را ت

عد،  کرد و یک سااااا ب نه و گردآوری خراج خودداری نمود.  های متکبرا تار از رف

شخصیت بسیار جالب توجهی در تبای بر سر کار آمد که اپامینونداس نام داشت و 

های هها را از تبای تبعید کرد و شیوسرداری بسیار الیق و هوشمند بود. او اسپار 

گیری فاالنس به کار گرفت که در نهایت به شاااکلنظام جدیدی را در آرایش پیاده

 مقدونی منتهی شد. 

روند نوسازی ارتش و اقتصاد آتن زیر نظر کالیستراتوس به خوبی پیش رفت، و 

ها را در دریا نابود پ.م. ناوگان اسپارتی 376ها هنگامی که خادریاس در این ت ش

ساات. یک ساااا بعد، تیموتیوس که فرزند کونون بود، با کورکورا و کرد، به بار نشاا

 آکارنانیا متحد شد و ناوگان اسپارتی را در آلوزیا شکست داد.

گاه ناوگان اسپار  کورکورا را محاصره کرد، و آتنیان به دلیل مشک   مالی آن

شتابند. تبایی که مردم  وقتی خبردار شدند هانتوانستند به یاری مردم این جزیره ب

ستهکورکورا بدون یاری آتنی شان با اند حلقهها توان شکنند، اتحاد صره را ب ی محا

ستند و پ ته را در  س  پ.م. فت  کردند و ادعای مالکیت بر اوروپوس 373آتن را گ

متعلق به آتن بود. آتنیان به این ترتیب در های سااارزمین را طرح کردند، که از

ن با رقیبی نیروم بههمساااایگی خود  حد د رو مدتی پیش مت تا  که  ند  رو شاااد



 

پ.م. با اسپار  قرارداد صلحی منعقد کرد  371ترشان بود. تیموتیوس در فرودست

ساا اپامینونداسکه با اعتراض تبای روبه شد. در همین  ست  یدنبالهدر  ،رو  سیا

سپارتی سیر را  اها را در لئوکترخویش، در جنگی مهم ا سربازان ا ست داد و  شک

شان با ها بود و پس از آن قدر  نظامیم کرد. این آخرین نبرد مهم اسپارتیعاقتل

 روندی شتابنده رو به افوا رفت. 

شه ،اپامینونداس تبایی سر تر بزرگ هاییکه نق سایه را در  شهر هم از فت  چند 

فت   گاه آرکاردیا و مسااینا راپخت، پس از آن به سااوی الکونیا پیش رفت. آنمی

های مگالوپلیس و مسانه را به ترتیب در آنجاها بنیان نهاد. ی به نامکرد و شاهرهای

پ.م.  370بعد با یاسون فرایایی که جباری در تسالی بود متحد شد. اما یاسون در 

نماید که تبای در این رشد به قتل رسید و قلمروش به تبای منضم شد. چنین می

سام شد. چرا که دسر شیان بوده با شد آورش، مدیون هخامن ر همین زمان موفق 

شکل به آن سخیر اوروپوس جلب کند. به این  سارد را برای ت شهربان  جا موافقت 

 حمله برد و این شهر را از دست آتنیان بیرون آورد. 

دیدند، به اسااپار  روی آوردند و با خطری بزرگ رویارو می که خود را ،هاآتنی

سکندر که جا شدند. ایفیکراتس با ا شان متحد  شده و قلمروبا ای سون  شین یا ش ین

پ.م. در  364ها غصب شده بود پیمان بست. اما این اسکندر در ساا توسز تبایی

شان بنهد. شد سر به حکم گزیرنا ها شکست خورد ونبرد کونوس کفاالی از تبایی



 

شد و آخرین که رهبر دموکرا  ،پلوپیداس تبایی هم شته  ها بود، در همین نبرد ک

 رای نفوذ در دستگاه سیاسی تبای نقش بر آب کرد.امید آتنیان را ب

چیره شده  نسوسآشوب بر منطقه پلوپو .م.پ 366-363های ساا یدر فاصله

سپار  سه . در اینبود ها درگیر جنگ با یها، و الیایها، آرکادیاییها، مسنیساا، ا

رفت. یم ها به سااادگی از میاندخالت تبایی باشااان دوامهای کمهم بودند و صاال 

پس از آن که طرفین را در این هرج و مرج به جان هم انداخت و به  ،اپامینونداس

ضعیف شگر  شان کرد، به جنوب یونانقدر کافی  سپارتیل شید و ا شکست ک ها را 

گاه پیش از آن که بتواند . آناز میان بردار زیادی از ایشااان را مسااختی داد و شاا

شاااد و درگذشااات. حریفان قدیمی، که با  های خود را تکمیل کند، بیمارپیروزی

شترک شمن م شان اخت فا  خود را فراموش کرده بودند، به اندرز وی در مرگ د

 صل  کردند.  دیگریک بستر مرگ گردن نهادند و با

اپامینونداس همان کسااای بود که جوانی مقدونی به نام فیلیپ را به صاااور  

که با اسااتفاده از روش  اساات همان کساایو فیلیپ گروگان در دربار خود داشاات. 

نیروی نظامی مقدونی را به قدرتی تبدیل کرد که یونان را پس اپامینونداس ابداعی 

از چند سااااا با خشاااونت فت  کرد، و فرزندش با همان ابزار کل شااااهنشااااهی 

 هخامنشی را ویران ساخت. 

  



 

 

 

 

 بندیگفتار سوم: جمع

 گیریم و به تاریخ سااایاسااایو یونان برابز نظامی میان ایران اگر نگاه خود را از رو

یابیم که به قدر تاریخ های یونانی نگاه کنیم، به تصاااویری دسااات میشاااهردولت

 هاسااات.ها و خونریزیها، خیانتای که ذکر شاااد، انباشاااته از درگیریفشااارده

ای از های یونانیان با ایران، منظومههای یونانی، قبل و بعد از درگیریشاااهردولت

سیا سی کوچک، ناپایدار، و مهاجم بودند که همواره در جنگ و جداا با واحدهای 

سر مییک سایه را برنامهدیگر به  شهرهای هم شگی بردند و قتل و غار   ای همی

کردند. مرور تاریخی که با فشردگی زیاد از وضعیت یونان در عصر ط یی تلقی می

ها شاهردولت درونهای سایاسای در ها و قدر دهد که گروهارائه شاد، نشاان می

های همسایه بسیار دشمنانه بوده است. در شهردولت بسیار ناپایدار، و روابز میان

صل  به معنای واقعی کلمه  ،کل شت، چیزی به نام  شرحش گذ دو و نیم قرنی که 



 

ست. تقریباً تمام شته ا صر ط یی تقریباً تمام شهردولت وجود ندا های یونانی در ع

 اند. گذراندهدیگر میکعمر خود را به جنگ با ی

های تعادا سااایاسااای، در خارج از قلمرو یونان قرار در این میان، تنها گرانیگاه

 ی اصااالی روابز میان اینکنندهداشاااتند. شااااهنشااااهی ایران به عنوان تنظیم

 کرد. ایرانیان در ابتدا در راساااتای کاساااتن از تنش میانها عمل میشاااهردولت

شکلیشهردولت صل  در میان ها و برقراری  کردند. اما بعد از آن شان ت ش میاز 

سازمانشهردولت که اتحاد برخی از ستین اتحادیهیافتنها و  ی شان در قالب نخ

شان را دریافتند، چرخشی در سیاست خویش دلوسی را دیدند و گرایش ضدایرانی

شدید کردند. با مرور شهرها را ت شان دادند و اخت فا  درونی میان این  آنچه در  ن

توان دریافت که ایرانیان نقش خود را به بر یونان گذشااته اساات، میسااده  این دو

هایی از نفس افتاده و ویرانه فرو شاااهردولت یخوبی ایفا کرده و یونان را به مرتبه

 کاستند که دیگر خطری برای مرزهای غربی شاهنشاهی نداشت. 

سیاری از تاریخ سی ب سیا ضور واحدهایی  سان، ح سی و مانند اتحادیهنوی ی دلو

اند. شاهنشاهی ایران دانستهچون هم پلوپونسی را همتا و رقیب نظم سیاسی بزرگی

ست. اتحادیه ست ا شت نادر ستقل این بردا شهرهای م ست در میان  هایی از این د

تابع شااااهنشااااهی بسااایار رواج داشااات و همان چیزی بود که مراکز جمعیتی 

کرد. شااهرهای ایونی و یونان با هم مرتبز می های گوناگون هخامنشاای رااسااتان



 

مقدونی و ایلوری، از سویی استق ا نسبی درونی خود را های دولت شمالی، مانند

شدند. هخامنشی محسوب میتر بزرگ حفظ کرده بودند و از سوی دیگر تابع قدر 

های یونانی شااهردولت که ازرا حضااور شاااهی مقدونی مانند پردیکاس  ،از این رو

در ها این کند نباید به م ابه قطع شدن مسیر نفوذ ایرانیان تفسیر کرد.مایت میح

های سیاسی و زد و بندهای میان دولتمردان بندیهای متفاوتی از دستهواقع سط 

سی رخ میتر بزرگ یاند که همگی در زمینهبوده سیان همواره نظم پار نمودند. پار

های سایاسای به تهدیدی برای این نظم ساتهآماده بودند تا در شارایطی که این د

های تبدیل شاااوند، آنان را سااارکوب کنند. چنان که دیدیم، در تاریخ یونان م اا

 زیادی از این قاعده وجود دارد. 

های گیرد، بلکه به حوزهچارچوب یادشاااده تنها نظم سااایاسااای را در بر نمی

نه بل تعمیم اسااات. یکی از نمو قا یت هایفرهنگی و اقتصاااادی هم  ماه که  ی 

سله ستانشهردولت مراتبی روابز میانسل شان ها، ا شاهی را ن شاهن ها و قوانین 

سرزمین می ست. دهد،  شاهی لیکیه ا شاهن شهرهای این منطقه به قلمرو  در تعلق 

دهد شناختی نشان میشواهد باستانهخامنشی تردیدی وجود ندارد. در عین حاا 

به طور یه  ناح های این  مان هم که شاااهر نگ و هنر ز تأثیر موجی از فره زیر 

هااا و کاااریی هنر، کناادههخااامنشااای و یونااانی قرار گرفتااه بودنااد. در حوزه

های شادیدی را از هنر هخامنشای گیریهای بازمانده از این تمدن وامتصاویرگری



 

شان می شین سرامیکهکاریدهد، و در عین حاا اثر هنر هلنی هم در کا های ا و 

 دوره نمایان است. به جا مانده از این 

بینیم که هلنیساام و هخامنشاای شاادن فرهنگ دو جریان می ،به این ترتیب

یک خالف  یب و م ند. هدیگر نبودرق یاپی بروز کن تاریخی پ که در دو مقطع  ند  ا

با حرکت رو هساااتیم، و یکی از و هماهنگ میان این دو روبهزمان هم برعکس، 

شتهایی که میتوجیه سم از منطقهتوان برای این امر دا ست که هلنی ای در ، آن ا

به  ،ی یونان(جزیرهشاهنشاهی هخامنشی )ایونیه(، و نه بیرون از آن )شبه« درونِ»

به عبار  دیگر، هلنیسااام جریانی فرهنگی کرده اسااات. این مناطق نشااات می

ضعی شی، ومو بیرون از آن وجود  در نه ای بوده که در درون نظام فرهنگی هخامن

 بخشای محلی هخامنشایان بوده، کهسایاسات هویت پیامدِامر ین اداشاته اسات. 

سعهزمان هم صر فرهنگی خویش، بر هویت محلی و قومی قومبا تو های تابع ی عنا

ست. میتأکید  هم صداق حوزهجریان در این کرده ا سی هم م سیا صادی و  ی اقت

ست شته ا شهرهای همین منطقهدا خراج  بازمان هم کیه،یل ی، چنان که برخی از 

ی سهمیهساختند و ی دلوسی، برای ارتش شاهنشاه هم کشتی میدادن به اتحادیه
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شان با دارشان، تدهین شدنهای سلسلهو زمانی که نگاهت بر رفاه، ثرو ، جامه

های دیگر پارساایان خیره ی جلوهشااان، و همهنو وابسااتگا مُر، شاامار همراهان

   . 1شویشود، از درک فروپایگی خویش شرمنده میمی

صالت تمدن یک قوم هنگامی که سخن از سط  پیشرفت یک فرهنگ و درجه ی ا

ی ابهام در نماید، مساااألهآید، نخساااتین مشاااکلی که رخ میساااخن به میان می

از  ترتوان یک فرهنگ را پیشاارفتهای چه معیاری میمبن معیارهاساات. این که بر

، چالش اش فرض کرددیگری دانساات و تمدنی را اصاایل و نیرومندتر از همسااایه

  . های تاریخی استاصلی تمام روایت

این ابهام، دستیابی به روشی معقوا برای رفع و ، دام ابراز سلیقه پرهیز ازبرای 

سط   -یک عامل بر گیرم و تنها می شناختی را در نظری جامعهچند حوزه یعنی 

ی و به مقایسااه کنمتمرکز می - پیچیدگی ساااختارها و کارکردهای مرتبز با آن
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م. هر کار دیگری جز این، تکرار پردازمیاش های همساااایهتمدن یونانی با تمدن

ست یک اروپایی  ست. ممکن ا شده ا سیار تکرار  ست که پیش از این ب شتباهاتی ا ا

های آکروپلیس را بر مجسااامه ی یونانی، نگاه خودی معجزهند به اساااطورهمهع ق

ی خویش شااااهکارهایی گرایانهمتمرکز کند و آن را بر مبنای معیارهای طبیعت

این امکان هم وجود دارد که یک محقق  ،نظیر بداند. از ساااوی دیگرآمیز و بینبوغ

یافت زمان تکوین میگرای تائوئیساااتی که در همین ی طبیعتچینی به فلسااافه

ند، آمیز و ژرف بدابیندیشد و آن را در مقایسه با سخنان تالس و آناکسیماندر نبوغ

های لرسااتان را گواهِ برتری جمشااید و فلزکارییا پسوهشااگری ایرانی عظمت تخت

 تمدن مربوط با خویش بداند. 

سطوربا وجود آن که انگیزه ستن ا شک شتن این متن، در هم  صلی از نو ی هی ا

ساختار ایدئولوژیک برتری معجزه سازی  شرق  /غرب بر ایران /ونانیی یونانی و وا

م بت یا منفی مردمانی که در های نکته سرِ آن ندارم که با ذکرجا این است، اما در

ندارند، غرور جا این اند و ربطی به اکنون وزیساااتههایی دیگر میها و جهانزمان

یان  یا غرورایران دار کنم. هدف، واساااازی مفهومی دیگران را خدشاااه را تقویت 

المللی اکنون حضور دارد و در معادال  سیاسی بینو جا این ایدئولوژیک است، که

ای هسمونیک کند. این بحث برای رهایی از زیر بار ساالطهنقشاای برجسااته ایفا می

ی ملیت یا شناسانهمدار و یا تأیید زیباییشود، نه ت بیت دیدگاهی سلیقهانجام می



 

قومیتی خاص. از این رو، خواهم کوشید با نگاهی سیستمی، تنها با تکیه بر شواهد 

سنجش سی قرار دهم و تمدن یونانی عینی، متغیرهایی  ستند را مورد برر پذیر و م

را از نظر پیچیدگی نهادها و سااااختارهای اجتماعی و فرهنگی با همساااایگانش 

 مقایسه کنم. 

ترین حالت مفهوم پیچیدگی را در ساااده «ی پیچیدههای ساایسااتمنظریه»در 

  بندی کرد:ها صور توان با این گزارهمی

تعداد  همراه پیچیدگی یک ساایسااتم عبار  اساات از تعداد عناصاار آن، به الف(

 روابطش.

سبت  ب( ست از محتوای اط عاتی نهفته در آن، ن ستم عبار  ا سی پیچیدگی یک 

 سازد.اصرش را بر میای که عنبه مقدار ماده و انرژی

 پیچیدگی یک سیستم عبار  است از تراکم روابز نسبت به عناصر در آن. پ(

مراتبی در های سلسلهپیچیدگی یک سیستم عبار  است از تعداد کلی سط  ت(

هایی که به دلیل تراکم اط عا ، قوانین جدید در آن زاییده آن، یعنی شمار سط 

 شوند.می

یافتگی آن، یعنی حضور یا مرتبز است با سط  سازمانپیچیدگی یک سیستم  ث(

ای که مرزبندی سیستم و کنندههای کنتراهای تعادلی و گرهعدم حضور گرانیگاه

 محیز را تضمین کنند و پویایی آن را در محیطی آشوبناک مدیریت نمایند.



 

هایی که در پیچیدگی یک سیستم متناسب است با شمار و مقیاس زیرسیستم ت(

 ها با هم دارند.اند، و حجم کلی روابطی که این زیرسیستمستم پدید آمدهسی

ی عمومی تعریف کرد، به طوری که توان چند حوزهدر یک نظام اجتماعی، می

و ها وجود داشاااته باشاااند، و به ساااازماندهی نهادها ها در تمام تمدناین حوزه

شوند هایی در قالب منش شانو محتوای اط عاتی ساختارهایی اجتماعی منتهی 

ای که در این زمینه های اصااالیشاااده قابل ردیابی باشاااد. حوزهمساااتند و ثبت

سیم عبارتند از: می ست، نظامیشنا صاد، حقوق، خز و زبان، سیا دین، گری، اقت

را  -گری و سیاستیعنی نظامی -ی نخست جای کار دو حوزهتا این ادبیا  و هنر.

شاهنشاهی به تفصیل وارسی کردیم و درجه سبت به  ی پیچیدگی و کامیابی آن ن

اوج عصااار ببینیم تمدن یونانی در باید حاال ایران را به محک نقد سااانجیدیم. 

چه غنایی برخوردار بوده ها از این حوزهسایر در  پ.م.(قرن پنجم )ی یونانی معجزه

سبت به تمدن سط  پیچیدگی آن ن سایهو  ست.چاش های هم جا از آن گونه بوده ا

های اجتماعی را به ها در مورد پیچیدگی نظامترین دادهه قلمرو اقتصااااد کمیک

غاز میدسااات می به قلمرو مرتبزِ حقوق دهد، از این حوزه آ کنیم و پس از آن 

 ی بعدی بررسی خواهند شد.هابخش ها درپردازیم. سایر حوزهمی

 ت:تشکیل یافته اسبنیادین هر نظام اقتصادی از این عناصر ساختار 



 

 طرفین معامله، یعنی کنشگرانی انسانی که با هدف بیشینه کردن برخورداری/ الف(

شاارکت اقتصااادی تبادا تولید و لذ ِ خود، به شااکلی فعاا در امر  بهره/ سااود/

 کنند.می

شود، با صرف هزینه/ نیرو/ منابعی تولید میکاال یا خدما ، یعنی آن چیزی که  ب(

و از دید خریدار به افزایش لذ ، قدر  یا معنا شاااود در مقابل بهایی تبادا می

 شود. منتهی می

ی تبادا، یعنی یکا یا واحدی اسااتانده که به عنوان معیار کمی کردن واسااطه پ(

ی تبادا در تمام ی کاالها و خدما  کاربرد داشاااته باشاااد. واساااطهارزش همه

ی ساااده که به های اقتصااادی تبادا در نظامواسااطه های تبادلی وجود دارد.نظام

مانند غله یا  -ای از کاالی عام و فراگیرکنند، مجموعهروش پایاپای داد و سااتد می

ست. به تدریج با پیچیده - فلز سطها صادی این وا شدن نظام اقت ی تبادلی هم تر 

 گیرد. یابد و پوا نام میشود و تعمیم مینمادین می

 دارد:از نظر کارکردی، نظام اقتصادی چند متغیر اصلی 

اش در قالب یافتگیی تمرکزیافتگی روند تبادا، و درجهی ساااازماندرجه الف(

هایی در نقاط متفاو ، و های بازرگانی با شااعبهها، سااازماننهادهای تجاری، بانک

 یی از تجار .هابخش دولتی شدن یا نشدن



 

یافتگی روند تولید، پیدایش نهادهای تخصااصاای برای تولید ی تخصااصدرجه ب(

 ،های بزرگ و مراکز جغرافیایی مشهور به تولید کاالیی خاص(   کارگاه)م

 پیچیدگی روند تبادا، نقش کتابت و حساااابداری در ساااازماندهی تبادال ، و پ(

 شوند. نسبتی از ساز و کارها که در قالب سند و خز ت بیت می

یش افزا 2زاییو شااااخه 1بر مبنای روندهای تمایز هاپیچیدگی در تمام نظام

صر، و تفکیک یک می شدن تقارن میان دو عن شکسته  ست از  یابد. تمایز، عبار  ا

 عنصر یا کارکرد، به دو یا چند عنصر و کارکرد. 

 الگوهای تمایزیابی اصلی در نظام اقتصادی عبارتند از:

ادا، و کننده است که تنها از تبپیدایش تاجر، که نوع خاصی از کنشگر تبادا الف(

سود میبردانه بهره سطه)م   پیدایش و کندری از کاال یا دریافت بهای آن،  ای به ا

 .)ی کوزه و خریدار آنکنندهنام بازرگان در میان تولید

رای یافته از کردارها که بهایی تمایزپیدایش تخصااص، که عبار  اساات از رده ب(

پیدایش  م  ً) از کاال یا خدمت تخصاااص یافته اسااات تولید رقابتی نوع خاصااای

گری که متخصاااص سااااختن کوزه اسااات و دیگری که برای لعاب دادن آن کوزه

 .تخصص دارد، یا تفکیک حسابدار از فروشنده(

                                                 
1 differentiation 
2 bifurcation 



 

 م  ً) و اساااتانده بودنهای گوناگون ارزشااامندی هایی با درجهپیدایش پوا پ(

جه فاو  پوا ط ، و تفکیک پوا ط  از نقره و در ندی انواع مت مادین و ب ارزش ن

 .ن(بندی آی عیارشیوه

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثروت یونانی گفتار نخست: داستان

 ی پول یونانیسخن نخست: قصه

شکاا اولیه ستین بار دری ا صر،های دولت پوا برای نخ شور و بابل ظهور کرد.  م آ

له قالب می قهاین پوا در  شاااد. که از فلز قیمتی سااااخته میبود هایی ها و حل

هایی ا ضااخامت یکنواخت بود که طواای بترین شااکل این پوا، ساایمی نقرهرایج

کردند. ارتباط میان بریدند و برای تبادا کاال از آن اساااتفاده میبرابر از آن را می

در زبان فارسی باقی مانده است، چرا که در فارسی چنان هم ی پوااین شکل اولیه



 

نامند و ترکیباتی مانند سااایمین و سااایماب را از روی آن می« سااایم»نقره را 

ی مشترک دو معنای کاربرد سیمِ نقره به عنوان ابزار تبادا ریشهاحتماالً  ازند.سمی

 است. « سیم»ی کنونی واژه

خوانیم، ضاارب سااکه، نخساات در قالب های عامیانه میبر خ ف آنچه در تاریخ

شد، نه لودیا. نخستین سکه شور آغاز  شوری در اوایل تجربیاتی پراکنده در آ های آ

َشمَشی دوم پ.مهزاره شدند و مُهر  ضرب  سیپار  شید در  خدای  ،. در معبد خور

. به همین دلیل هم به شااکل قرصاای گِرد ساااخته 1را بر خود داشااتند ،خورشااید

ی بابلی با ع مت ایشاتار ضارب شادند و به زبان های نقرهگاه ساکهشادند. آنمی

 مترادف با پوا نقره شد. « سرِ ایشتار»بابلی نام 

شور این دولت یکی ازلودیا دولت  شاهی آ شاهن شی  هایی بود که پس از فروپا

سکه را وام ضرب  سکهشیوه از  ضرب کرد که در گیری کرد و  هایی تقریباً گرد را 

خورد. اما هنوز تا این ای فلز مذاب بود که با مهر سااالطنتی ع مت میواقع تکه

ستانده ضعیتی ا شت و از یکاهایی عمومی و فراگیردوره پوا و برای تبادا  شده ندا

برای  مند نبود. این عمومیت یافتن ارزش پوا و اساااتانده شااادن ارزش آنبهره

گذار آن داریوش بزرگ بود که دپ.م. ظهور کرد و بنیا 510ی دههنخستین بار در 
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ط یی با عیار باال و یکنواخت کردن نظام ضااارب ساااکه در کل ریک ضااارب دَبا 

ریزی د پولی در جهان باستان را پیشاهنشاهی پارس نخستین نظام فراگیر اقتصا

های آشااوری را حفظ کرد و آن را به عنوان شااکل داریوش شااکل گرد سااکه. کرد

های ها برگزید. این سرمشقی است که تا به امروز در ساخت سکهعمومی تمام سکه

، که گرم 3/8ای ط  بود به وزن هر دریک سکهشود. تمام مناطق جهان رعایت می

واحد وزن کهن رایج در شاااهرها( برابر بود. هر دریک از ط یی با گندم ) 129با 

آوری تخلیص ط  تا این پایه نیز دسااتاوردی فن. شاادساااخته می درصااد 98عیار 

هایی ابتدایی انجام چون تا پیش از آن خالص کردن ط  با روش ،هخامنشااای بود

 کرد. تجاوز نمی درصد 60-70 های زرین لودیایی ازترین سکهشد و عیار خالصمی

 ترشان عقبی ضرب سکه و استانده کردن پوا از همسایگانیونانیان در زمینه

های در سده .1استشده از دریک شکلی یونانی ،دراخما ،شانبودند و نام واحد پوا

 یادشده، معتبرترین پوا در کل یونان، دریک ط ی ایرانی بود. 

ستاتر»پوا ط  یونانی واحد  وزنش همتای که شد می ( نامیده):  «ا

شتار»)ی همان شدهشکل یونانی ،در واقع ،این واژه. بودگندم  7/2 بابلی « سر(ِ ای

                                                 
تشکيل شده است و در « یک -»ی داریوش( و پسوند نسبت شدهدریک از دو بخشِ دَری )داری، كوتاه 1

سی ستان  پار سوب به داریوش»با شی»یا « من ست. واژگان دراخما و درهم از آن معنی می« داریو داده ا
 اند. مشتق شده



 

شاااد و با روش تراکیه و مقدونیه وارد می هایط ی یونانی بیشاااتر از معدنبود. 

شوی آب رودخانه ،سنتی لودیا شست صد 40-60آمد و ها بود، به دست میکه   در

شت. سیگلوس پوا نقره عیار دا شتی رایج در یونان  ای نقره به وزن که تکه نام دا

ها گندم بود. مردم یونان چون لباسی نداشتند که جیب داشته باشد، این پوا 163

 ،لِکِشااِ های بابلی، نام سااکهی ساایگلوس از کردند! واژهداری میرا در لُپ خود نگه

ارزش داشت. نسبت ارزش ط  بیستم دریک گیری شده است. هر سیگلوس یکوام

این بدان معناست به یک بود.  3/13حدود  قلمرو شاهنشاهی هخامنشیبه نقره در 

که نرخ برابری ط  و نقره در یونان کمتر از شاهنشاهی ایران بود. این امر از سویی 

جزیره، و از ساوی دیگر به فقر عمومی ط  در یونان و قدر  تولید پایین این شابه

 شد. مربوط می - ی تراکیهبرداری از معادن نقرهبه دلیل بهره -دن نقره ارزان بو

یونانیان از یکاها و معیارهای محاسااباتی شاارقی در حسااابداری خود اسااتفاده 

بر مبنای ضاارایب عدد  ،بر چارچوب بابلی های ایشااان، بناکردند. ارزش سااکهمی

ی بابلی بود که از واژه« نتاال»واحد پوا یونانی ترین بزرگ یافت.افزایش می شش

مشاتق شاده بود. هر تاالن برابر بود با  - واحد پولی برابر با شاصات مینا -« بَلتو»

کیلوگرم نقره  26کیلوگرم کاال )مانند غله( در مبادال  پایاپی، و حدود  36حدود 

شکلدر تبادال  پولی. بنابراین یونانیان در حوزه ضرب پوا، یکابندی آن،  دهی ی 

گزینی برای نام شاااده و حتی واژههای حساااابداری مبتنی بر پوا اساااتاندهنظام



 

تر بودند و هیچ نوآوری های شاارقی کهنپیرو ایران و فرهنگکام ً  شااانهایپوا

 خاصی در این زمینه از خود نشان ندادند. 

 ی تخصص یونانیسخن دوم: قصه

شد که در ارتباط می گری به تاجرهایی مربوطپیچیده ترین سط  واسطهدر یونان، 

صی بینابینبا یک شخ به تبادا کاال وخدما  در شان دیگر و بر مبنای اعتبارهای 

پرداختند. نهادهایی ی دریای مدیترانه میدریای اژه و حاشااایه هایجزیرهساااط  

که به  ،های دولتی هخامنشااایخانههای بابل و تجار خصاااوصااای مانند بانک

شتوانه سلطنتی تبای خزانهپ ست را ممکن ی  ند، در ختسامیدا در مناطق دورد

شانه ست. تنها ن شته ا سط  از پیچیدگی یونان وجود ندا شدن به این  های نزدیک 

سلحه  ساخت ا صادی مربوط به  شتی -به تبادال  اقت در آتن مربوط  - به ویسه ک

ی ی مبتنی بر خزانهیافتهی تجار ِ سااازمانشااود. به عبار  دیگر، تنها نمونهمی

ی ولتی که در یونان باسااتان سااراغ داریم، به تولید کشااتی و اساالحه با پشااتوانهد

عادن نقره باط میم یار آتن ارت بد کهی زیر اخت یایی و از نظر محدوده ،یا ی جغراف

شی  ،تنوع تبادال  شاهی هخامن شاهن سه با رخدادهای جاری در درون  قابل مقای

ست.  صیخانهها و تجارتبانکدر همین دوران فعالیت نی صو ای که با های بزرگ خ



 

ای به در پهنه - ی سلطنتیخزانه -پشتوانه و هماهنگی یک نظام اعتباری عمومی 

شااان هم چیزهایی ی ابریشاام دساات به تبادا بزنند و کاالهایگسااتردگی جاده

و اکباتان و ری امری عادی بود، اما در  امصااارفی یا تزیینی باشاااد، در بابل و لودی

 تحقق نیافت.ونان هرگز ی یجزیرهشبه

که مبتنی بر علم  ،تمایز میان حساااابدار و تاجر، و پیدایش حساااابداری علمی

ی پنجم پا گرفت. تا آخرِ کار هم حساب باشد، در یونان خیلی دیر در اواسز سده

ریاضیا  یونانی در قلمرو حسابداری وضعیتی ابتدایی داشت و هرگز به سطحی از 

ها پیش سابقه داشت، های تجاری بابلی و مصری از قرننامهکه در ساا ،پیچیدگی

ساب ضیا  در یونان و توجه به ح شد ریا ست نیافت. البته ناگفته نماند که ر و  د

یه عداد در این قلمرو،نظر بل ی ا با ند  جه ،مان یاز نتی جار  و ن ای بود از رونق ت

سودها و زیان ساب و کتابِ  شانهابازرگانان به ح های بر جای ادهد این،. با وجود ی

دارانی که به طور تخصصی به چنین کاری بپردازند و بدهد که حسامانده نشان می

دبیرانی که مانند دیوانیان هخامنشی فقز برای رتق و فتق امور اقتصادی تخصص 

 داشته باشند، در یونان پدید نیامدند. 

ی مشاااغل صاانعتی و فنی هم وضااعیت به همین شااکل بوده اساات. در زمینه

هنرمندانه کام ً  هاییدهد که حتی فعالیتقایای بازمانده از آن روزگار نشااان میب

ساخت مجسمه یا کوزه ستان به دست بردگان انجام مانند  های تزیینی در یونان با



 

شتهگرفته است و شهروندان یونانی تخصصی در این فعالیتمی  ،اند. در واقعها ندا

ی تولید مبتنی بر بردگان، نخست دو یل شیوهتمایز مشاغل در یونان باستان به دل

عد در میان طبقهی برده و آزاد را از هم تفکیک میالیه ی بزرگ بردگان کرد و ب

کرد کااه بیشاااتر بر مبنااای نیااازهااا و بناادی و تمااایزهااایی را ایجاااد میرده

زایی طبیعی مشاغل گرفت نه تمایز و شاخهداران شکل میهای بردهگذاریسرمایه

 . آزاد

 ریزی و رشد اقتصاد یونانی برنامهسخن سوم: قصه

و محتوای  ،تبادال  تجاری در قلمرو یونان بسیار کمیابی درباره های مستندمتن

ست. این متن ساده ا سیار ابتدایی و  سناد مالکیت و  ،به هیچ عنوان ،هاآنها نیز ب با ا

شی که از هزاره شور و ای خرید و فرو شاهی پادو حتی  ی مدوم پ.م. در بابل و آ

ی پنجم پ.م. که تبادال  در سااادههیتی رواج داشاااتند قابل مقایساااه نیسااات. 

صادی در بخش عمده سا و چنان در مرحلههای یونانی همشهردولت یاقت ای نانوی

شت، تنظیم قراردادهای تجاری و ثبت حساب و کتاب ستند قرار دا های مربوط نام

شاهی هخا شاهن ستد در کل  شت.به داد و  شی رواج دا منبع ما برای ترین مهم من

صادی، به کتیبه سناد اقت سط  دقت و عمومیت این ا شید های تختبازخوانی  جم



 

پرداخت دسااتمزد اند و ها به زبان ای می نوشااته شاادهشااود. این کتیبهمربوط می

اند که به کار ساااختمانی در این منطقه مشااغوا بودند. این را ثبت کرده یکارگران

شاااهنشاااهی هخامنشاایان اقتصااادی به جا مانده از  ارزشاامندترین منابعها متن

شانگر پیشرفت عظیمی در خودِ وجود این کتیبهشوند. محسوب می ها به تنهایی ن

 : 1دندهها چند چیز را نشان میسط  تمدن آن روز دنیاست. این کتیبه

ساختمانی دنیای کهن ترین بزرگ کارگران ،نخست آن که - جمشید( ت)تخطرح 

بیمه  اند و حتی حقکردهشااان دسااتمزد دریافت میبرای خدما اند، و برده نبوده

 اند!هم داشته

ای آنها هم اند، و کارهزنان و کودکان هم در این کار مشارکت داشته ،دوم آن که -

ابر بوده شده است. دستمزد زنان در بیشتر موارد با مردان بربا دستمزد جبران می

. شااوددر هیچ یک از دو جنس دیده نمیو تبعیض داری اثری از برده اساات. یعنی

جمشید نخستین بنای عمومی سترگ جهان باستان است که بر مبنای اسناد تخت

 تاریخی توسز بردگان ساخته نشده است. 

شده و  ،سوم آن که - ستمزدها به دقت ثبت  حساب و کتاب در قالب شرح این د

از نظر یعنی نه تنها ماشااین اداری هخامنشاایان  .اساات شاادهمیدقیقی بایگانی 
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اتباعش بوده، بلکه به دسااتگاه حسااابداری  یهوادار خرید خدما  آزادانه حقوقی

 کرده اساات.مورد جلوگیری میو اسااراف بی نابرابریدقیقی هم مجهز بوده که از 

تا صاااد سااااا قبل بردگان همهها این ی کارهای همه در جهانی رخ داده که 

دادند و در مناطق بیرون از شاااهنشاااهی مانند یونان اش را انجام مینیساااختما

 چنان بر همین منواا بوده است. اوضاع هم

نخساات ساالطنت های ساااا دهند که درجمشااید نشااان میهای تختکتیبه

سی انجام می صور  جن ستمزد به  ست. یعنی کارگران داریوش پرداخت د شده ا

شان دریافت می های غذا و اجناس دیگر راسهمیه کردند. اما در دوران در ازای کار

و در آخر عصر زمامداری  شتوضعیت نقدی دا هاخشایارشا یک سوم این پرداخت

. پس از پنجاه ساااا، در اندهشااداو دو سااوم دسااتمزدها در قالب پوا پرداخت می

گیرد و پوا جای به صاااور  نقدی انجام میکام ً  هاپرداخت ،زمان داریوش دوم

 تبادا را گرفته است. های جنسی واسطهمام ت

های خاص ضاارور  در هر نظام اجتماعی پولی به ایالبته تبدیل اقتصاااد پایاپ

در کل قلمرو باید د و خزانه ودساات شاایک دها بای. قیمتردخود را هم به همراه دا

شاهنشاهی با اوزان و مقادیر یکسانی کار کند و قیمت کاالها را در مقدار مشخصی 

به و  سااات،های محلی کاالهاارزش ای از بین رفتنمعن هت بیت نماید. این امر ب

شدن  سلیقهنظمی عامحاکم  . نظمی که برای مردم یک انجامدمی های محلیتر از 



 

اش آن ی منفی. جنبهردمد  دای م بت درازمد  و یک جنبهی منفی کوتاهنبهج

ر مالیا  و تبادال  پولی با دولت ب ،تا زمان جا افتادن این نظام پرداخت ،که اساات

ی های دولتی به خزانهبه دلیل اتکای حسااااب ،که یردگحساااابی انجام می مبنای

ی ت. جنبهاساااقتصاااد پایاپای  هایهزینهتر از هشااتم گرانحدود یکساالطنتی، 

د و تبادا تجاری در نکدساات میکه در نهایت اقتصاااد را یک اسااتم بت آن این 

هزینه کردن های سااااالنه برای یریزو برنامه زدسااااممکن می دورترین نقاط را

جمشاااید و اجرای . سااااخت کاناا ساااوئز و تختساااازدپذیر میها را امکانثرو 

تنها در شاارایطی ممکن  ،هاهای عمرانی، بدون به بردگی کشاایدن انسااانبرنامه

دست یکهای ک ن انجام شود و ای در سط های اقتصادیریزیکه برنامه شودمی

 . استشدن نظام اقتصادی شرط الزم چنین کاری 

داریوش بزرگ معمار این اقتصاد بود و شایسته است در کتابی دیگر و با دقتی 

 اش پسوهشی انجام گیرد. آنچه درهای اقتصادیبیشتر در مورد دستاوردهای برنامه

سود بلندتوان میجا این ست که ترجی  آن  مد  وتاهمد  بر این زیان کگفت آن ا

رهای تولید و توزیع ثرو  ممکن اکاری اساات که تنها با درک عمیقی از ساااز و ک

شیان و کارگزارانشود و به نظر میمی سد هخامن برخوردار چنین درکی از شان ر

سیس  شانهایبدان دلیل در تاریخ اند. گویا یونانیانهبود سابگر و خ داریوش را ح



 

ایش را در تولید و توزیع ثرو  به حمایت خدایان دسااتاوردهرو از آننامیدند، و می

 ند. اهفاقد چنین درکی بودکه کردند، منسوب می

صاد تهاتری کامل به نظام پولی برنامه شیان برای گذار از اقت صادی هخامن ی اقت

های مدرن کامل طی هشت دهه به انجام رسید و چنین دستاوردی حتی در تمدن

ی این برنامهشااود. نظیر محسااوب میی اثر بیامنهامروزین نیز از نظر ساارعت و د

صادی شت ثرو  ها به ت بیت قیمت ،در نهایت ،اقت های ثبا  قیمتانجامید. و انبا

بابل آنچه کارگران در جمشاید با تخت کارگران دساتمزدحاصاله به قدری بود که 

تمزدها ها و یکنواختی دسی ت بیت قیمتیکسان بود و این نشانهکردند دریافت می

عصر  در بابلِ «اگیبی و پسران»داری در مراکز اصلی شاهنشاهی است. اسناد بانک

 20دهد که نرخ سود در تمام دوران هخامنشی ثابت بوده و به هخامنشی نشان می

های عمومی مانند بینیم که مالیا می ،رساایده اساات. به همین ترتیبمی درصااد

، و ی هخامنشااای ثابتسااااله 220ران ی ترخیص کاال در تمام دوگمرگ و هزینه

 است.  درصد 10 برابر با

این پیشاارفت مداوم و سااریع از اقتصاااد مبتنی بر تبادا پایاپای به اقتصاااد 

ست که برنامهپوا شانگر آن ا ساا ن شتاد  سنجیده و بزرگی بر محور در طی ه ی 

ین شااده اساات. حفظ چننظیری اجرا اقتصاااد ایران حاکم بوده که با موفقیت کم

اری که از جانشینان ک ؛کاری بزرگ است ،خود به تنهایی ،ساختار اقتصادی ک نی



 

شیان بر صاد تهاتری  چون ،نیامدهخامن صحنه بار دیگر اقت سکندر به  در با ورود ا

 . و تا عصر مدرن دوام آورد باب شدجهان باستان 

زایش ها در دوران هخامنشااای افکردند قیمتها فکر میبرای مد دانان تاریخ

آنچه رخ داده، کاهش  ،دانیم که چنین نبوده است. در واقعیافته است، اما امروز می

تواند به شکوفایی اقتصادی تعبیر شود. به این ارزش فلزا  قیمتی است، و این می

 50داری هخامنشااایان با ی اوا زمامبابلی که در نیم سااادهای تعبیر، بهای خانه

سبت به رشد حجم پوا در گردش، و با شد، اگر رو میافزایش قیمت روبه درصد ن

شهری شدن تراکم آن در مناطق پر رونق  در نظر  توجه به افزایش جمعیت و زیاد 

تورم »دهد، نه چنان که اومستد نوشته گرفته شود، شکوفایی اقتصادی را نشان می

. البته را« ی شاااهنشاااهبیش از حد به دلیل حبس شاادن فلزا  قیمتی در خزانه

رسد در این مد  مواد . به نظر میندای اجناس وضعیت یکسانی نداشتهت همهقیم

تر شااده باشااند. یکی از چیزهایی که با ها کمی گرانتر شااده و خانهغذایی ارزان

ساارعت زیادی گران شااده، برده و کنیز اساات. افزایش قیمت یک برده از عصاار 

صد250ساا( تنها  هزار ی نوبابلی )یعنی در طی بیش ازحمورابی تا دوره بوده  در

ارزید، در عصاار ل میکِشااِ  20اساات. یعنی یک کنیز که در بابلِ دوران حمورابی 

این بدان معناساات که افزایش قیمت شااد. فروش می شااکل خرید و 50نبونید به 

اما این قیمت ناگهان به بوده اساات.  درصااد 25حدود سااده  متوسااز کنیز در هر



 

صله صر هخافا ساا در ع شیان ی هفتاد  صد 80من شکل  90و به  فتیاافزایش  در

ای از گران شاادن نیروی کار تواند نشااانهد. این افزایش بهای کنیز و برده مییرساا

شد. اما با توجه به کتیبه شید میهای تختبا شد قیمت نیروی کار جم دانیم که ر

و ی هخامنشاای بساایار ناچیز بوده اساات. بنابراین افزایش قیمت برده در کل دوره

ها و کنیزها کم شااده و توان به یک چیز نساابت داد: شاامار بردهکنیز را فقز می

شواریتجار  ستشرو ی روبهیهاشان با د این امر، یعنی کاهش تجار  برده  !ده ا

شدن نیروی شیان و تبدیل  ترین مهم کار به کارگران آزاد، یکی از در دوران هخامن

 ماندهی کار و منابع انسانی است.دستاوردهای عصر هخامنشیان در قلمرو ساز

رو هساااتیم. به این معنا که در یونان با روندی معکوس روبه ،در همین دوره

 های دایمی میانقیمت کاالهای اسااااسااای به دلیل افزایش جمعیت و بروز جنگ

یابد. به عنوان م الی یابد و در مقابل قیمت برده کاهش میها افزایش میشهردولت

توان دساااتمزد عادی یک یونانی ها، میی این افزایش قیمتاز شاااتاب و دامنه

قیمت یک پیمانه غله که در زمان سولون یک ها مقایسه کرد. حاا را با قیمتمیان

ستمزد یک  شده بود. این در حالی بود که د صر پریکلس دو برابر  دراخما بود، تا ع



 

سنگ سه اوبوا، و کارمزد  شی پاروزن روزی  و در  1اخما بودروزی یک در ماهرترا

 . داداین دوره افزایش چندانی را از خود نشان نمی

اشت سطحی از رفاه اقتصادی و تجمل که در نظام هخامنشی وجود داز این رو، 

بالغِ  جمعیتی از مردانهرگز در یونان پدید نیامد. رفاه مادی در یونان قشااار کم

سایگان لرا در بر میدار برده سیایی خود ر ییایدوگرفت که همواره هم ا به رفاه و آ

شی از آن متهم میبیش از حد، تن سایی و تنبلی نا شتیاق آ ار  و غکردند، و در ا

های تندر بسیاری از م «ط ی آسیایی»بردند. عبار  برخورداری از آن به سر می

قی در های مشااابهی را به ثرو  و رفاه قلمرو شاارشااود و اشااارهاف طون تکرار می

 ،تیجهدر نتوان یافت. و هرودو  نیز می ،سطو، آخیلس، آریستوفانسنوشتارهای ار

سبت شاهنشاهی ایران، و برتری چشمگیر وضعیت اقتصادی آن ن  تراکم ثرو  در 

ر آن عصر دریزی اقتصادی پردامنه و موفقی بوده است که ی برنامهبه یونان، نتیجه

 شده است.همتا تلقی میبی
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واحد ساایاساای عظیمی بود که تار و پود انسااجام آن را  شاااهنشاااهی هخامنشاای

ی داد، نه قدر  نظامی. وفاداری غیرمنتظرهو حقوق تشااکیل می ،اقتصاااد، امنیت

، و تداوم چشمگیر این شاهنشاهی را هاپارس یهای تابع هخامنشیان به سلطهقوم

شهروتنها به این ترتیب می شی به این توان توجیه کرد.  شاهی هخامن شاهن ندان 

  بردند.دولت وفادار بودند، چون از وجود آن سود می

شی، برنامه ضویت در نظم هخامن سودمند بودنِ ع های این دولت یکی از دالیل 

به ظاهر از همان ابتدای کار، از زمان  ،های بازرگانی بود. این طرحبرای توساااعه

شده بودند. بر مبنای شکوفایی این برنامه کوروش بزرگ آغاز  ها چند راهبرد برای 

 سازی شد. ی شاهنشاهی برگزیده و با موفقیت پیادهتجار  در گستره

سیرهای تجاری بود. راه  ساختن راه و امن کردن م ستا،  نخستین گام در این را

پیوساات و به احتماا زیاد دور از چشاام که سااارد را به شااوش می ،پادشاااهی

های تجاری هند و آسیای میانه نیز ارتباط ایران شرقی و راه نویسان یونانی بهتاریخ

های تبادا کاال بوده باشاااد. مسااایر دیگر، یکی از این شااااهراهاحتماالً  یافت،می

شعبهبی سیر آبی اقیانوس هند به خلیج فارس و  های آن در دجله و فرا  تردید م

سیری که بنیا ست. م ی دهندهسازمان ،گذارش کمبوجیهدو کارون و دز و کرخه ا



 

یایی ایران، لهو معمار اصااالی نیروی در ندن قبی با کوچا های اش داریوش بود که 

نشاااین و مساااکونی تبدیل کرد. ای ایرانیسااارکش ماد، خلیج فارس را به منطقه

شااان در کل دوران هخامنشاای انجام ای که ایرانیان و مزدورانساافرهای اکتشااافی

مراکز تأساایس  برداری از این مناطق وبه نقشااهای بود که دادند، نشااانگر ع قهمی

 اند. های آن داشتهتجاری در گذرگاه

های مهاجم محلی بود. ها و مقابله با راهزنان و قومامنیت راهتأمین  دومین گام،

ع وه بر بازسازی و ترمیم ی اصلی شاهنشاهی هاراهساله،  220در کل این دوران 

اند و به این ترتیب امنیت شدهانی حراست میهمیشگی، توسز نگهبانان و پاسدار

ها طی طریق شااده اساات. کسااانی که در این راهها برای بازرگانان تضاامین میراه

ها و دسااتگاه ای از شااهرباننامهبایساات اجازهاند و یا میاند، یا تاجر بودهکردهمی

ین شااان را توضاای  دهد. ایتمأمور اداری هخامنشاای در دساات داشااته باشااند تا

اند و نام نامیدهمی «میاتوکَّش»و در آشااوری  «هَلمی»نامه را در زبان ای می اجازه

اند، کردهیت دولتی سفر میمأمور بوده است. مسافرانی که با «ویایتیکَه»اش پارسی

های که در پاسگاه ،ایی غذای روزانهاند با نشان دادن این مجوز از جیرهتوانستهمی

ها به قدری ، استفاده کنند. نظار  بر راهبودندکار در نظر گرفته  راهداری برای این

اش گویند وقتی هیساااتائیون خواسااات برای برادرزادهمی شااادید بوده اسااات که

شیده ی دستورهایی در مورد شورش ایونیه بنویسد، ناچار شد پیامش را بر سر ترا



 

شود وبرده صبر کند تا موهایش بلند  سد و  . حکایتی 1راهی نمایدبعد او را  ای بنوی

های هخامنشی را از دید یونانیان ی نظار  بر جادهکه اگر درست هم نباشد، درجه

 دهد. باستان نشان می

ضای بین  سازماندهی ف سان کردن یکاهای مربوط به طوا و  سومین گام، یک

 برداری ازمراکز شاااهری بود. کاری که با یکنواخت کردن واحدهای طوا، نقشاااه

یران اواحد طوا در مراکز راهداری در فواصل یکسان ممکن شد. تأسیس  ها، وراه

چنان کاربرد دارد. هر اش )فرسنگ( همل تازیکباستان پرَسنگ بوده است، که ش

سنگ  ستادیای یونانی برابر می 4/5پر سی ا شته که با  ین اشود. کیلومتر طوا دا

 کرده است. ده طی میمیانگین مسافتی بوده که یک مسافر در یک روز با پای پیا

یکنواخت کردن یکاها، در مورد اوزان و مقادیر هم ضاارور  داشاات. به همین 

تری به نام ارش شاااهی به عنوان مقیاس طواِ روزمره دلیل هم واحد طوا کوچک

شد. این واحد حدود  شت و در قالب خزسانتی 45برگزیده  هایی کشمتر طوا دا

سنگ آهک که دو خز موازی ب شده بود به تعداد زیاد ر رویاز جنس  شان حک 

شاد. واحد دیگر شاد و در مراکز تجاری شااهنشااهی به کار گرفته میسااخته می

ابداع شده  هاپارس شد و توسزکَرشه بود که برای سنجش وزن به کار گرفته می
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شت و هنرمندان وزنه ِشکِل وزن دا شه ده  شکل اردک بود. هر کر سنگی به  هایی 

شت. وزنهساختند که می شه وزن دا شکل هرم تری بزرگ یحدود نیم کر هم به 

 کرشه بوده است.  20وجود داشته که وزنش معادا 

سه راهبرد ستأمین  ها و ترابری،سازماندهی راه) این  یرهای تجاری، و امنیت م

سان کردن یکاها(، شی با جدیت پی یک گیری به موازا  هم در طوا دوران هخامن

ریزی متمرکز و هدفمند اقتصادی در این قلمرو. شکوفایی برنامهشد و نشانی بود از 

 ای که دراقتصااااد تجاری در عصااار هخامنشااای، مدیون این برنامه بود. برنامه

وجود نداشت. به همین دلیل هم  ،مانند یونان ،ی شاهنشاهیحاشیههای سرزمین

 د. نمایپذیر پنداشتن کارآیی این دو ساختار کاری نامعقوا میمقایسه

نامهم های کهن آتنی، آتن بوده بر ادعای متن ترین قدر  تجاری در یونان، ب

های دیگری مانند کورینت و شااهردولت شااواهدی وجود دارد که ،اساات. در واقع

سوب می جا که تاریخ اند. اما از آنشدهتبس نیز همتای آتن و حتی برتر از آن مح

ی بازار اند، باید از دریچهان ایشان نوشتهنویسان آتنی یا مستخدمامروزِ ما را تاریخ

 آتن به اقتصاد یونانی نگریست. 

گرفتند، جا پهلو مینآ هایی که درترین بندر آتن، پیرایوس بود. کشاااتیمهم

توانستند مسافر خود را پس از دو روز و نیم تا افسوس، و پس از سه روز و نیم می

سفر به بیزانس چهار روز سانند.  صلی و نیم طوا می تا رودس بر سیر ا شید. م ک



 

جا به صور و بعد به مصر بود. از رودس تا صور سه تجار ، از آتن به رودس و از آن

ی روز، و از صور تا مصر هفت و نیم روز راه بود و به این ترتیب مسیری که ف سفه

هایی که کشید. کشتیکردند، دست کم پانزده روز طوا مییونانی تا مصر طی می

مد میدر  فت و آ های مهم ر ند، این دوران بین پیرایوس و سااااایر شاااهر کرد

ند بین می ند نمودن  300-200توانسااات با وجود ک ند و  مل کن بار را ح تن 

هایی بودند که در دوران همری سااااخته تر از قایقشاااان، ساااه بار ساااریعحرکت

 شدند. می

سته میبازرگانی در آتن بی .پ.م 560تا  پس  .م.،پ 545ر شد. اما داهمیت دان

ی نویسااا را در قالب از آن که شاااهنشاااهی هخامنشاای شااکل گرفت و کل منطقه

ای به هم پیوسااته و امن با هم متحد کرد، رونق تجار  در مرزهای شاارقی زمینه

شهر و ناوکراتیس  ستین روابز تجاری بین این  سرایت کرد و نخ یونان به آتن هم 

و سرزمین سکاها در شماا یونان به عنوان  مصر ،در مصر برقرار شد. به این ترتیب

صلی غله به آتن در  شدن  شهردولت اینصادرکنندگان ا شیده  اهمیت یافتند. برک

این دو منطقه به عنوان مراکز صدور غله، نشانگر آن است که آتنیان در این دوران 

ست و پنجه نرم می صادی د صوالً  اند.کردهبا بحرانی اقت شاورزی در یونا ان فنون ک

سعه سیار ابتدایی و تو ضعیتی ب شت و به همین دلیل هم تولید داخلی و نیافته دا

رو به رشااد منطقه کفایت  ی جمعیتِغ   و محصااوال  کشاااورزی برای تغذیه



 

های قطبترین بزرگ کرد. این مسااأله به ویسه در آتن نمود داشاات که یکی ازنمی

شبه ی مردم خود دند برای تغذیهشد. آتنیان ناچار بوجزیره محسوب میجمعیتی 

ها در جریان از این دو ناحیه غله وارد کنند و به همین دلیل هم قطع شدن این راه

های یونانی، شااهردولت شااان مرگبار بود. آتن، مانند سااایرنبرد پلوپونسااوس برای

های آتیکی، ساانگ معدن، و روغن رسااد که کوزهصااادراتی هم داشاات. به نظر می

همسااایه صااادر های ساارزمین تی بوده باشااند که از آتن بهزیتون از محصااوال

ست و شدهمی شهر منفی بوده ا صادی این  ست که تراز اقت اند. اما تقریباً بدیهی ا

ستمی سز د ست تو سیرانی که به بای سایه و فروش ا شهرهای هم اندازی و غار  

، ی دلوساایاتحادیهتأساایس  آمدند، جبران شااود. پس ازاین ترتیب به دساات می

شد به کمک اقتصاد آتن آمد و وضعیت را باجی که از شهرهای اتحادیه گرفته می

پ.م. به هشت هزار، و  464ها در ساا تا حدودی بهبود بخشید. مجموع این خراج

 شد. پ.م. به پنج هزار تاالن بالغ می 449در 

صلی بازرگانی صر ا سی با برنامه ،سه عن شاهی پار شاهن  ای فراگیر با همکه در 

های تجاری زمینی تقریباً وجود نداشاات و چفت شااده بود، در یونان غایب بود. راه

امنیتی بر دریاها حاکم نبود و آتن حتی  این،تجار  به دریا منحصاار بود. با وجود 

اش های همسایهی دلوسی بود هم از حفظ امنیت در آبدر زمانی که رهبر اتحادیه

این حقیقت را باید در کنار این واقعیت درک  ع قه بود.ناتوان یا نسااابت به آن بی



 

ناامنی راه یل  که خودِ آتن یکی از دال ند وکرد  یان دولتم  های آبی بود و آتن

ست ستمدارسیا صتی برای د شهر از هر فر شتیان محترم این  های اندازی بر ک

ستفاده می ی بها برامبلغ کرایهاین ناامنی، به دلیل کردند. تجاری و دزدی دریایی ا

کشتی عادی  یکرسید و اجاره کردن اجناس تجاری به صد درصدِ قیمت کاال می

صدی را میاین بهره .1خوردبرای بازرگانان دو هزار دراخما آب می صد در  توان ی 

صدی گمرگ راهبا هزینه سادگی به ی ده در سه کرد و به  ها در قلمرو پارس مقای

نش در یونان پی برد. ناهمسانی یکاها دالیل شکوفایی تجار  در ایران و نارس ماند

ی یونان، یکی از پیامدهای این وضااعیت جزیرهشاابه و نابرابری اوزان و مقادیر در

 ،شااان بود. از این روها و تعارض دایمی میانشااهردولت آشاافته در تجار  دریایی

ا باور به این که یونانیان مردمی تاجرپیشاااه بودند و به این دلیل به رموز ارتباط ب

مردمان بیگانه تسلز یافته بودند و از این راه انباشت ثروتی را در شهرهای خویش 

آمیز و پدید آورده بودند، اگر با وضعیت شاهنشاهی هخامنشی مقایسه شود، افسانه

 نماید. نادرست می
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 گفتار دوم: داستان ثروت ایرانی

شاهی ایران برای یونانیان قطب ثرو  پندا شاهن ست، شته میاین نکته که  شده ا

های به جا مانده از یونان باساااتان حقیقتی اسااات که با خواندن هر یک از متن

سی، هایتوان بدان پی برد. عبار می شرقی، تجمل پار ی مانند ثرو  ایونی، ط ی 

های یونانی کهن، از تراژدی گرفته تا متن فلساافی و ط ی ایرانی، و... در تمام متن

ها شااوند. هر دانشااجوی تازه کاری، با مرور این متنمیشااعر غنایی مرتب تکرار 

سدمی شرقیان پی ببرد. ح صویر ذهنی یونانیان در مورد  های شهردولت تواند به ت

شیان بودند، و طمع  ،شانجزیره به رفاه و ثرو  برادران ایونیشبه که تابع هخامن

ها ن متنبرای غار  ایشااان، امری اساات که به روشاانی و به صااراحت در تمام ای

 عنوان شده است. 

برای آن که تصااویری از وضااعیت اقتصااادی دو قلمروِ شاارق و غرب، و حجم 

ستانثرو  ست آوریم ناچاریم به دا شده در آنها به د شته  های هرودو  و های انبا



 

از  - شاااید ناقص و مبهم -منابع یونانی تکیه کنیم. بر مبنای این متون، تصااویری 

 آید.زمین به دست میشده در یونان و ایرانتهی انباشحجم کلی سرمایه

صاد سی، در قلمرو اقت شت و بازتوزیع ثرو  متکی بود  ،نظم پار بر نظامی از انبا

هایی که زندان فلزا  قیمتی باشااند، از خزانه ،نویسااان اروپاییکه با تصااویر تاریخ

ی دایمی از دانیم که جریانها میهای شااهربانیمورد خزانه تفاو  بساایار دارد. در

شده است و در ها و درآمدهای دولتی از اطراف شهربانی به خزانه سرازیر میخراج

گشااته اساات. این های نقره به مردم منطقه باز میهای ط  یا سااکهقالب دریک

شااده اساات که گرانی پرداخت میها به عنوان دسااتمزد کارگران و صاانعتپوا

اند. رساااندهها را به انجام میون شااهربانیی درهای عمرانی بزرگ و پردامنهبرنامه

ستخدام و نگهداری سربازان حرفه بخشی از این پوا شده، و بخشی ای میصرف ا

داری از هایی مانند سااااخت معابد و حفر قنا  و کندن کاناا و نگهدیگر در پروژه

ی شاااهنشاااهی، بر خ ف تصااور شااده اساات. به این ترتیب خزانهها صاارف میراه

شهربانی ،عمومی ستیک مرکز یگانه نبوده و در  شاهی پراکنده بوده ا شاهن  ؛های 

ها و امواا پیشکشی هم نبوده و مرکزی برای انباشت و غایی خراج چنین مقصدِهم

 شده است. بازتوزیع ثرو  محسوب می

ی شاااه بوده ساافره، انباشاات و بازتوزیع منابع نمادینِ این مراکزِیکی دیگر از 

ست. شاه ا شاهانِ کاخ شاهن سوم از  صویر مر شی، باز هم بر خ ف ت شین، هخامن ن



 

ناور ی عمر خود را در خیمهبخش عمده ای عظیم و در حاا سااافر در قلمرو په

ی گوناگون قلمرو هابخش با کرده است. شاه به این ترتیب مرتباًخویش سپری می

کرده ل میای متحرک و پویا عمدهندهخویش در تماس بوده و به عنوان ساااازمان

که به جنگ اسااکندر  ،اساات. از این روساات که در خیمه و خرگاه داریوش سااوم

کند تا با بینیم و اساااکندر این بخت را پیدا میاش را هم میرود، زنان خانوادهمی

ای شبیه به کاخ وارد شود و به همراهانش بگوید: شکست دادن شاهنشاه به خیمه

 .1«گویند سلطنت!به این می»

وده بی شهربان ر زمان حضور در هر منطقه، مهمان مردم منطقه و خزانهد ،شاه

ست. روایت شاهایی که دربارها شت برای  سیب در ه در ی تحفه آوردن یک انار یا 

ی شاااه توسااز های یونانی وجود دارد، بازتابی از این حقیقت اساات که ساافرهمتن

شهربان منطقه و مردم محلی برایش میپیشکش ده شاند، پر میتادهفرسهایی که 

اش ا بقیهاند و بکردهاست. شاه و اطرافیانش بخشی از این مواد غذایی را مصرف می

 اند. کردهمردم محلی و وابستگان دیگر خود را تغذیه می

سیاس سفره ،به روایت کت سر  شا انجیر آوردند. او دربارهروزی بر  شایار ی ی خ

خ دادند که در آتن ساااند پرساااید و پاکشاااتزاری که آن را در آن عمل آورده بود
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روید که خارج از قلمرو شاااهنشاااه اساات. پس پاسااخ داد که آن را نخورید تا می

سفرهجا معلوم میسرزمینش را فت  کنیم. از همین سر  شاه تنها شود که بر  ی 

شد. هر روز از تمام اهآوردغذاهایی را می شده با شاهی تولید  شاهن ند که در قلمرو 

ی شاااه نشاااهی غذاها و محصااوالتی را به عنوان تحفه برای ساافرهاطراف شاااه

ی شاااهی تغذیه هر روز پانزده هزار نفر از ساافره ،آوردند. به روایت کتساایاسمی

بخشاای از سااپاهیان همراه شاااه و مردم محلی را شااامل احتماالً  شاادند و اینمی

 شده است. می

شی مفهومی ب شاهی هخامن شاهن سیار پویا و متحرک به این ترتیب ثرو  در 

ست.  شنی خود را به عنوان ی نقشدر کتیبهبوده ا شی به رو شاهان هخامن ستم،  ر

طه یان واسااا عادا م ند )و  (اساااکوثیفقیر )های حفظ ت نتثروتم معرفی  (تَنووَ

ی شاه آن است که از ظلم توانا شده که وظیفهتأکید  ها. در همین کتیبه1کنندمی

ناتوان جلوگیری کند و حام به این ترتیببر  باشاااد.  شااااهان ظاهراً  ی فقیران 

شته شی به خوبی به نقش خویش در بازتوزیع ثرو  آگاهی دا این نقش اند. هخامن

یافته و به صااور  ضاارب سااکه و پرداخت های عمرانی تبلور میدر قالب فعالیت

شده است. شان نمادین میدستمزد با آن و فرستادن غذا برای درباریان و اطرافیان
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ی قلمرو هابخش های عمرانی یادشااده در تماماهد زیادی وجود دارد که برنامهشااو

 اند. شدهشاهنشاهی اجرا می

دسااتور داد  ،در ابتدای پیوسااتن ایونیه به قلمرو شاااهنشاااهی ،آرتافرنم  ً 

ی آنها را بر اساس واحد طوا پارسی های کشاورزی را مساحی کنند و اندازهزمین

ی کشاورزی را تعیین گاه بر مبنای آن خراج هر منطقهو آنفرسنگ محاسبه کنند 

ها به قدری بندیکرد. این عملیا  مساااحی به قدری با دقت انجام گرفت و سااهم

بعد از درگذشااات آرتافرن خودِ یونانیان نیز از آن پیروی ها سااااا عادالنه بود که

ضع کرد های شهردولت چنین قوانین نیکویی برای. آرتافرن هم1کردندمی یونانی و

وقت توانسااتند خراج خود را به طور منظم  و در مقابل از ایشااان خواساات تا هر

 .2بپردازند

ی اقتصادی، مبنای انباشت ثرو  در قلمرو هخامنشی بود. ثروتی که این برنامه

نشین و فقیری مانند یونانیان در قالب تجمل و رفاه بیش از دید همسایگان حاشیه

ندازه جلوه م که یاز ا لب آن  جا نانی طلبی در لذ  مفهوم تجمل وکرد.  بان یو ز

ست. )تروفه:  شی پدید آمده ا ست که زیر تأثیر فرهنگ هخامن ( معنایی ا

سیان سبک زندگی پار صیف میرا  یونانیان  این واژه مفهوم  .کردندبا این عبار  تو
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کرده ر میگرایی، و پرشاااکوه و ج ا زیساااتن را به ذهن متبادجویی، تجمللذ 

 است. 

بربرها هسااتند،  ِِترینِمادها که نجیب وپارساایان »گوید: هراکلیتوس پونتی می

ان روند، از این رو میل به لذ  در طبیعت انسااشااان هم به شاامار میجوترینلذ 

 .«ریشه دارد

 و -ی این تجمل در چشم یونانیان از دید ما کنندهبخش مهمی از عناصر خیره

شده امری روزمره و پیش پا افتاده تلقی می - شهروندان هخامنشیاز دید احتماالً 

ست. یک نمونه از این تجمل شم یونانیان، ماکیان بوده ا شرقیان در چ های غریب 

سایر پرندگان اهلی موجوداتی  ستان، مرغ و خروس و مرغابی و  ست! در یونان با ا

و استفاده از گوشت  شدند و پرورش ماکیانبها و ارزشمند پنداشته میبسیار گران

همر در های اشاارافی و بلندمرتبه اختصاااص داشاات. چنان که آن تنها به خاندان

ی وجود ماکیان را نشانه ایلیاددر لوپه دارد و نِهای زیادی به غازهای پِاشاره ادیسه

ندثرو  عظیم مردم تروا می ندگان. در کمدی 1دا فانس هم می پر توان آریساااتو

شانه دهد که در شواهد نشان می ی به پرندگان اهلی را بازجست.های این شیفتگن

ضعیتی مانند امروز تاریخ شاهی هخامنشی و شاهن های یادشده پرورش ماکیان در 
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ست و یکی از روش شته ا ی تولید پروتئین خوراکی محسوب های پیش پا افتادهدا

 شده است، نه دلیلی بر ثرو  و تجمل. می

عیت به همین شکل بوده است. تفسیر امروزین در مورد لباس و پوشاک هم وض

گوید که ایرانیان و شرقیان از دید یونانیان های کهن چنین مینویسان از متنتاریخ

اند و های مجلل و پر زرق و برق عاد  کردهاند که به پوشاایدن لباسمردمانی بوده

ردانگی اند و از خشااونت و صاا بت مبه همین دلیل وضااعیتی زنانه به خود گرفته

ی ترسی که سربازان یونانی از پارسیان اند. مرور تاریخ یونان و مشاهدهبهره بودهبی

شته شان میدا شت درست نیست. با وجود اند، ن دانیم که می این،دهد که این بردا

نگریساااتند و در هر فرصاااتی یونانیان به چشااام اعجاب به پوشااااک ایرانیان می

شیدن آن خود رامی شیدند با پو شبیه کنند کو سانیاس :به ایرانیان  به محض  ،پاو

تمیسااتوکلس با لباساای  ؛دسااتور داد تا برایش لباس ایرانی بیاورند ،ورود به آساایا

های ایرانی از سوی اش به لباسو اسکندر به خاطر ع قه ؛زیستایرانی در سارد می

شماتت میسرداران مقدونی شیفتگی یونانیان به لباس ااش  یرانیان شد. دلیل این 

 اند!با تعبیر امروزین ما، لباس نداشته ،به سادگی این بوده است که یونانیان

شم یا در یونان، لباس عبار  بود از پارچه شکلی از جنس پ ی بلند و مستطیل 

سنجاق شت یا با  سر دا سوراخی برای عبور  صل میکتان، که  شد. هایی به هم مت

 ( که« )خیتون»مانند بود به نام ملحفهای لباس عمومی مردم یونان پارچه



 

شااد. خیتون رسااید و عرضااش گاه به سااه متر بالغ میبلندایش تا پای فرد می

ساخته میمردانه ستطیل  شانهی دوری از دو م سنجاقی روی  ی شد که با گره یا 

پوشاندند. مردانی که به شدند، اما شانه و بازوی راست را نمیچپ به هم بسته می

دو  هایی دو سااار خیتون را روی هرپرداختند و زنان با سااانجاقمی کاری بدنی

رنگ بود و طرح یا تزیینی کردند. رنگ خیتون سفید یا زرد کمشان محکم میشانه

ی ی ششم پ.م. به سبک دوریایی یک تکه پارچهنداشت. زنان یونانی تا اواخر سده

( « )پلوسپِِِ»کردند که پشاامی شاابیه به خیتون را روی آن بر تن می

ی مستطیلی شکل به ابعاد رسید. پپلوس در واقع پارچهنام داشت و تا کمرشان می

های بلندی به هم وصاال هایش با ساانجاقمتر بود که شااانهسااانتی 45در  180

سنجاق به دست، استفاده از  ِِشد. پس از به قتل رسیدن سربازی به دست زنانِمی

بعدها نوعی از لباس مردانه در یونان رواج یافت  .1ها در آتن ممنوع شداین سنجاق

ی پشمی مستطیلی شکلی بود در نام داشت. این لباس هم پارچه« هیماتیون»که 

سوار میسانتی 70در  135ابعاد  شانه  سید. این شد و تا کمر میمتر که روی  ر

اسااتفاده ی پسااران نوجوان بود اما بعدها فیلسااوفان نیز از آن لباس ابتدا تنها ویسه

شان شدند و گاه اندازهساخته میتر بزرگ های جدیدتر با ابعادیکردند. این نمونه
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تری از خیتون هم وجود ی کوچکرساااید. نمونهمتر میساااانتی 360در  300به 

شته که  ست. می ( نامیده« )خ موس»دا شته ا شده و برشی مربعی دا

 بوده است.  خاستگاه این نوع پوشش مقدونیه یا ایتالیا

 

 

 

 

 

 

 

ی فاقد دوخت که هنگام خواب ای پارچهدر کل، لباس یونانیان همین بود. تکه

نداز، پتو و فاده قرار می ملحفه به عنوان زیرا گرفت، و روزها دور بدن مورد اسااات

های کرد. بر مبنای نقوشااای که بر کوزهشاااد و نقش لباس را بازی میپیچیده می

شتر مواقع حتی این پارچه هم ست، معلوم مییونانی بر جای مانده ا شود که در بی

کام ً برهنه به  -به ویسه در پلوپونساااوس  -شاااده و یونانیان دور تن پیچیده نمی

 اند.پرداختهپرسه زدن در اطراف می

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایش هوماتیون بر تندیسی مرمرین  نمایش پپلوس بر تندیسی مفرغین

 

در یونان رواج داشاات که دار تنها یک نوع ک ه نمدی لبه ک هخود،گذشااته از 

شااد. تنها چیز شاابیه به کفش در یونان، خوانده می( « ):پِتاسااوس»

شد است. نوعی دمپایی بود که کفی چرمی داشت و با بندهایی به ساق پا بسته می

اخته بود و به معنایی که در همان زمان در ایران رواج داشته، در یونان ناشن ،کفش

سالهپا برهنه راه می معموالً مردم شارهرفتند. در ر ستایشهای اف طون ا آمیز های 



 

اش در برابر سرمای ی سقراط وجود دارد که به مقاومت پاهای برهنهبسیاری درباره

ها در تمام اوقا  روز لخت و های دوری و به ویسه اسااپار کند. قومبرف اشاااره می

شهور  شعرمانند بندی از  -در زبان یونانی در همین دلیل هم  پابرهنه بودند. به م

شیدنم ل دوری»بینیم که یم - آناکرئون ست، « ها لباس پو کنایه از لخت بودن ا

مقصااودی  1«ها لباس بپوشم ل دوری»گوید اش میو او هنگامی که به معشااوقه

 شرمانه دارد.بی

هنشااااهی هخامنشااای تر مقیم شااااهای کهناین در حالی اسااات که تمدن

سیار متنوع و پیچیده از تولید و تزیین لباس را در دا خویش پرورده سبک هایی ب

ی یونانیان کهن بوده که بسیار مورد ع قه ،تنها به پوشاک ایرانیانجا این بودند. در

و مادها، حجم اط عا  و  هاپارس در مورد پوشااش و لباسکنم. اشاااره می ،اساات

از آن اسااات که بتوان در این متن بدان پرداخت. در این حد ها بیش تنوع لباس

شاره کرد که از دیوارنگارهمی شی چنین برتوان ا صر هخامن آید که لباس میهای ع

رفته است: دوازده نوع ک ه و گاین دوران این عناصر را در بر می رسمی ایرانیان در

سه نونیم شنل،  سه نوع پیراهن، زیرپیراهن، دو نوع  شلوار، و تاج،  ع کفش، دو نوع 

فضااای کافی برای اشاااره کردن به تمام این جا این ساافانه درأسااه نوع کمربند. مت
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و دار های زیپتوان اشااااره کرد که جز لباسانواع وجود ندارد. فقز در این حد می

ستینبیدار ی دکمهجلیقه شند، هایی که امروز مردم میتمام لباس« نوع» ، ازآ پو

ها عبارتند ای از این لباسنمونه. 1در ایران هخامنشی وجود داشته استهایی نمونه

شااان یقه، شاالوارهایی که در انتهای زیریندار و بیدار یقههای آسااتیناز: پیراهن

شاااد بندهایی برای عبور از زیر پا و نگه داشاااتن شااالوار در جای خود دوخته می

ستین شی امروزین بانوان(، ردای آ شبیه لباس ورز شنل با بندهایی برای گره ) دار، 

دار خوردن زیر گردن، باالپوش پارساای که شاانلی کوتاه و تزیینی بود، دامن چین

شاااان امروزه هم مشاااابهدقیقاً  داری کهدار و زبانههای چرمی دکمهمردانه، کفش

تاج، سااربند، کمربند، و چیزی شاابیه به شااود، و تزییناتی مانند نیمپوشاایده می

 جوراب کلفت!

شدند. های گوناگون تزیین میها و نقشهای ایرانی رنگین بودند و با طرحلباس

یافتگی نیروهای ی توسااعهتوان درجهی پوشاااک ایرانیان و یونانیان میبا مقایسااه

سده شی از آن را دریافت. در  ی پنجم و چهارم پ.م. یونانیان زیر تولیدی و رفاه نا

ی پوشااااک تجربه کردند. در این دوره حوزهتأثیر فرهنگ ایرانی تحوالتی را در 

کردند و گاه به غار  شااهرهای شااماا یونان که با ایرانیان داد و سااتد میدولت
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شتی شمین را به یونان وارد کردند و های تجاری فنیقیان میک پرداختند لباس ابری

آمیزی پارچه، که به ویسه فنیقیان بدان شااهر  داشااتند، آشاانا های رنگبا روش

سی بر روی پارچه هم درهمین زمان رواج یافت. د. نقش کردن طرحشدن های هند

ها ممکن شاااد و رنگ ارغوانی که ع مت شااااه ایران چنین رنگ کردن خیتونهم

ترین شاااد، به عنوان زیبندههای فنیقیه گرفته میبود، و از نوعی صااادف در کرانه

عدها با همین معنای رنگ لباس در یونان شااناخته شااد. این همان رنگی بود که ب

اش به قلمرو روم وارد شااد و در مقام رنگ ردا و شاانل امپراتور روم ت بیت شاااهانه

سایی جایگاه بلند خویش را حفظ  سطا در نظام کلی صر قرون و شد و بعدها در ع

 های کاتولیک است.چنان رنگ لباس کاردینااکرد، تا به امروز که هم

 

 

 

 انعکاس رواج لباس و 

 رایش ایرانی ی آشیوه

 ای یونانیبر کویه

 



 

نماید که تفاو  سط  در کیفیت و سبک زندگی به پوشاک منحصر چنین می

های زیادی به گوارایی و با سااالیقه بودنِ غذاهای ایرانی در نبوده باشاااد. اشااااره

شااده در شااود، که در تنوع و کیفیت برتر غذاهای صاارفهای یونانی دیده میمتن

س سبت به  شواهدی رزمینی مانند یونان تردیدی بر جای نمیشاهنشاهی ن گذارد. 

سایر جنبه های زندگی نیز وجود دارد که کیفیت زندگی عادی در ایران و در مورد 

صریتوان از دهد. به عنوان یک م اا، میناپذیر جلوه مییونان را قیاس  آتنائوس م

جریان پناهنده قل نهنگام  ،. اوکه از نویساااندگان یونانی مقیم مصااار بود یاد کرد

گوید که شاااه به مهمانش شاادن آنتیموس کرتی به دربار اردشاایر هخامنشاای، می

ستری گرانچادری بزرگ بخشید و تختی نقره  بها برایش فرستاد و کسی راای و ب

گفتند یونانیان از کرد تا بستر را برایش پهن کند و جمع کند، چون همه می مأمور

 !1دانندگستردن بستر هیچ نمی

شان انباشته شده بود، با ثرو  و رفاهی که در عصر هخامنشیان در قلمرو وسیع

ست  سکندر به باد فنا رفت. کافی ا ست ا سی این منطقه به د سیا سجام  نابودی ان

اسکندر موهبتی  کنند حضورنویسانی که حس میگویی به ادعای تاریخبرای پاسخ

هااا را آزاد کرد، بااه خزانااهبرای مردم منطقااه بود و فلزا  قیمتی محبوس در 
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ندوخته نها  ؛دقت کنیم ،پیش و پس از ظهور اساااکندر ،هاهای شاااهربانیی خزا

شتوانهخزانه  - مانند کندن کاریز و راهداری -های عمومی ی انجام طرحهایی که پ

 اند. بوده

ی بزرگ در شااهرهای اسااکندر در زمانی به ایران حمله کرد که چندین خزانه

 ها عبار  بودند از:ترین این خزانهود داشت. عمدهوج اصلی کشور

 هزار تاالن. 120ی پارسه با خزانه -

 هزار تاالن. 40ی شوش با خزانه -

 هزار تاالن 7ی اکباتان با خزانه -

پس از غار  احتماالً  و رسدکم به نظر میخیلی تاالن )که  800ی مصر با خزانه -

 .(ستشدنش به دست مقدونیان شمرده شده ا

و سغد را هم افزود که  ،ی دمشق، سارد، بابل، بلخ، هیرکانیهباید خزانهها این به

یک از این  در موردش اط ع دقیقی در دسااات نداریم. اگر میانگین موجودی هر

س -هزار تاالن بگیریم پنج ها را حدود خزانه ستکه حداقل ب گاه آن – یار پایینی ا

های بیست و های شهربانیدر خزانهشاهنشاهی ی ی ارزی موجود در خزانهذخیره

ی مرکزی پارسااه که به همراه خزانهشااده هزار تاالن بالغ می 115به اش سااه گانه

یونانیان  کاریدانم. در اثبا  نرساایده اسااتهزار تاالن می 230مقدار آن به حدود 

 قدر بگویم که اساااکندر پس از دساااتیابی به این ثرو  در امور اقتصاااادی همین



 

مرد، تنها پنجاه هنگفت، وقتی که ده ساا پس از ویران کردن قلمرو هخامنشی می

یعنی حدود چهار پنجم ثروتی را که  اش داشت.ی شاهنشاهیهزار تاالن در خزانه

 به دست آورده بود، در همین ده ساا از دست داده بود.

  



 

 

 

 

 

 گفتار سوم: داستان شهرنشینی یونانی

 تواند برای ارزیابی وضااعیت اقتصااادی و اجتماعیکه می یکی از متغیرهای دیگری

شینی و کیفیت شهردولت شهرن ضعیت  شود، و ستان به کار گرفته  های یونان با

 زندگی در این شااهرهاساات. چنان که گذشاات، واحد زندگی اجتماعی در یونان

 ای انباشته ازیونانی، منطقه شهردولت بوده است. برداشت عامیانه از یک شهردولت

ندیس ثار هنری خیرهت نه، آ ندا نههای هنرم خا نده و  نهکن بدگو ی عظیم های مع

های سااانگی اسااات که گروهی از شاااهروندان پاکیزه و فرهیخته در میان خیابان

صویر، که دیدنش های فلسفی میزنند و به بحثسرسبز آن قدم می پردازند. این ت

ست، بهها و مجلهدر کارتون شتارهای  های کمیک چندان عجیب نی سیاری از نو ب

شااان حس جدی و ک ساایک تاریخ هم راه یافته اساات و خواننده هنگام خواندن

های یونانی در ذهن شااهردولت دارشااان چنین تصااویری ازی نامکند نویسااندهمی



 

داشته است. تصویری که در تعارض با تمام شواهد و مستندا  تاریخی موجود قرار 

صو ستانی یونان، یر آرمانی و اغراقدارد. پیش از پذیرفتن این ت شهرهای با آمیز از 

ستن در یک شواهد بیندازیم و معنای واقعی زی  شهردولت بد نیست نگاهی به این 

 یونانی را وارسی کنیم. 

هایی سااازمان یافته بود که شااهردولت در قالب بخش مهمی از جمعیت یونان

شان بر پایهشالوده صاد شده بوی اقت شاورزی نهاده  د. جمعیت بخش مهمی از ی ک

سیار اندک بود و از چند هزار تن فراتر نمیشهردولت این رفت. از این رو آنچه ها ب

هایی در میان دهد، بیشتر روستاها و شهرکبه لحاظ آماری معنا می« شهردولت»

 بودند که جمعیت شاااهردولت ساااهتنها ل مزارعی پراکنده بوده اسااات. در ک

ستر بودافزونار نفر از بیست هز شانشهروندان از ، و آکراگاس، که ایراکوزو: آتن، 

 شاامار شااهروندان در. 1ی یونان قرار داشااتجزیرهدر شاابه آتنتنها شااان میان

های بزرگ و مهمی مانند آرگوس، کورینت، و تبس در این زمان کمتر از شهردولت

به رقیبی برای  این بود و تنها اسپار  بود که به پشتیبانی انبوه بردگانش به تدریج

 شد.آتن تبدیل می
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ی کم بودن جمعیت یونان کم بودن جمعیت شاااهروندان در شاااهرها، نشاااانه

شیوه ست. بلکه  سازماننی شان میی خاص  جمعیت دهد. یافتگی این جمعیت را ن

هزار نفر در نوساااان بود و از این  210-235آتیکا در زمان پریکلس بین ی منطقه

ی آتیکا مساااحت منطقهکردند. شااان در آتن زندگی میهزار نفر 120تا  100عده 

ی یادشااده یک نفر در هر کیلومتر مربع بود و بنابراین تراکم جمعیت ناحیه 2300

سیار زیاد محسوب می ستان ب جمعیت بوئتیا شود. ده متر مربع بود که در جهان با

ها در این دوره کرد. اسپارتیهزار نفر تغییر می 125تا  110کمتر از این بود و بین 

، هزار نفر جمعیت داشتند که تنها چهار تا پنج هزار نفرشان شهروند اسپار  200

 بودند.  و بقیه برده یا بیگانه

صلی  شهرهای ا ساکن در این مناطق، کیفیت زندگی در  با وجود جمعیت انبوه 

در عصر ظلمت، مساحت شهرهای آتن )دویست از وضعیتی ابتدایی برخوردار بود. 

ار(، آرگوس )پنجاه هکتار( و کنوسوس )صد هکتار( بسیار زیاد بود. با توجه به هکت

ها در این دانیم که تراکم خانههای این شاااهرها، میبقایای بر جای مانده از خانه

شان بسیار زیاد بوده است. چند نظریه در مورد وسعت دوره بسیار کم، و پراکندگی

شان، ترینشان مطرح شده است که مهمایهباالی این شهرها و توزیع خاص خانه

کند. با وجود ها توجیه میالی خانههها در البگیری قبرسااتاناین قضاایه را با جای

آمده، اما این  ها به دساااتآن که آثاری از قبرساااتان در فضاااای خالی میان خانه



 

شهرهای یادشده یستکننده نتوضی  چندان قانع ست که  به  -. امکان دیگر، آن ا

در این دوره  - ها را داردسه آتن که بیشاااترین مسااااحت و کمترین تراکم خانهیو

شهر  شته پارچهیکوضعیت یک  صور  خوشهرا ندا سکونتاند و به  های گاهای از 

شتههم کنار  شه ؛اندوجود دا شاید به قبیلهخو شته هایی که  های متفاو  تعلق دا

 راهای آتنی قبیلهکه او  اینی کهن تسااائوس و افساااانه. به این شاااکل، باشاااند

شمه میاز د کر پارچهیک سرچ ستواقعیتی  «  هاآتن»واقعیتی که در نام جمع  ،گرفته ا

 مانده است. ( باقی)آتنای: 

شناسی شهرهای یونانی مرسوم است که برای تخمین جمعیت یک در باستان

ده متر مربع کنند که بر مبنای آن هر ای اساااتفاده میی ساااادهمنطقه، از قاعده

شااود. این قاعده در مورد عصاار دار، هم ارزِ یک نفر در نظر گرفته میزمینِ سااقف

 40-70ها در این دوره یک از خانه نماید. با توجه به این که هرظلمت درساات می

شته نفر  4-5هایی متوسز با توان فرض کرد که خانوادهاند، میمتر مربع وسعت دا

عصااار ک سااایک با تراکم جمعیتی  ند. آتن دراکردهییک از آنها زندگی م در هر

زیسااتند که رو شااد، به طوری که در وسااعتی مشااابه جمعیتی میبساایار باال روبه

. این تراکم زیاد جمعیت و کاهش 1شااامارشاااان بین دو تا چهار برابر بیشاااتر بود
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ی جویانهتواند بازتابی از زندگی صااارفهشاااان، میکیفیت زندگی برای بخش عمده

 دادند.ی جمعیت شهر را تشکیل میبردگانی باشد که بخش عمده

کیلومتر مربع  1450عادا ی وسااعتی ماش، به بیشااینهدر عصاار ط یی ،آتن

شد. تنها  215-300پ.م. به  432و جمعیتش در  دست یافت تا  35هزار نفر بالغ 

انه یا زن شدند و بقیه برده، بیگند آزاد محسوب میوهزار نفر از این مردم شهر 45

به دلیل طاعون و  ،های پلوپونسااوسپس از پایان جنگ ،بودند. ساااکنان این شااهر

شهری . 1هزار نفر رسید 115-175پیامدهای جنگ بسیار کاهش یافت و به حدود 

شد، اما در جهان مراکز جمعیتی یونان محسوب میترین بزرگ با این ابعاد یکی از

در آن زمان شهرهایی مانند شوش، سارد، شد. چون باستان مرکز مهمی تلقی نمی

اکباتان، بلخ، ممفیس، و تِب در قلمرو هخامنشاای وجود داشااتند که به شااهاد  

ستندجهانگردان یونانی که در آن دوران می سی  زی شکوه و عظمت با مقیا از نظر 

شدند. تنها به عنوان قیاس، بد نیست به این نکته قابل توجه از آتن برتر دانسته می

پانصااد جریب  پیش از عصاار ط یی آتنسااده  حدود سااهبابل در ره کنیم که اشااا

شته و  ساحت دا صد هزار  1179م که در زمان  تگرفرا در بر می شهروندمعبد و 

 یافت.هزار نفر افزایش می 250های مذهبی و مراسم آکیتو شمارشان تا جشن
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ساااریع جمعیت ی پنجم پ.م. یونان و بالکان با افزایش ، در سااادهاین حاابا 

سوب میروبه شد. با وجود رو بودند و آتن در این منطقه قطب جمعیتی مهمی مح

سالهباور به این که آتن مرکز جهان  این، ست. بر مبنای ر ی یونانی بوده، نادرست ا

شوران ستیس:  خوان دان سوفی اثر آتنائیوس معلوم  ()دِیپنو

گینا و کورینت از آتن بیشتر بوده است. اگر شود که شمار بردگان در شهرهای امی

نسبت بردگان به شهروندان را در این شهرهای آتیکایی برابر بگیریم، به این نتیجه 

ساکنان کورینت یک و نیم برابر و مردم اگینا برابر با آتنیان جمعیت می سیم که  ر

ر در چند بساایا هر - اند. توانایی نظامی و قدر  ساایاساای این شااهرها همداشااته

خوان اسااات. با این تراکم جمعیت باال هم - های آتنی تحریف و انکار شااادهمتن

ها نویسان امروزی بیشتر مدیون نابود شدن تاریخی تاریخمدارانهبنابراین نگرش آتن

های آتنی است، شده در این شهرها، و باقی ماندن متنهای سیاسی نوشتهو بیانیه

 اریخی.شناختی یا تنه واقعیتی جمعیت

نه خا یای  قا که از ب نان  یان در این دوره بر میچ با وجود تراکم های آتن ید،  آ

ساحت خانهبرای همگان جمعیت باال، کیفیت زندگی  ست. م سیار پایین بوده ا ها ب

تر هم در همان حدود عصاار ظلمت باقی مانده بود، و در بساایاری از موارد کوچک

ستن و خشده بود. از خانه ضای خانواده، و هم برای نگهها هم برای زی داری فتن اع

ستفاده می سفند ا شد. به عبار  دیگر، آغل از جانوران اهلی مانند خوک و بز و گو



 

شناخته صطبل برای آتنیان چندان  شان در جانورانهمراه  معموالً شده نبود وو ا

شهر هایی کوچک زندگی میخانه شت و  سیار پایین دا سطحی ب شت  کردند. بهدا

. فضااوال  1انبارهای شاارقی بودکشاای آب یا منبع آبی شاابیه آبقنا ، لولهفاقد 

شاااد و به همین دلیل هم ساااط  ها انباشاااته میها و کف خانهها در کوچهخانه

که از مصاااالحی به  -را ها آمد و بازساااازی مداوم خانهها به تدریج باال میخیابان

 ساخت. ضروری می - نسبت سبک ساخته شده بودند

ستانبر خ شواهد با شهرهای میشناختی بر ف تلقی عمومی، چنان که از  آید، 

گاه غاز یت و آ مل فرد کا نانی مراکز ظهور و ت یک فضاااای عمومی از یو های تفک

های آتن فاقد فضااای خصااوصاای بودند و هیچ تفکیک اند. خانهخصااوصاای نبوده

پذیر و ی مهمانهابخش ی مربوط به سکونت اعضای خانواده وهابخش روشنی بین

شاوندان مخصوص شد همسایگان و خوی ست آمد و  شته ا . این در حالی 2وجود ندا

ست که در همین زمان ابتدایی صی، ا صو ضای عمومی و خ شکل تفکیک ف ترین 

ها ساااابقه های قلمرو خاوری مد در خانه ،گیری اندرونی و بیرونییعنی شاااکل

ضای خانه به بخش اندرونی و شت. این تفکیک ف البته با محدودیت زنان  بیرونی دا

سانه شهو و اف شرقی هیچ ارتباطی ندارد. سراحرم آلود غربیان در موردهای  های 
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های اربابی ایرانی چنین تفکیکی را از خود دانیم که در همین دوره خانهچون می

شان می سبت به زنان یونانی ن شان چنین هایکه خانه -دادند، و زنان ایرانی هم ن

 اند. کردهناپذیر آزادتر زندگی میبه شکلی قیاس - تهتفکیکی نداش

گذاشااتند تا میی مردم نان جو و گندم بود که برای سااالم ماندن غذای عمده

شکل خمیری موقع خوردن آن را با آب مخلوط میبعد د و وش خشک کردند و به 

ها و مراسم عمومی اختصاص داشت د. خوردن گوشت تنها به زمان جشنخوردنمی

حتی در میان اشااراف و ثروتمندان هم رواج نداشاات. در مقابل، خوردن زیتون و  و

ی ی غذایی اصااالی در میان طبقهبود و روغن زیتون به عنوان افزودهمعموا میوه 

 .1اشراف رواج داشت

 یه به سااایرشااب ،به خاطر همین شاارایز، میانگین عمر ساااکنان این شااهر 

کرد. چنین سااااا نوساااان می 30 -35 اندک بود و بین ،های یونانیشاااهردولت

که  ،ی اشااراف و ثروتمندانتوانسااته برای اعضااای طبقهنماید که این عدد میمی

شتند، تا بیست ساا دیگر هم افزایش پیدا کند . 2تغذیه و شرایز زندگی بهتری دا

به این دلیل قانون مشااهور یونانی که خدمت سااربازی را برای مردان تا شااصاات 
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بودن این وظیفه  عمرانهبر تأکید  ای برایاستعاره ،کرد، در واقعسالگی اجباری می

 بوده است، نه یک قانون مدنی دقیق و قابل اجرا. 

شاهیر این دوره کیتو، در کتاب جالبش درباره سن باالی برخی از م ی یونانیان، 

شدهآورانِ جوانرا با نام سدهمرگ  سه کرده و نتیجه ی اروپایی در  ی نوزدهم مقای

. 1ی نوزدهم بوده استگرفته که البد میانگین سن یونانیان بیشتر از اروپاییان سده

ی نوزدهم هم به خاطر پیامدهای انق ب البته تردیدی نیساات که در اروپای سااده

سبت به  سب زندگی در میان طبقا  پایین، میانگین عمر ن شرایز نامنا صنعتی و 

توان دلیلی بر درسااتی این امر را نمیتر بوده اساات. اما زمان حاضاار بساایار پایین

نام یل در جوانی آوران سااادهادعای کیتو دانسااات.  به این دل ی نوزدهمی اروپا، 

شاان نوعی مرگ شادن برایزیساتند و جوانمردند که در عصار رمانتیسام میمی

سوب می ضیلت مح سندگان آن دوران با نام مف ست که نوی رض شد. این همان ا

شااد نویسااندگانی اند. این باور، باعث می( بدان اشاااره کردهmal de siecle) سااده

غیرمنطقی جان ببازند و بایرون های تن به تن جنگمانند لرمانتوف و پوشکین در 

و  تا بالکان ساافر کندیونان و شااهید شاادن در راه آزادی ها برای مبارزه با ع مانی

ستان، ما دار بزند. دنرواا خود را  شتهر مقابل، در یونان با شاهیری را دا ایم که تا م

                                                 
 .1370كيتو،  1



 

سن زیادشان به جرگه اند. این نکته پیوستهداران میی نامحدودی زیادی به دلیل 

شراف بودند، و همهآوران از طبقهکه تمام این نام شد  با رقیبان  شان هم بهی ا

کوشاایدند، نشااان شااان میورزیدند و در محو و تخریب نامخویش دشاامنی می

شتبزرگ از شهروندان یونانی در همین دوران  دهد که گروهیمی که  ،اندهوجود دا

شاااان در تمام طوا تاریخ، بیش از اطرافیانها سااارزمین مانند شاااهروندان تمام

کردند، اما به دلیل عمر تولید میاثرگذاری اندیشااایدند و محصاااوالتی فکری می

اموشاای به دساات فر عمومی مردم یشااان و حذف شاادن آثارشااان از خاطرهکوتاه

دهد که جا مانده از آن دوران نشااان میهای بهبررساای اسااکلت اند.سااپرده شااده

. بنابراین، 1ده اساااتوسااااا ب 30-35در همان حدود  میانگین سااان به راساااتی

شانه شاهیر یونانی، ن ست، سالخورده بودن م سن در یونان نی سز  ی باال بودن متو

 اند!شدهها مشهور میی آن است که سالخوردگان در آن جامعهبلکه نشانه

                                                 
1 Hall, 1998: 24-69. 



 

 

 

 

ی فرهنگی يواننی معجزهبخش ششم: اسطوره  

 

 

 



 

 

 

 

 یونانی اخالق فتار نخست: داستانگ

 ی آیادگی یونانیسخن نخست: قصه

 

 .1برده است یونانی حق دارد بر بربر فرمان براند، چون بربر ذاتاً 

 

ی گبر آزاد اساات، پافشاااریتأکید  های باسااتانی یونانی بساایار موردآنچه در متن

صور تا جایی ادامه میدیونانیان و بر ست. این ت شرقی ا سیایی و  یابد گی مردمان آ

صلت یونانیان و بردگی را خوی مردمان بربر می سطو آزادی را خ داند. باور به که ار

                                                 
 .1252، كتاب دوم، فصل چهارم، بند سياستارسطو،  1



 

سطورههابخش آزادگی یونانیان یکی از ست. ی معجزهی کلیدی و مهم ا ی یونانی ا

 :گیردا در بر میی زیر رهابخش این باور،

ست شته - نخ ستی یونانیان مفهومی از آزادی را در ذهن دا اند که با مفهوم لیبرالی

 ؛خوانی داردکنونی هم

اند و یونانیان به معنای عام کلمه از مصاااادیق چنین مفهومی برخوردار بوده - دوم

  ؛اندشمردهها ممتاز میخود را بدان سبب بر سایر قوم

ساااز ظهور مفهوم دموکراساای در یونان ن مفهوم از آزادی، زمینهباور به ای - سوم

شکل  شنگری این ماجرا به همین  صر رو ست. چنان که در تاریخ ع ستان بوده ا با

 تکرار شد.

شته صویری که یونانیان از آزادی و آزادگی دا ست باید ببینیم ت اند چه بوده نخ

 است؟ 

ست که همواره در اِلوتریا: در فرهنگ یونانی، آزادی ) ( مفهومی ا

 -گیرد. به بیان دیگر، آزادی و بردگی در یونان باساااتان تقابل با بردگی قرار می

سوب می - مانند امروز ضاد مح برای درک  ،اند. از این روشدهمفاهیمی جفت و مت

ماهیت آزادی در یونان باستان، باید نخست به معنای بردگی در این نظام فرهنگی 

«  دولون»دو واژه برای اشااااره به برده وجود دارد: یکی  ،زبان یونانی پرداخت. در

(ست که به بردگانی اط ق می شده ( ا شده که از پدر و مادر برده زاده 



 

( اساات که از نظر لغوی « )تو آندروپودون»دیگری  ؛باشااند

دهد. این عبار  یمعنا م« جانوری که پاهایش شبیه مردم است»، یا «جانور دو پا»

ها به ربایی یا اساایر گرفتن در جنگشااده که در جریان آدمبه بردگانی اط ق می

ساس موقعیت اربابانمیصور  برده در اند: شان بر دو نوع بودهآمدند. بردگان بر ا

کار را بر عهده داشااتند و بسااته به زن یا مرد های شااخصاای که نقش خدمتبرده

یب بودن به ترت ناتِر»شاااان  پای یا « )ا ( « )تراپون»( 

 ( نام داشتند. « )اویکِتِس»های خانگی که شدند، و بردهنامیده می

مر در هسرزمین بردگان بوده است. در عصر ک سیک دانیم که یونان این را می

شاره ایلیاد شان با اربابا سیار اندکی به بردگان و کنش متقابل ای  شانهایهای ب

های جالبی از این ارتباط را تر اسااات، نمونهجدیدکه متنی  ،ادیساااهدارد. اما در 

سز کودکان یونانی  ست. این متن به ویسه از این نظر اهمیت دارد که تو پرورانده ا

شروع حفظ می شته ی مردم در میان عامهشده و به عنوان مبنای رفتار م اعتبار دا

 است. 

های اصلی داستان دو وضعیت خوب و بد تبردگان هم مانند شخصی ادیسهدر 

این ی خوبِ یعنی به لحاظ اخ قی یا ساپید هساتند و یا سایاه. برده ،مطلق دارند

پردازی در موردش انجام شده است. داستان، اومائیوس است که بیشترین شخصیت

است  - ای مشتمل بر بیست غازیعنی گله -ترین دارایی یونانیان او نگهبان تجملی



 

ز بچگی محبوب اربابش بوده. در برابر او مِ نتیوس قرار دارد که نامش به معنای و ا

اساات. او به  - نمادی از جانوران ارزان -ای بز حفظ گلهمسااؤوا  اساات و «ساایاه»

آن که اربابش را اولیس به خانه، به دلیل پنهانی بعد از برگشااات  ،همراه خواهرش

 شد. کشته  ردکاحترامی بینشناخت و به او 

ای که ایلیاد را از یک قرنهاحتماالً  یشود که در فاصلهروشن می ادیسهاز مرور 

ی کند، تحولی در سبک زندگی یونانیان رخ داده و ایشان را از مرتبهادیسه جدا می

به جامعهجامعه با ای بردهای اشااارافی و مبتنی بر روابز اشاااراف و رعیتی،  دار 

باب و برده دگرگون ساخته است. دگرگونی تفسیرهایی ی میان ارافتادهارتباطا  جا

ستان هایی که مفهوم برده در آثار جدیدتر های همری شده است، و بازتابکه از دا

ستان پیدا کرده، برگ ستهیونان با سیر تحوا بردگی در یونان را که می ای ا تواند 

صور برای شیوه برای  شاید بهترین  شکار کند.  ی این صهبندی کردنِ خ مان آ

سه سندهتحوا، مقای سیر دو نوی ستان از یک گزاره دربارهی نامی تف ی دار یونان با

 بردگان باشد.

سههمر در  شهورجمله ادی ضمون دا یی م زئوس پرآوازه در روزی »رد: با این م

شخصی را به برده تبدیل می ضیلت او را میکه   ِِاف طونِ و  «ستاندکند، نیمی از ف

 یونانیان خردمندترینِکه او را  -این جمله را از همر  قوانینر کتاب د بردگیهوادار 

کند تا لزوم مرزبندی میان اربابان و بردگان را نشاااان دهد. اما نقل می - داندمی



 

تحلیل شاااود. می جالب توجههنگام بازگو کردن این بیت دچار چند لغزش زبانی 

که در قوانین وجود دارد را ای لهجم گشااا باشااد.تواند برایمان گرهها میاین لغزش

زئوس پرآوازه نیمی از سااهم ادراک مردمان را در آن » توان چنین ترجمه کرد:می

 .«ستاندباز می ،رسدشان فرا میروزی که بردگی

تواند تغییرا  دیدگاه این عبار  چند تفاو  با اصااال متن همری دارد که می

 نشان دهد: این دو نویسنده ی میانفاصلهسده  آتنیان به بردگی را در طوا چند

صیلت»همر از  (1 سخن می)آرِتِه:  «نیمی از ف نیمی »گوید و اف طون از ( 

(. به این ترتیب اف طون تمایز میان برده و آزاد را )نوس:  «از سااهم ادراک

پر رنگ کرده است. چرا که فضیلت در یونان باستان تمایز میان نیکوکار و بدکار، و 

اما ادراک به گواهی اف طون مرز میان  ،کرده اسااتاشاارافی و پساات را تعیین می

 انسان و حیوان است. 

)  یعنی از دید «. مردمان»گوید و اف طون از سخن می« شخصی/ مردی»همر از

دهد، اما از دید اف طون ی خاص نیمی از فضیلت خود را از دست میهمر یک برده

 شود. ی بردگان را شامل میی از ادراک همهقضیه عمومیت دارد و نیم

گوید و ( می)آپومِیرِتای:  «برداشاااتن، و ساااتاندن»همر از  (3

(. )آپتاینِتای: «سهم را بازستاندن/ محروم کردن از سهم»اف طون از 

داند که به طور تصادفی و در ای میبدبختیچون هم همر بردگی راسخن دیگر،  به



 

گیرد ون معنایی عام را از آن بر میطاما اف  ،ر بدشانسی فرد را گرفتار کرده استاث

رسااااند. در معنای اف طونی، بردگی بر مبنای که محرومیتی فراگیر و ذاتی را می

 اعماا شده و امری تصادفی نیست. االهی قانونی 

سخن می (4  طون روزی شود، اما افگوید که فرد به برده تبدیل میهمر از روزی 

تمایز معنایی ی در فارساای ترجمه. «رساادفرا می»کند که بردگی فرد را مراد می

اند کار دشاااواری اسااات. ای که همر و اف طون به کار گرفتهقیدهای زمانیمیان 

کند و توان گفت که مفهوم همری به یک مقطع زمانی اشااااره میقدر می همین

 وسته اشاره دارد. پی اف طون در مقابل به امری مستمر و

ی هشتم و ی میان سدهبه این ترتیب آشکار است که جایگاه بردگان در فاصله

سته که همر را از اف طون جدا می .،پنجم پ.م ست. کند، تا چه پایه فرو کا شده ا

صادی مهمی ی دگرگونیداری، نتیجهاین تحوا در مفهوم برده سی و اقت سیا های 

های یونانی را از شهردولت رخ داد و نظام تولیدیسده  ی این سهبود که در فاصله

شهرهایی با یک طبقههایی قبیلهجامعه شینی نوپا به  شهرن دار ی متمایز بردهای با 

های یونانی در شااهردولت ی غاییتبدیل کرد. در آتنِ عصاار ک ساایک، که نمونه

اند. با مرور داشتهشود، تقریباً تمام شهروندان برده نویسان پنداشته میچشم تاریخ

و  های اشاااعار، مجموعههانامهنمایش در تمامبینیم که های یونانی کهن میمتن

شاااان از آزادی به عنوان امری بدیهی و محرومیت بردگان حضاااور دارندها، تاریخ



 

ته میپیش جهفرض گرف یان ی فراگیر بودن بردهشاااود. این امر نتی داری در م

ش را در دادگاه آتن با هایخطابهیکی از دموسااتنس  شااهروندان یونانی بوده اساات.

و بنابراین درسااتی  ی شااما مانند من برده داریدهمه»کند: این جمله شااروع می

 «..کنید..سخنان مرا درک می

شااود که نداشااتن روشاان میجا این ی مخاطبان وی، ازدار بودنِ همهاین برده

انسِ شااده اساات. کساانوفتلقی می ی فقر باورنکردنیبرده در یونان باسااتان نشااانه

و برده داند، چون از ماا دنیا تنها دفیلسااوف در اشااعارش خود را بساایار فقیر می

چنین از یک دعوای حقوقی در آتن خبر داریم که در برایش باقی مانده اساات. هم

شاهدی بر این زنی ماما آن  ست در دادگاه اع به عنوان  سیار فقیر ا م کرد که که ب

  !دبرده ندار

ستان تخمین شمار بردگان در یونان با ست. در مورد  ست ا های متفاوتی در د

ها همواره دوسانتا کروا بر مبنای دگمی مارکسیستی اعتقاد دارد که در تمام جامعه

ستحجم کار انجام سز نیروی کار آزاد بیش از نیروی کار غیرآزاد بوده ا . 1شده تو

ضوعهاین  صل مو سدهبه و -ی اکنندهشواهد تأییدکه  ا شانزدهم یسه در اروپای  ی 

 های باستانی و جدید دارد کهای هم در جامعهکنندههای نقض، نمونهدارد - به بعد

                                                 
1 De Ste-Croix, 1981. 



 

شااناختی نماید که این اصاال جامعهشااوند. چنین مینادیده انگاشااته می معموالً

سترهی تحلیل جامعهنتیجه شد وهایی ویسه در گ صی بوده با تعمیم  ی تاریخی خا

ند آتن و د. به ویسه به جامعهرها جای بحث دادنش به ساااایر جامعهدا هایی مان

چنین انبوه در مورد حجم عظیم کار بردگان و  یار  باساااتان که شاااواهدپاسااا

شهروندانغیرتولیدی بودن فعالیت ستندا  به وجود دارد.  انشهای  در واقع، از م

توان به عنوان یک، میی اقتصاااد یونان باسااتان در عصاار ک سااجا مانده درباره

به این ترتیب، می تا کروا اساااتفاده کرد.  توان شااااهدی برای رد حرف دوساااان

ستانی را بیش از پیشهای تاریختخمین سان با ستی جدی فرضنوی سی های مارک

ست شهروندان آزاد دان سیار بیش از  شمار بردگان یونانی را ب چند در  هر ،گرفت و 

 رو هستیم.پریشی معموا یونانیان روبهحسابمورد شمار دقیق این بردگان با 

پ.م.  430جمعیت آتیکا در هرودو  و تعدیل اعداد آن،  تواریخبر مبنای گوم، 

 : 1داندمتشکل می هابخش را از این

 ،نددشهزار نفر بالغ می 60شان به هایهزار شهروند که با خانواده 25 -

 ند،دشهزار نفر می 25شان هایزار نفر بیگانه که با خانوادهه 10 -

 هزار برده که در کارها و صنایع به کار مشغوا بودند. 35و  -

                                                 
1 Gomme, 1933. 



 

ی هر شاااهروند آتیکایی به طور با توجه به این که خانه ،وود شااامار بردگان را

سز  شته 3-4متو شینهنزهزار نفر تخمین می 60-80به  ،برده دا ی د و آندروز بی

کمتر از کمی یساااگر و هانساان این عده را داند. اهزار نفر می 80-100این عده را 

سختی هزار نفر می 150 ساا به دلیل  شان در هر  شش هزار نفر دانند که حدود 

شرایز زندگی  ،به این ترتیببایست جانشین شوند. مردند و میشرایز زندگی می

صد از جمعیت ساا چهار در سخت بوده که هر  شان برای بردگان یونانی به قدری 

 ه است. شدکاسته می

خوانِ ی گمنامِ زیساات، در رسااالهپ.م. می 230-170که در ساااا  ،آتنائیوس

شوران صر او می دان سد که کورینت در ع شمار  640نوی ست و  شته ا هزار برده دا

 کند. ارساااطو نیز جمعیت بردگان را دربردگان آتن را چهارصاااد هزار نفر ذکر می

کتِساایکلِس از قوا دمتریوس نقل  کند.هزار تن برآورد می 470گینا اِ شااهردولت

ساا می شماری  سر شهروند، ده هزار بیگانه و  21پ.م. آتن  317کند که در  هزار 

نماید چون بعید می ،چهارصد هزار برده داشت. البته این اعداد قابل اعتماد نیستند

اما بر مبنای شااواهد شااان را هم ساارشااماری کرده باشااند. هایکه آتنیان برده

توان نشان داد که شمار بردگان در آتن بسیار بیش از شهروندان تر میغیرمستقیم

 آزاد بوده است. 



 

ی خانگی داشااته که در کارگاه برده 120پ.م.  403دانیم که لوساایاس در می

سازی ستنس برای پس گرفتن چنین از خطابهاند. همکردهاش کار میسپر ی دمو

ساز در آن کار غ ف 20چاقوساز و  23یا  32آید که میاش برکارگاه شمشیرسازی

گوید که کند و میچنین به مردی به نام پانتاینوِتوس اشااااره میاند. او همکردهمی

ست. همی معدنسی برده شته ا سیون چنین نقل میکار دا کند که مردی به نام پا

اش در کارگاهی سااپرسااازی یک تاالن در ساااا درآمد داشااته. از شااصاات برده

کار دارد. ی چرمبرده 10-11کند که تیمارخوس ای اشاره میخطابهسخینس در یآ

فرض کن مرد خیلی ثروتمندی پنجاه برده داشاااته »گوید: می جمهوراف طون در 

شد شهروند آتنی بنابراین چنین می .«با شمار بردگانی که در تملک هر  نماید که 

و با توجه به اعدادی کرده اساات. با این ترتیب، نفر نوسااان می 10-100بوده، بین 

ستانه تاریخک ستانی و با سان با سان جدید دربارهنوی ست شنا ی جمعیت آتن به د

یک جمعداده ند، در  ندی کلی میا یت مردان آتنی را توان ب هزار تن  170جمع

شهروند آزاد،  45تخمین زد که  شان  شان برده 65هزار نفر  50ی خانگی، هزار نفر

ی هزار نفرشااان برده 10دساات کم در صاانایع، و ی شاااغل هزار نفرشااان برده

به این ترتیب در یونان به ازای هر یونانی مذکر آزاد هفت مردِ اند. کار بودهمعدن

ها را هم به این عده بیفزاییم، به برده وجود داشااته اساات. اگر شاامار زنان و غریبه



 

حتمل و کمیاب رسیم که آزاد بودن در یونان باستان امری بسیار ناماین نتیجه می

 شده است. تلقی می

ن کاهش اشمار بردگ ،به خاطر زواا اقتصاد آتن ،های پلوپونسوسپس از جنگ

در  ایکتیبهپ.م.  414برده برای هر شاااهروند کاهش یافت. از  2-3یافت و به 

کند که بابت توهین به مقدسا  دست داریم که فهرست امواا کسانی را ثبت می

شان مصادره شد. البته دلیلی ندارد که این ارقام تمام امواادر آتن محکوم شدند و 

شان روشنگر است. شمار د، اما باز نقل کردنوامواا این افراد را شامل ش ها وبرده

برده.  16، و 9، 7 ،6، 4اند، عبار  اسااات از: های پنج نفری که محکوم شااادهبرده

 ،در میان این گروه .ندکدراخما نوساااان می 85-301ها بین های این بردهقیمت

شاوند: ساوری، تراکیایی، لودیایی، کالخیسای، های گوناگونی دیده میاعضاای قوم

  .و یک نفر سکا ،ایلوری، کاریایی

اند که بردگانی بساایار بیشااتر را در با این همه، شااهروندانی ثروتمند هم بوده

و سااوساایاس کساانوفانس به قراردادی میان میکیاس آتنی اند. اختیار خود داشااته

شاره می  اییاش را به مرد تراکینیکیاس هزار برده ،بر مبنای آن ،کند کهتراکیایی ا

واگذارکرد و در مقابل به ازای هر برده روزی یک اوبوا از او گرفت. در همین متن 

شت و با اج صد برده دا ش ش شده که  شاره  اره به مرد دیگری به نام هیپونیکوس ا

. این بدان معناساات که او هم با کردکسااب میآمد دردراخما  60دادن آنها روزی 



 

ساایاساات درساات  ،از دید او داده اساات.شاارایطی مشااابه بردگانش را اجاره می

شته  شهردولت داری در هربرده آن است که به ازای هر شهروند سه برده وجود دا

لی این در حاکار به ده هزار تن برسد. باشد و بنابراین شمار بردگان شهری و معدن

ست که بنا بر تخمین ستخراجا کار شمار بردگان معدنشده از متن خودِ او، های ا

 رسیده است. هزار نفر می 23-30ی چهارم پ.م. به در سده

ستان داده ستقیم هایی در مورد بهای بردگان در یونان با ست. غیرم ست ا در د

  کردند، ی پنجم پ.م. شااهر هوکارا در ساایساایل را غارمردم آتن وقتی در سااده

یه فد ند.  به بردگی گرفت فت هزار تن از مردمش را  ید ه بازخر نان برای  که آ ای 

تاالن بود. به این ترتیب بهای هر برده حدود دو مینا  120بردگان دریافت کردند 

سمی ست گمان رودت و شود. اما این مبلغی اندک ا به  خریدارانچون که  ممکن ا

شاااده  برخورداری آتنیان ویسه تخفیفِ زا اندریدهخبازها را برده اجانبوه و یک طور

سقراط در م  ً  باشند. اما در مورد بهای بردگان شواهد دیگری هم در دست داریم.

آیا بهای »گوید: ای که توساز کسانوفانس روایت شاده، به آنتیساتنس میمکالمه

روند؟ میدوستان مانند بهای بردگان است؟ که نیم، دو و یا حتی ده مینا به فروش 

کاری را به بهای یک تاالن حالی که نیکیاس پسااار نیکراتوس یک ناظر معدن در



 

 « 1خرید.

وده برساااد میانگین بهای بردگان در حدود همان دو مینا بنابراین به نظر می

ست با  ست که معادا ا ست دراخما یا ا لی این در حا حدود یک کیلوگرم نقره.دوی

، و درآمد دراخما 500مین زمان حدود اسااات که اجر  تدریس یک معلم در ه

بنابراین  .داری که ذکر خیرش گذشاات، شااصاات دراخما بوده اسااتی بردهروزانه

شهروند متو سیار اندک بوده و خرید یک برده برای یک  سز قیمت برده در آتن ب

 مت کاری آسان بوده است. به همین دلیل هم برده نداشتن یا کم برده داشتن ع

 . است شدهفقر تلقی می

بر خ ف تصور شدند. می گرفتهبردگان به طور عمده در جریان عملیا  نظامی 

یان نان ها برده معموالً رایج، یو یان بربر ند وگیری نمیاز م نابع ترین مهم کرد م

و  ،هاها با برده گرفتن آخائیاسپار اند. های همسایه بودهشهردولت شانگیریبرده

سالیایی سیاییپرهایبویها با برده کردن ت شدندها در این راه پیشها و ماگن  .قدم 

گاه آتن به میدان وارد شاااد و در این زمینه گوی سااابقت را از رقیبانش ربود. آن

ساکنانش در جریان نبردهای آزادی شهرهایی که  ستن به برخی از  بخش آتن نگری

                                                 
 .5.2)مِمورابيليا(، كتاب دوم، بند  راتخاطكسنوفانس،  1



 

شدند، می شهر و متحدانش برده  شد: ملوتواند آموزنده با ایرانیان توسز این  س، با

 ائیون، اسکوروس، هوکارا، و...

به این . 1از مردم غیریونانی برده گرفتی بود که شااهردولت نخسااتینخیوس 

در به طوری که  ،ها باز شدشهردولت ترتیب به تدریج پای بردگان غیریونانی هم به

شمار برده سولون  سدههای یونانی و غیریونانی تقریباً برابر بودزمان  ارم ی چه. در 

های بیگانه در یونان زیاد شد و در همین دوره بود که ایسوکراتس پ.م. شمار برده

هایی سااایاسااای ارز گرفتند و با انگیزهو ارساااطو مفهوم بردگی و بربر بودن را هم

تجار   ،زمانفضااایلت و یونانی بودن و آزاد بودن را مترادف فرض کردند. در این 

 هایی پرشااامار ازان دریایی یونانی محمولهبرده در خیوس رونق یافته بود و دزد

سیران  ضه میا شتر را برای فروش عر ستن زبان این کردند. بی بردگان به دلیل ندان

تقلید طرز حرف زدن  ،در واقع ،شااادند. این عبار یونانی با لقب بربر تحقیر می

شان  صددر این دوره بود.   -البته از دید یونانیان -نامهفوم ای ور برده یکی از مراکز 

به یونان، قلمرو سکاها در شماا مقدونیه و تراکیه بود. از همین روست که یونانیان 

برای نامیدن نیز ( «مربوط به سااکاها» یعنی « ):اسااکولوس»ی از واژه

 کردند. بردگان استفاده می

                                                 
1 Theopompus, FGH 115F122. 



 

به ظهور نوعی دانش برده نانی  گان غیریو مار برد ناسااای درافزایش شااا  شااا

بندی بردگان هایی برای ردهدر عصاار ط یی آتن، ت ششااد.  ها منتهیشااهردولت

ست سوفی شد که  کار آنها به طرز عجیبی با  یبودند. نتیجهسردمدار آن ها انجام 

هیپوکراتس معتقد م  ً  شباهت داشت. ستعمارشناسان اروپایی در عصر اآثار مردم

هستند و در هوش ا کمامتنومند و قوی  - های اروپاییقبیله -بود که اهالی شماا 

ط اگری نقو حیله یظریف و هنرمندند، اما تنبل ها هوشااامند ومقابل آسااایایی

ی نوزدهم اروپا شناسان سدهرا مقایسه کنید با آرای مردمها این .1شان استضعف

«  گرمرموز و حیله»و شاارقیان را « پرورقوی ولی تنبل و تن»پوسااتان را که ساایاه

 نامیدند. می

های یونانی به کار مشغوا بودند، و کیفیت شهردولت اد بردگانی که درشمار زی

کار ارزان و کم ندگی ایشاااان، انبوهی از نیروی  پایین ز یار  نه را برای بسااا هزی

ها را به حرکت شاااهردولت های اقتصاااادآورد و چرخشاااهروندان آزاد فراهم می

ساا آورد. میدر شهر خیوس  600در حدود  صور  مرکزی پ.م.  برای فروش به 

در ضاامن یکی از  شااهردولت آمد. باید به این نکته توجه داشاات که اینبرده در

گیری بنابراین شااکلنخسااتین جاهایی بود که دموکراساای یونانی در آن پا گرفت. 
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داری تعارضی نداشت و مانند دموکراسی آمریکایی ی یونانی با بردهدموکراسی اولیه

خویی و مراعا  حاا بردگان نیز گاه به نرم شااد کهدارانی هدایت میتوسااز برده

 توجه داشتند. 

سنوفانس در ستارخوس  ،تدبیر منزا هایش،کتابیکی از  ک حرفی را از قوا آری

ه اساات. این نویسااان معاصاار غربی قرار گرفتکند که سااخت محبوب تاریخنقل می

خ ف عقل ساالیم اساات،  داری مخالف دموکراساای و بربرده»جمله آن اساات که 

زیاد  شاااهردولت در کند و تنها خوی بندگی رادار نمیچون ساااودی عاید برده

اند که یونانیان از بردگان سودی نویسان به این ترتیب نتیجه گرفتهتاریخ .«کندمی

اجتماعی ی داری بیشتر امری مربوط به وجههاند و بردهکردهاقتصادی برداشت نمی

مردم نیکوکار و چون هم یونانیان باستان ،و غرور شخصی بوده است. به این ترتیب

شااوند که از ساار مهربانی و برای جلوگیری از گرساانگی و ساارافرازی تصااویر می

شااان دند و از جیب خود براینموبدبختی بردگان، ساارپرسااتی ایشااان را قبوا می

ی ی معجزهسازانهکردند. این تصویری شایسته و مناسب سرمشق هویتخرج می

 صویری که با شواهد تاریخی منافا  دارد.ت یونانی است.

یان به دهد که بردهشاااواهد نشاااان می داری فعالیتی ساااودآور بوده و یونان

اند. نگاهی که کردهمنابعی ارزان برای تولید اقتصادی نگاه میچون هم شانبردگان

دموستنس از کارگاه شناختی درست، و از دید اخ قی نکوهیده است. از دید جامعه



 

سازیچاق سرمایهو شته و  ساا درآمد دا ی پدرش هم در ی اولیهاش نیم تاالن در 

 90دراخما بود که سالی  450ی چاقوسازش این مورد دو تاالن بود. ارزش هر برده

دراخما  200او  سااازهای غ فیک از برده کرد. هردراخما برایش سااود تولید می

توان نتیجه کردند. بنابراین میدراخما در سااااا ساااود ایجاد می 60ارزیدند و می

سرمایه ساا بگرفت که ارزش   هگذاری برای خرید یک برده در طوا چهار تا پنج 

ستخریدار برمی شته ا سرمایه .گ ست که  گذاری برای خرید بردگان این بدان معنا

ست، بیش از صنعت صد 20گری از این د ساالنه عاید برده در کرده میدار سود 

 است. 

کار ریسک کار و سود حاصله بیشتر بوده است. معادن های معدندهدر مورد بر

ند و ساااالی هزار تاالن ثرو  تولید ماشاااتگی آتن ده هزار برده را به کار مینقره

شرایز وحشتناک کار در این معدنمی ی نگهداری هر ها، هزینهکردند. با توجه به 

نابرایندراخما در روز تخمین میبرده را نیم ند. ب نه زن نگهداری این معادن  یهزی

آمده. هر سیصد تاالن در ساا بوده و هفتصد تاالن سود خالص از آن به دست می

این به  .1کرده استتاالن سود ساالنه تولید می 400کار به این ترتیب ی معدنبرده

گذاری جاری بر بردگان معنای آن اساات که در برابر مقدار مشااخصاای از ساارمایه

                                                 
1 Osborne, 1997. 



 

شده است. البته شرایز زندگی در معادن سود عاید فرد می درصد 130کار، معدن

سخت بوده که این بردگان خیلی زود می شی از این به قدری  مردند و بنابراین بخ

 های جدید خرج شود. بایست برای جایگزین کردن ایشان و خرید بردهسود می

سودآور بودن برده شاورز هم  ست. در مورد بردگان ک ساحت اداری محرز ا ز م

ساا  کیلومتر مربعی آتیکا، یک 2300 ست که هر  شت متناوب ا سوم آن قابل ک

بایست سالی پنجاه هزار هکتار می ،اند. به این ترتیبزدهیک پنجم آن را شخم می

سه هزار زمین شهروند دیگر  25هزار، و  15دار آتنی شخم بخورد. گویا   35هزار 

دانیم که بین یک اند. از ساااوی دیگر میشاااتهکاها را میاز این زمینهکتار هزار 

ی ثروتمند تعلق داشته است های آتیکا به دو هزار خانوادهچهارم تا یک سوم زمین

های سااانتی یونانیان باساااتان، اند. با روشگرفتهکه ساااه هزار نفر را در بر می

 ،پاییز روز نیاز دارد. بنابراین در هزار نفر/ 15-45ساااازی هر هکتار زمین به آماده

گیرد، که اوج فصاال کار اساات و شااخم زدن زمین و بذرافشااانی در آن انجام می

شده میخانواده مالکانِک ن ست های یاد ساعت کار را به  هزار نفر/ 225-675بای

شاااان تزریق کنند. اگر طوا زمان این کار را دو هفته در نظر بگیریم و هایزمین

کار می تار دو نفر  ند، زمینکردهفرض کنیم بر هر هک به ا کا  ندان آتی های ثروتم

ی اند. بقیهشااان برده بودههمه که قاعدتاً شااته اسااتپانزده هزار نفر کارگر نیاز دا

 میلیون نفر/ 575،1هزار تا  525ها که به شهروندان معمولی تعلق داشته نیز زمین



 

روندان خود شاااهاحتماالً  هزار نفر نیاز دارد. 35سااااعت کار الزم داشاااته که به 

توانسااته با اند و بنابراین چنین کاری میکردهها کار میهم بر این زمینحاا میان

به این ترتیب بردگان شان انجام پذیرد. ی کشاورز آزاد و یک یا دو بردهیک خانواده

 اند. شدهعنصری ضروری از اقتصاد کشاورزی یونان محسوب می

سایر کارها متفاو  ست. کشاورزی کاری است که با  طبیعت کار کشاورزی با  ا

های بلندتری از بیکاری یش و برداشت و دورهآهایی از فعالیت شدید در فصل دوره

کاری از این نظر که در زمستان همراه است. کار صنعتی مانند چاقوسازی یا معدن

در تمام طوا ساااا به شااکلی یکنواخت ادامه دارند و به ترکیب و ساان و جنس 

به همین دلیل هم کار کشاااورزی متمایز هسااتند.  بطی ندارند، ازاعضااای خانوار ر

ستراحت  صوا ا شاورز یونانی در ف ست که بخش مهمی از بردگان ک عقیده بر این ا

پرداختند و در صااانایع سااااده به کار گمارده کشااااورزان به کارهای دیگری می

 شدند. می

وده که توسز یونانیان ای نباستفاده از بردگان در فرآیند تولید اقتصادی، شیوه

داری دهد که چنین شکلی از بردهابداع شده باشد. چون شواهد تاریخی نشان می

شایونانی منطقهدر تمدن ست.های پی شته ا  دانیم کهمیم  ً  ی بالکان نیز وجود دا

تولید اقتصااادی دسااتی در تمدن مینوآ ریسااندگی پشاام بوده اساات. ترین مهم

هایی بزرگ از زنان نده از قصااارهای کنوساااوس گروههای به جای مادیوارنگاره



 

شان می سنده را ن ستند و در کتیبهری ضافهدهند که فاقد نام ه ی های مینوآیی با ا

اند. این نکته، به همراه این حقیقت که در هیچ تصویر مورد اشاره واقع شده 1ملکی

ویت کرده است ای به شوهران این زنان وجود ندارد، این حدس را تقیا متنی اشاره

ی این زنان با واژه هااند. در برخی از متنهای زنان ریسانده، برده بودهکه این گروه

ی یونانی به معنای برده «دولِه»اند که از نظر ریشه با مورد اشاره واقع شده« دوئِرا»

ها شمار این زنان بیش از آن ذکر شده که در کتیبه این،خویشاوند است. با وجود 

شد. عدهی عادی همهای بردهبا گروه شته با شان در این کتیبهخوانی دا ها از ی ای

های به جا مانده از کاخ کند. با توجه به ساااایر متننفر تفاو  می 640تا  300

داری داری وجود داشته، اما این بردهرسد در تمدن مینوآ بردهکنوسوس به نظر می

بینیم وضعیتی چنین محوری و انبوه یهای یونانی مشهردولت مانند آنچه بعدها در

 . 2نداشته است

شته از نقش تعیین ،بردگان صاد یونان ایفا میکنندهگذ ، در کردندای که در اقت

گذار بودند. بسااایاری از این بردگان مردان و زنانی قلمرو هنر و فرهنگ هم تأثیر

شهرهای کهن شدتر و متمدنساابودند که از  سیر  شرقی ا ه بودند و تر قلمروهای 

شاادند. برخی از این بردگان به عنوان مردمی هوشاامند و بافرهنگ محسااوب می

                                                 
1 Genitive 
2 Hooker, 1997. 



 

شدند و دست کم در مورد ها و آموزگاران فرزندان یونانیان به کار گماشته میمعلم

ستوکلس آتنی می ستهتمی ترین بردگانش که معلم کودکانش دانیم که یکی از برج

واد بودن شااهر  داشااته. تردیدی نیساات که هم بوده، ایرانی بوده و به خاطر باساا

سوخ ترشان به تدریج تأثیر میهای این بردگان در اربابان بدویمنش ست. ر کرده ا

سیاری از دین ضور ب سیار بردگان و ح شمار ب شرقی در یونان را با توجه به  های 

 توان بهتر فهمید. ترشان میهای پیچیدهدین

های عهده داشتند. بخش مهمی از آفریده نقشی مهم بر ی هنربردگان در عرصه

شااان را بر خود دارند و با توجه به مانده از یونان باسااتان نام سااازندگانهنری باز

سااازان، نقاشااان و گران، مجساامهی کوزهتوان فهمید که تودهها میتحلیل این نام

ه هنگام اند. این امر تا بدان پایه اسااات کنگارگران در یونان، بربرهای برده بوده

بررساای خالقان آثار هنری به جای مانده از عصاار ط یی پریکلس، برخورد به نام 

شااواهد تاریخی هم نشااان  شااود.امری اساات نایی تلقی می شااهروندان آزاد آتنی

اند کردهها کار میشهردولت گر و هنرمندی که دردهد که شمار بردگان صنعتمی

کند که با جریان نبرد دِکِلئیا نقل میتوکودیدس در شارح بسایار زیاد بوده اسات. 



 

بیسااات هزار برده  .م.پ 413ورود نیروهای پلوپونسااای به این منطقه در سااااا 

 . 1( بودندماهر )گریختند که بیشترشان کارگران 

یده نانی در آفر ندان آزاد یو پای شاااهرو یاب رد  یل این غ یک دل های هنری، 

که یونانیان تخصااص یافتن در انجام هر فرهنگی هم داشااته اساات و آن هم این 

اند و بنابراین خود را از تساالز بر دانسااتهکاری را ناشااایساات و خاص بردگان می

توان های اف طون میاند. بنابر نوشااتهکردههای صاانعتی و هنری محروم میحوزه

ستی  صی و مهار  یافتن در هنرهای د ص سقراط معتقد بوده کار تخ دریافت که 

ساد و زواا میروح را به  شت کرد که ف شاید بتوان از این حرف چنین بردا کشاند. 

شاورزی و معدن سخت ک سقراط کارهای  های هنری و کاری بوده و فعالیتمنظور 

ها را با گرفته اساات. اما او برخی از شااغلصاانعتی به دساات شااهروندان انجام می

گوید و می دهد( مورد اشااااره قرار می« )باناوسااایکای»عبار ِ 

ی نشاایند، مایههایی به دلیل این که فرد مد  زیادی را در سااایه میچنین شااغل

افزار  ( به معنای« )باناوس»شوند. این واژه در یونانی از تباهی روح می

ست و  شده ا شتق  سیله م ستبه و و صنعتی، یا افزارمندانه ا . 2معنای کار هنری، 

سقراط ست که  شکار ا شغلیقاً دق بنابراین آ شاره میبه  کرده که به تولید هایی ا
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شده است. هسیود معتقد محصوال  هنری و ارزشمند یونانیان باستان منتهی می

شاورز باید حتماً ست که خودش هم گه بود ک شد، اما بد نی شته با گاه کار برده دا

یونانیان دوران سااقراط نساابت به . این تغییر نگرش 1بدنی سااختی را انجام دهد

ی کارهای هسایود ناشای از فراوان شادن بردگان و انتقاا بخش عمدهعصارانِ هم

( با کار فضاایلت )آرِتِه: از دید ارسااطو چنان که تولیدی بر دوش آنها بود. 

به طور مفصل در این مورد  سیاستو فعالیت بدنی منافا  دارد و در کتاب  دستی

ان دستاوردهای فرهنگی عالی یونانی بنابراین آنچه ما زیر عنو. 2کندفرسایی میقلم

یونانی  معموالً شااناساایم، به طور عمده توسااز بردگانی آفریده شااده اساات کهمی

 اند. نبوده

یدان تدریج حتی در م به  ند و در ارتشبردگان  های های جنگ هم نفوذ کرد

در  نرایی بردگان و فقبرجساااته یونانی هم به کار گرفته شااادند. در مورد نقش

فرسایی شده است. اما ی نیروی دریایی آتن پیش از این به قدر کافی قلمگیرشکل

کرد که حضااور بردگان در نیروهای نظامی یونان تأکید  باید بر این نکتهجا این در

های شااده اساات. بردگان در جنگهای جنگی محدود نمیتنها به پاروزنی کشااتی

اساالحه به کار ی ساابکدهاند و به عنوان خدمتکار و پیازمینی هم حضااور داشااته
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نخسااتین جایی که بردگان هم جنگیدند دانیم، شاادند. تا جایی که میگرفته می

هرودو  هم در شااارح نبرد پ ته از پنج هزار هوپلیت . 1نبرد ماراتون بوده اسااات

شدند. به این ترتیب یک از آنها با هفت برده حمایت می کند که هراسپارتی یاد می

سی و پنج هزار برده بینیم که به ازامی سپارتی در نبرد پ ته،  سرباز ا ی پنج هزار 

ها را هم شامل شهردولت شده از سایر. اگر نیروهای اعزام2انددر نبرد شرکت داشته

نانی از برابر  یل فرار دایمی قوای یو به دل بدانیم، بهتر  گان  چنین نسااابتی از برد

چنین با بریم. همرساای پی میشااان برای پیوسااتن به نیروهای پاایرانیان و تمایل

کم نیمی از ارتش یونانیان در نبرد پ ته از بردگان تشاااکیل درک این که دسااات

ای که به ی یونانیان آزادهی اساااطورهتر دربارهیافته بود، خواهیم توانسااات دقیق

 داوری کنیم.  های هلنی با ایرانیان جنگیدندخاطر آرمان

شدند. جنگ، در شهرها هم به کار گمارده میهای بردگان مسل  ع وه بر میدان

 یعنی یکی از -نگهبانی از سااااختمان آرئوپاگوس  ،در مقطعی ،آتنیانچنان که 

 . 3سپرده بودند ی سکارا به هزار برده - مراکز سیاسی شهرشانترین مهم
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کردند. یونانی هم خدمت مینظام بردگان ع وه بر این به عنوان خدمتکار پیاده

ش اپ.م. هر هوپلیت در پوتیدیا یک برده در خدمت خود داشت که خرجی 428در 

داری گهنی ، که هزینهداد. این خرجی برابر بود با یک دراخما در روزرا دولت می

 دهد. بردگان در یونان باستان و کیفیت زندگی ایشان را نشان می

ونی در ها قانپ.م. به دلیل کم شاادن شاامار هوپلیت 410-390های ساااا بین

کت کرده رهای زیادی شاانگجبر مبنای آن بردگانی که در  آتن تصااویب شااد که

ند و حتی در صااور  دالوری زیاد به عنوان شااهروند پذیرفته گردمیباشااند آزاد 

ها را بردگان شااهردولت نیروی جنگی درصااد 20-40شااوند. در همین دوره می

 . 1دادندتشکیل می

نهیونانهای ی گزارهبرای قضااااو  درباره و  ای که مدعی رشاااد آزادیمدارا

صاد مبتنی بر برده ست اقت ستان هستند، کافی ا داری شکوفایی فردیت در یونان با

 اقتصاد هخامنشیان مقایسه کنیم. با ایشان را 

آسیایی های دولت داریدانیم که در عصر هخامنشیان، تحولی در نظام بردهمی

پیش گرفت که بر اسااتخدام نیروهای  رخ داد و دولت هخامنشاای ساایاسااتی را در

یا مزدور  لب  نابراین آزاد -داوط نه برده - و ب داری. در گیری و بردهمتکی بود، 
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های هرودو  و توکودیدس چند بار به این امر که ایرانیان ساااکنان شااهری را متن

بینیم که ساکنان یادشده شود، و در تمام این موارد میبه بردگی گرفتند دیده می

شدهمنطقه به شدهاند و در آنای دیگر کوچانده  ساکن  شده و زیر جا  اند، اما برده ن

بابی زندگی نمی به نظر میکردهفرمان ار نابراین چنین  ند. ب یان ا نان که یو رساااد 

شیان را  ست تبعیدهای گروهی هخامن شوری -سیا صر آ  - ها بودکه یادگاری از ع

 اند. کردهگیری تفسیر میدهاند و آن را به صور  برفهمیدهدرست نمی

بینیم که در پارسی اگر بخواهیم شواهد باقی مانده در ایران را تحلیل کنیم، می

شته که گاه با برده مترادف گرفته می ستان چند واژه وجود دا شهورترین با شود. م

ی این سااه دانیم که هر. امروز میبوده اساات« کارَه»و  «بَندَک»، «کورتَش» هااین

 ند. ربه برده ندا یاند و ربطبه مردمی آزاد داللت داشته کلما 

ی پارسی باستان مشتق شده که به معنای خانه است. «گردا»ی کورتش از واژه

نابراین کورتش می ند همتای ب  تعبیر شاااود. در «دارای خانواده»یا  «خانوار»توا

اند ه جایش آوردهرا ب «هلیپامَ»ی ای می واژه ،ای می -ی پارسااایهای دوزبانهمتن

ست و  «الگاماش»که با  دهد. بندک هم معنی می «کارگر آزاد»سومری مترادف ا

شدن»و  «بند» با سته  ستهم «ب شه ا ست که به قبیله ری سی ا یا  و به معنی ک

شان نام آن است کهای مربوط باشد. یک دلیل مهم برای آزاد بودن این افراد طایفه

گیرند و قرارداد منعقد کسااانی که دسااتمزد می جمشااید به عنواندر اسااناد تخت



 

ست. قرارداد می کنند و در مواردی به دلخواه خود فسخِمی کاره کنند آورده شده ا

شاااده که به صاااور  هم بیشاااتر اصاااط حی نظامی بوده و به افرادی اط ق می

پرداختند و در ارتش شااااهنشااااهی ها به خدمت ساااربازی میی قبیلهساااهمیه

و جایگاهی که  ،و مادها هاپارس هایی مانندارتباط این افراد با قبیلهجنگیدند. می

دهد که جنگاورانی آزاد بوده و با در ساایسااتم نظامی ایران داشااتند، نشااان می

شاااباهتی  جنگیدندشاااان میی مقابلبردگانی که زیر نظر اربابان یونانی در جبهه

 اند. نداشته

ب/ برده در جهان هخامنشااای داللت ی دیگری که بر کاهش تمایز اربانشاااانه

با به کار  ،معموالً داری،ای اسااات. بردهقبیلهرنگ شااادن تمایز بیگانه/ همدارد، کم

 معموالً اند همراه است و این مردمگماردن مردمی که در جنگ یا ایلغار اسیر شده

و  رنگ میان اربابند. به این ترتیب، حضور تمایزی پرشوغریبه و بیگانه دانسته می

اساااناد در ها از بیگانگان نیز همراه اسااات. برده در یک جامعه، با تفکیک خودی

و دستمزدها  ردهای گوناگون وجود نداجمشید هیچ تبعیضی بین اعضای قومتخت

 . ندکتغییر می گرفتهفقز بر مبنای ماهیت کاری که انجام می

عیت حقوقی ی وضاز نظر حقوق هم چنین وضعیتی حاکم بوده است. ما درباره

اشاره به برده اصوالً  چون ،دانیمبردگان در شاهنشاهی هخامنشی چیز زیادی نمی

شکل تعجب ست. اما میدر این دوره به  ساا آوری اندک ا صد  دانیم که هزار و پان



 

قوانینی روشن برای حمایت از رودان میان پیش از ظهور هخامنشیان، مردم ساکن

که  ،لیپیت عشتری نامهقانونچنان که بر مبنای حقوق بردگان تدوین کرده بودند. 

شکایت  شای از ارباباگر برده کرد،حکومت میپ.م.  1924تا  1934های ساا بین

 شد. ، آزاد میکار کردهبرای او به قدر دو برابر قیمتش داد که کرد و نشان میمی

در میان  اصاااوالً ای برخوردار نبودند ودر یونان، بردگان از هیچ حمایت قانونی

کند بر این نکته پافشاری می سیاستارسطو در کتاب شدند. بندی نمیآدمیان رده

ستگی کام ً  که برده شت او ب سر ست که به  به اربابش تعلق دارد، و بردگی امری ا

چنین او هم .1اوضاااع نابسااامان اقتصااادی و ساایاساای و نهدارد، نه بختِ نامساااعد 

و  دار اسااات و آن را با ابزارهاابش نوعی ابزار جاناعتقاد داشااات که برده برای ارب

های بیجان بردههمتای مقایساااه کرده که به نظرش معادا  دسااات افزارهایی

 ! 2اندبوده

. بر مبنای توان در قوانین آتن بازجستبازتاب این شکل از نگاه به بردگان را می

راخما دزگر پنجاه ی تجاوز جنسی به یک برده آن بوده که تجاوجریمه ،این قوانین

 !به صاحب برده پرداخت کند
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ندی دارد: اگر  نیزقانون گورتون  بابی چنین ب بابی مون ش را ی بردهار به ار

ای بیاورد، آن بچه به اربابی تعلق بچه ها برده در اثر این جریانو بعد «دهقرض د»

ه خودش ، بچه ببخرد بعداًدارد که صاااحب آن بوده اساات. اما اگر ارباب دوم او را 

به خاطر برده بودن او و جا این آشااکارا ادعای مالکیت بر این بچه در د.یابمیتعلق 

کشااای اقتصاااادی اهمیت دارد، نه امری خانوادگی و عاطفی ارزشاااش برای بهره

چنین این قانون هم رایج بوده که هم ی ساارپرسااتی فرزندان اربابی مهربان.درباره

 دار شاااودبچه یعنی اگر مردی آزاد از زنی بردهکند. پدر موقعیت بچه را تعیین می

ضعیت زن و مرد  ست، اما اگر و شد واژگونهبچه آزاد ا شد. ارث  با بچه برده خواهد 

رسااد و فقز اش نمیبه فرزندان برده های برده و آزاد داشااته باشاادکساای که بچه

 شوند. مند میآزادها از آن بهره

نان از هیچ ن یب در یو به این ترت گان  بان برد با ند. ار وع حقی برخوردار نبود

ستند هر ب یی که میمی شکلی که تمایل توان شان بیاورند و به هر  سر خواهند بر 

کشی کنند. به همین دلیل هم اخته کردن بردگان مرد داشته باشند از ایشان بهره

شااان ترجی  شااان به اربابانی که چنین بردگانی را برای خدمت به زنانو فروختن

ای به نام هرودو  ماجرای بردهاند، در یونان باسااتان رواج داشااته اساات. هدادمی

کند که به تاجری در خیوس فروخته شااد و او هم برای هرموتیموس را تعریف می

گاه او را خریدند و به این که قیمت بردگان خواجه بیشاااتر بود، او را اخته کرد. آن



 

شا  شایار سی بابه  احتماالً -خ دیه دادند و او در نزد وی ترقی کرد ه - وذفنیک پار

و قدر  فراوان یافت و به خیوس بازگشاات و آن تاجر را به دساات آورد و در مقام 

 .1ی پسرانش را اخته کردانتقام خودش و همه

صاحب حقوقی بودند که ازدواج ستان، بردگان  صر با شان با بردگان در بابل و م

ما در یونان تشاااکیل خانواده برای کرددیگر، و مردان و زنان آزاد را ممکن می . ا

شبیه به ازدیاد  سی بردگان در نزد یونانیان چیزی  بردگان ممکن نبود. آمیزش جن

شااد و شااد و بنابراین همواره با نظار  و دسااتور اربابان انجام میدام پنداشااته می

کسنوفانس بخش انجامید که قرار بود برده باشند. همیشه هم به تولد کودکانی می

ست.  تدبیر منزامی از کتاب مه صاص داده ا خود را به آداب مدیریت بردگان اخت

تاب چنین میاو  ندهای این ک ید: در یکی از ب نه را  [به زن جدیدم]پس »گو خا

با دری از هم جدا هم دید های زن و مرد را نشاااان دادم. محل زندگی برده که 

 « 2شدند تا نتوانند بدون نظار  ما تولید م ل کنند...می

سپارتیان بدترین رفتار را با بردگانشهردولت در میان شان های کهن یونانی، ا

ضا این بردگان هم مِ ست بر ق شتند، و د ی یونانیان بودند. اربابان نی و از زمرهسِ دا

های افراط کردند. آنها برای آن که زیانشان بسیار بدرفتاری میبا بردگان یاسپارت
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شروب را به بچ شیدن م سرگرمی، هایهدر نو شان دهند یا فقز به عنوان  شان ن

چنین آنها را کردند تا مقدار زیادی شااراب خالص بنوشااند. همبردگان را وادار می

. 1آور و تحقیرآمیز بخوانند و برقصااندکردند در مجالس به شااکلی شاارممجبور می

از آن بود  بردند، ناشیشان به کار میبخشی از خشونتی که آنها در رابطه با بردگان

ها و ی مساانیهای سااه گانهجنگ. ترساایدندمیشااان شااورش ایز اهمواره  که

دهد که این ترس چندان هم های مداوم بردگان نشااان میها و شااورشاسااپار 

ها را برای ساارکوب و ناتوان ها انواع روشپایه نبوده اساات. از این رو اسااپار بی

ترین راه، آن بود که بردگان مغرور و شاان ابداع کرده بودند. ساادهسااختن بردگان

شان را با گماردن شان به کارهایی نامعقوا نیرومند را به تدریج از میان ببرند یا ای

فرسااوده کنند. در مواردی هم افراد نیرومندی را که ساارنوشاات خود را به عنوان 

ن نمونه، بردند. به عنواکردند و آنان را از میان میبرده نپذیرفته بودند شناسایی می

مدعی  در صاااورتی کهگرد آوردند و از آنها خواساااتند تا  را شاااانبار بردگان یک

خود را  خواهند آزاد شاااوندو می اندکرده شاااانربابانهساااتند خدما  زیادی به ا

 ها فهمیدند کهمعرفی کنند. حدود دو هزار برده چنین کردند. آن گاه اساااپارتی

 !2تند. پس همه را به جایی بردند و کشتنداز بقیه برای شورش مستعدتر هسها این
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هااای جوانااان اساااپااارتی رسااامی بوده کااه آن را کروپتِئیااا یکی از تمرین

(می ) نان برای نشاااان دادن که نوجوا یدند. این رسااام آن بود  نام

سر برند و به شان میبلوغاثبا  شجاعت و  شب را خارج از خانه به  ست چند  بای

غذا و چیزهای مورد نیاز خود را بدزدند. یکی از وظایف آنها یفتند، نشکلی که گیر 

شب ستهها آن بود که بردهدر این  ستند و هایی را که برج تر و نیرومندتر از بقیه ه

به این ترتیب  .1به قتل برساننداست سر به شورش بردارند، شبانه با خنجر  ممکن

ایشان را در برابر آزارهای شدند و هیچ قانونی نبود که بردگان به راحتی کشته می

توان این رساام را با ساانت پارساای شااان حمایت کند. برای مقایسااه، میاربابان

شان انتظار داشتند شایستگی سنجید. چون ایرانیان کهن نیز از نوجوانان« کَردَک»

خود برای زندگی مستقل را با چند شب بیرون ماندن از خانه اثبا  کنند. با وجود 

جمعی چند شب را خارج ی که بر مبنای آیین کردک به صور  دستهنوجوانان این،

 ،کشتندزدند و کسی را نمیماندند، دست به دزدی نمیها و در طبیعت میاز خانه

ست آوردن غذای خود از طبیعت بلکه توانایی شکار کردن و به د های خویش را با 

 کردند. اثبا  می
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شااان را ساارکوب ها بردگانتیبا شااد  اسااپار معموالً ها،شااهردولت سااایر

آمد. ای از بردگان به عمل نمیجاها هم هیچ حمایت قانونیکردند. اما در آننمی

شند بردگاناربابان می شته با شکلی که میل دا ستند به هر  شان را آزار و اذیت توان

ه از جمله آتن که مردمش ب، ی شااهرهادهد که در همهکنند. شااواهد نشااان می

دلیل و سااادیسااتی بردگان شااکنجه و آزار بیدگان شااهر  داشااتند، م یمت با بر

ست. مخالفت سوفان یارخهایی که بامری عادی و رایج بوده ا ان مدارسیاست ی فیل

شبیه با این رفتار می صادی  شتر به تدابیر اقت شته و بی کردند، مبنایی اخ قی ندا

سان ست تا اندرزهایی ان ستانه.بوده ا شکنجه  :گویدمی قوانین اف طون درم  ً  دو

سندیدهدادن بی ست، چون در دلیل بردگان کار پ شمنی برمیآای نی انگیزد و نها د

بردگان را نباید بیش از اندازه  :گویدکند. بعد کمی جلوتر میشان را کم میکارآیی

 کتک زد، اما این کار به اندازه الزم است! 

جان است ابزار و شیئی بیچون هم ارسطو معتقد بود که بردهچنان که گفتیم، 

تواند به هرشااکلی توسااز اربابش به کار گرفته شااود. او آنها را با جانوران و که می

شد، تر محسوب مینسبت به اف طون مترقیدیدگاهش  ماد. ارکها مقایسه میبچه

، اف طون را به سااتدانها را غیرالزم میچون ع وه بر این که آزار بیش از حد برده

رباب باید ا بود. او معتقد درکنقد میداری اش به بعد اخ قی بردهتوجهیاطر بیخ



 

یت کردن برده در او حس وفاداری و محبت طور که همان ،را پرورش دهد با ترب

 کند! ی اسب با چهارپایش چنین میدهندهپرورش

هم شااکسااتن مقاومت بردگان و مطیع  تر و مسااتمرتر برای درآزارهای خفیف

ست. چنان که تنساخ ستاد »شان هم امری رایج بوده ا سانیت و نخستن ا معلم ان

گوید: میدر بندی از نقل قوا یکی از شاااگردانش  ،سااقراط، یعنی «فردی اخ قِ

سنگی نمیی تنبل را کتک نمیهامگر ما برده»  . هر1«؟دهیمزنیم و پرخورها را گر

گان نمی مایتی از برد یان ح نان قانون یو ند  هایی را برای تعیین کرد، اچ ند ما ب

بر مبنای قانون م  ً  شااد.های آنها شااامل میی تنبیه ایشااان و محدودیتکمینه

شهر ورزش کند و  شته در میدان  بازش مانند اربابان همجنسسولون برده حق ندا

 .2اندزدهیدنباا پسرهای آزاد بیفتد! وگرنه در میدان شهر پنجاه ضربه ش قش م

شاااهاد  بردگان مربوط  وجود داشاااته، به حقِ دیگری که یقانون ظالمانه

های اند در دادگاه. در آتن، بر خ ف انتظار، بردگان حق داشاااتهاسااات شااادهمی

شرط رده شهاد  بدهند. اما  شدن پایین   شان این بوده که لزوماًشهاد پذیرفته 

شته، ارب شهاد  یک برده اهمیت دا شهاد  بدهند! در مواقعی که  شکنجه  اب زیر 

او و کسای که طرف دعوای ارباب بوده با هم در مورد نوع و شاد  شاکنجه توافق 
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شود کردند و بعد برده را به محکمه تحویل میمی شکنجه  شیوه  دادند تا به همان 

هایی از نظر محکمه ساااندیت داشاااته که هنگام این عملیا  بر زبان و فقز حرف

ای در اعتراض به بحث طوالنی هایشبرده جاری شااود. آنتیفون در یکی از رساااله

که شهاد  داده به دست را ای گوید اگر بردهرای دادگاه بر ضد خودش دارد و می

توانست اعترافی از او بگیرد که می ،داددادند و خودش او را شکنجه میخودش می

 !1به نفع خودش باشد

سته و گریخته وجود دارد که در اواخر دوران مورد نظر ما  وانینی قشواهدی ج

اما این  .ه باشااددشااتدوین برای مقابله با اهانت و آزار بیش از حد بردگان در آتن 

قوانین کارآیی نداشته و بیشتر متونی اخ قی بوده تا قانونی که در عمل اجرا شود. 

ای بر ضااد اربابی شااکایت کند. آن هم به بینیم بردهتاریخ آتن تنها یک بار می در

شااود که به خاطر شاارکت در به نام پیاتاالکوس مربوط می مقامیعالیفرد ی برده

به شد  ش ق  رقیبشآزاد توسز شهروند یک از ی خروس جنگی و بردن مسابقه

این شکایت آید که میشکایت کرد. اما از شواهد چنین براو از این مرد خورده بود. 

 شااااکی یداری دادگاه یا ترس بردهبه دلیل جانبفقز طرح شاااده و ظاهراً  هم

 .2باشدگیری نشده پی
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 یونانیی حقوق سخن دوم: قصه

 گیرد:ساختار یک سیستم حقوقی، این عناصر را در بر می

 معموالً ای اجتماعی هستند وبرای ت بیت قاعدهرسمی هایی قوانین، که گزاره الف(

 یابند.با نام شاهان یا خدایان اعتبار می

هایی تواند ردهگیرد، و مینون قرار میی حقوق، یعنی کسی که موضوع قاسوژه ب(

 متنوع از افراد را در بر بگیرد.

ست که مشروعیت و توانایی حل و فصل اخت فا   پ( سازمانی ا نهاد تنظیم حق، 

 حقوقی بین مردم را داشته باشد.

دهند های پیچیدگی در یک نظام حقوقی را نشاااان میمتغیرهایی که ساااط 

 عبارتند از:

 ی تخصصی شدنِ زبان حقوقی.ا قوانین و درجهدقت و شمو الف(

سوژهدرجه ب( شموا قوانین در مورد های حقوقی گوناگون و درجهی تفکیک  ی 

 افراد ساکن جامعه.

شاااان با نهادهای یافتگی نهادهای قضاااایی، و نوع ارتباطی ساااازماندرجه پ(

 ی مشروعیت مانند دربار و معبد.تولیدکننده



 

ستان  بر مبنای این متغیرها، ضعیت حقوق در یونان با ان درخشان نبوده چندو

 است.

ای از اصوا بود که توسز دراکون ی یونان، مجموعهشدهنخستین قانون نوشته

ی اشراف دستاویزی بود برای طبقه ،در واقع ،پ.م. تدوین شد. این قوانین 621در 

قوانین دراکونی  ،روتا کشاورزان یونانی بدهکار و مدیون را به بردگی بگیرند. از این 

داران و رعیت کشاااورز تمرکز یافته و به طور خاص بر روابز اقتصااادی میان زمین

کرد تا میای قانونی را فراهم ی سایر ارتباطا  اجتماعی، زمینهبدون شرحی درباره

 اشراف طلبکار آتنی بتوانند کشاورزان فقیر را به بردگی بگیرند. 

ست ن مکتوب یونانی بهودومین قان کسی که پس از دراکون  ؛سولون منسوب ا

سید سعه .در آتن به حکومت ر سیار تو سولونی ب تر از قواعد دراکونی یافتهقوانین 

شاورزان تازه بردهامکاناتی را برند و بود . در عین آوردندفراهم میشده ای رهایی ک

را برای گیری اهمیت اصاال و نسااب و تمرکز بر ثرو ، راه حاا این قانون با نادیده

ای تازه به که طبقه ،مشااارکت ساایاساای و اثرگذاری اجتماعی بازرگانان ثروتمند

ی قوانین سااولونی، طلبانهدوران رساایده بودند، هموار کرد. با وجود ماهیت اصاا ح

به مقاومت و  نامنساااجم و انق بی بود که خیلی زود  به قدری  ترکیب قواعدش 

کنار گذاشااته شااد. شااکل  شگپس از مر درنگبیهایی منتهی شااد و شااورش

اگر  .تری از این قوانین بعدها توسااز جباران بعدی آتنی به کار گرفته شاادمتعادا



 

مد  و ناکام ای کوتاهبخواهیم به لحاظ تاریخی نگاه کنیم، اص حا  سولونی تجربه

 بود که تحولی اجتماعی را آغاز کرد، اما آن را به انجام نرساند. 

گذاری در یونان، به هیچ عنوان با قوانین مدونی که قانون یهای اولیهاین تجربه

ست در مقام های فرهنگدر  ستند. کافی ا سه نی شت قابل مقای سایه وجود دا هم

ستین قوانین در سه به زمان تدوین نخ سایههای سرزمین مقای ی یونان نگاهی هم

 بیندازیم: 

 .ی سوم پ.مهزاره خرقوانین ای می از اوا -

 .ی دوم پ.مری از اوایل هزارهقوانین مص -

 .پ.م 2100بند از ساا  37قانون اورنموی سومری )شاه اور( با  -

 .پ.م 1930بند از  38قانون لیپیت عشترِ سومری )شاه نیسین( با  -

با شااصاات بند از آخر رودان میان ی به همین نام درشااهردولت شاانونا ازقانون اَ -

 .ی دوم پ.مهزاره

 .پ.م 1750بند از  282اه بابل با قانون حمورابی ش -

 .پ.م 1600بند از حدود  200ها با قوانین هیتی -

 .پ.م 1076بند از  120قوانین آشوری میانه با  -

سه شان میمقای دهد ی کوتاهی میان محتوای قوانین یادشده با قوانین یونانی ن

 که:



 

بالغِ مرتبز با  ی حقوق در یونان بسااایار محدود بوده و تنها به مردانساااوژه الف(

شااده اساات. زنان، کودکان و بردگان تقریباً در های یونانی مربوط مییکی از قبیله

حالی اسات  رداند. این هیچ متنی به عنوان موضاوع قوانین مورد توجه قرار نگرفته

که حتی در پدرساااالرترین تمدن خاوری )آشااور( هم حدود یک سااوم قوانین به 

 شود. و کودکان مربوط می روابز زناشویی و حقوق زنان

بدیهی و طبیعی تلقی می ب( نانی امری  گان از بردگی در حقوق یو شاااده و برد

در قانون اند. این در حالی اساات که خارج بودهو حقوق انسااانی ی انسااانیت دامنه

تر تدوین شده بود، بردگان صاحب حقوق مشخص و که هزار ساا پیش ،حمورابی

شمرده میچشم سیده بود که در این امر شدند. گیری  ایران هخامنشی به جایی ر

شده بود و مفهوم کهن بردگی از دایره سازماندهی دولتی خارج  کارگرانی که در ی 

ساخت کاخهای بزرگ دولتی طرح شتند، ع وه تخت هایمانند  شرکت دا جمشید 

ی حوادث حین کار هم برخوردار ی باسااتانی بیمهبر دریافت دسااتمزد، از نسااخه

مندان بر ناتوانان های هخامنشی به منع ظلمِ توانهای مکرر نبشتهارجاعند. شدیم

 کند.ی این قوانین داللت میجویانهنیز به روشنی به ماهیت برابری

سیم پ( )یعنی تعلق  شانبندی حقوقی مردم بر مبنای یونانی یا غیریونانی بودنتق

شااان انجام تمند یا فقیر بودن، و ثروای خاص(شااان به عشاایرهداشااتن یا نداشااتن

ی بابلی که مردم را به فاتحان ساااامی و بومیان مغلوب شاااده و به قوانین اولیهمی



 

سیم می ستشباهت دا ،کردسومری تق شموا و عدالتی که در این شته ا سط    .

شیقوانین دیده می شاهی هخامن شاهن که  ،شود به هیچ عنوان با قوانین رایج در 

سااااخت، قابل های گوناگون جاری میا در میان اعضاااای قومنوعی برابری ذاتی ر

، در ای اسااتهمدارانه و عشاایرقبیلهکام ً  قوانین و حقوق یونانی مقایسااه نیساات.

سط  دستمزدهای کارگران تخت شان میحالی که مرور  دهد که حقوق جمشید ن

سط  تخکردهو مزایای این افراد تنها بر مبنای نوع کاری که می شان صصاند، و 

 معموالً - های متفاو  و نسادهای گوناگونشده است و کارگرانی با ملیتتعیین می

سیت ستقل از جن شابه دریافت  - شانم شابه را برای انجام کاری م ستمزدی م د

 اند. کردهمی

شرایز پیش ت( سیار اندک بینیدر یونان پیچیدگی قوانین و حجم  شده در آن ب

ان و الگوی انتخاب قاضی مدارسیاست دعواهای میاناست و بیشتر به حل و فصل 

دسااات و پنجه نرم ای که مردم با آن شاااود تا مساااائل روزمرهو حاکم مربوط می

شرافی  ند.کنمی سی افراطی آتنی به طبقا  غیرا صر دموکرا دعواهای حقوقی در ع

های آتنی به خاطر جامعه تعمیم یافت و دلیل اصااالی آن هم این بود که دادگاه

س سیدگی به دعواها مید گرفتند، مردم را به طرح دعوا بر علیه تمزدی که هنگام ر



 

کردند. این وضااعیتی اساات که حتی در همان هنگام نیز در یک دیگر تشااویق می

 . 1شدچشم ستایندگان نظام آتنی ناشایست و نامطلوب دانسته می

داری که آن را زمام کمتر از عمر معموالً -ای کوتاه قوانین یونانی تنها در دوره ث(

یت می - کردتدوین می عا ند. یعنی در ر قانون مشاااد نان مفهوم  کتوب امری یو

اکمان حهایی از سوی بخش نبود، بلکه بیشتر به صدور فرمانافتاده و مشروعیتجا

ر دکه  -هایی که بعد از ساارنگونی حاکم مزبور از قدر  شااباهت داشاات. فرمان

یگر نافذ نبودند. این قوانین د - دادلی زود رخ میی یونان خییاسی آشفتهاوضاع س

ر دسده  دو و نیمکه در حدود  ،با مجموعه قوانین حاکم بر شاهنشاهی هخامنشی

شتی  طی جریانی قاره جاری بودند وسه  گسترده درای پهنه ند، دشتر میغنیانبا

 پذیر نیست.مقایسه

و ساااط   ،ی تحققرجهقوانین یونانی از نظر پیچیدگی، شاااموا، د ،در نتیجه

سیار پایینتعمیم اهی شاهنشتر از قوانین جاری در پذیری مفهوم عدالت سطحی ب

 داشته است. ایران را 

فرد متفاو  مسااؤولیت  ی اختیار ونماید که یونانیان در تعریف حوزهچنین می

دهد که عصر خود عمل کرده باشند. شواهد تاریخی نشان می با سایر ملل متمدن

                                                 
 .نيکوكلسایسوكراتس،  1



 

ی حقوقی ویت در یونان باسااتان قبیله، طایفه، یا خانواده بوده اساات. رابطهواحد ه

ها و دیون حقوقی یک نفر فرد با سایرین، به روشنی نشانگر تعمیم یافتن مسئولیت

ضای خانواده و قبیله ست، و این امر میبه اع سط   ستهتواناش ا  شهردولت کیتا 

 ی یک خانواده، یک قبیله یا یکاین بدان معنا بود که تمام اعضاااابساااز یابد. 

یک از اعضای  شدند و هریکی از اعضای خود مقصر قلمداد می در گناهِ شهردولت

 توانست به جای فرد گناهکار مجازا  شود.این واحدهای اجتماعی می

سؤولیت  این تعمیم شنی در  شهردولت حقوقی فرد به خانواده، قبیله وم به رو

ساطیر و تاریخ یو ست. بخش مهمی از تراژدیادبیا ، ا سخولوس نان عیان ا های آی

کنند که به خاطر جنایا  پدر و و اوریپیدس ماجرای مردان و زنانی را روایت می

شان مجازا  می شان شوند یا از نفرینی رنج میمادر برند که به خاطر کردار اجداد

 گیرشااان شااده اساات. به همین شااکل، وقتی زئوس و هرمس برای داوریگریبان

سه نقی کردار آدمیان به زمین میدرباره سنجش رفتار آدمیان آیند و  طه را برای 

هایی شوند و با خانوادهها وارد میگزینند، به جای ارزیابی رفتار افراد، به خانهمیبر

بینند شااااه روند و میوقتی به آرکادیا میم  ً  شاااوند.رو مینیکوکار یا بدکار روبه

گیرند و بر ایشااان خشاام می پردازندخواری میساارانش به آدمو پ ، لوکائون،جاآن

ی او را از مرگ نجا  کنند و تنها فرزند شاااایساااتههمه را به گرگ تبدیل می

کننااد و بین دهنااد، امااا داوری خویش را در مورد آدمیااان منفی اع م میمی



 

به این  شااوند.ی آن تمایزی قایل نمیی پلید لوکائون و تنها فرد شااایسااتهخانواده

به  ایلیادترتیب معیار داوری خدایان هم خانوار بوده، و این موضااوعی اساات که در 

کنند، نه ها پشااتیبانی میچرا که خدایان بیشااتر از قبیله ،شااودروشاانی دیده می

ها شااود، حمایت خود را به تمام آخائیافراد، و زئوس که حامی آگاممنون تلقی می

 دهد.بسز می

ی کلی روابز حقوقی بر چنین برداشااات ضاااد م شاااالودهدر تاریخ یونان ه

 ی اصااالی دساااتبردها و ایلغارهایشاااده اسااات. بهانهای اساااتوار میفردگرایانه

ای بوده که از رفتارهای مشااابهِ شااان، سااابقههای یونانی به همسااایگانشااهردولت

کرده اساات و به غارتگران اعضااای این شااهرها نساابت به شااهرِ مهاجم حکایت می

جازه قاممی ا ند خونخواهی، انت مان هاتی  یه بر توجی با تک جازا ِ داده  یا م جویی، 

کار ناه ند. بی گ تار خود را مشاااروع جلوه ده ناه فرد رف ها گ که تن به این  جه  تو

ست که همغار  غارتگر دیگری محسوب  شهریهم ای یاقبیلهشده یا مقتوا آن ا

شتار می ها دست به غار  وشود که وی نیز با همین بهانهمی ست. یکی از ک زده ا

بین یونانیان و « دزدیزن»ی های اسااااطیری این دساااتاویز، به مساااابقهنمونه

شااود که از دید هرودو  شااان در فنیقیه و ایونیه مربوط میهمسااایگان آساایایی

ای یونانی که دزدیدن زنی از مسابقه ؛های شرق و غرب استی آغاز کشمکشنقطه



 

ی دزدیده شاادن زنی توسااز را با توجه به سااابقه« غربی»یا « شاارقی»شااهرهای 

 کرده است. قلمرو مقابل توجیه می

بینیم که به خاطر گناه یک فرد، موارد زیادی را میمسااتند یونان هم در تاریخ 

به دلیل  ،یداسی لوکند. سنگسار شدن خانوادهااش هم کشته شدهاعضای خانواده

اعدام زن و و ، 1صل  کنند ه بود با ایرانیانکرد در شورای آتنیان پیشنهادآن که او 

سز پلبچه شیان تو شور ستند. در نمونه 2کراتسوی  هایی از این تعمیم حقوقی ه

نه نت حقوقی را میموارد دیگر هم نشااااا  هایبدهیم  ً  بینیم.های این سااا

از  پسو  رسااایدبه فرزندش کونون ای بود که به حکومت آتن ارثیهمیلیتیادس 

چنین وقتی سفیران ایران ناچار شد این بدهی را پرداخت کند. هم مرگ او پسرش

سیدند و با این  سپارتیان از پیامدهای این جنایت تر سیدند، ا سپار  به قتل ر در ا

دو  کنند،ای تعبیر میخیاا که ایرانیان هم مانند یونانیان گناهان را در قالبی قبیله

 . 3کردندنفر را برای اعدام شدن به دربار شوش اعزام 

آن دوران در کشورهای بربر، چیزی است که در « من»این رشدنیافتگی مفهوم 

شوریماندهو عقب سیایی نظیر ندارد. آ سدههای آ سناد ها از  شتم پ.م. در ا ی ه

                                                 
 .3-6هرودوت، كتاب نهم، بندهای  4
 .54-56هرودوت، كتاب سوم، بندهای  2
 .133-137هرودوت، كتاب هفتم، بندهای  1



 

یک فرد و  خانوادهنحقوقی خود  جازا  ه اعضاااای  هانش م نا خاطر گ به  اش را 

 و چارچوب اخ ق زرتشاااتی بای هخامنشااا تَه(داقانون )که  دانیممیکردند و می

های پیاپی هرودو  به این که داده است. اشارهفرد را مخاطب قرار میبسیار تأکید 

کنند بلکه تمام کس را به خاطر یک گناه منفرد مجازا  نمی شاااهان پارساای هیچ

دهند، نشاااانگر آن اسااات که کردارهای او را روی هم رفته مورد ارزیابی قرار می

سؤولیت  هویت فردی و سبت به کردارهایش م سان یکتا  همحقوقی فرد ن به یک ان

شااده کردارهایش مورد داوری واقع می ی کلیتزمینهدر  و همشااده، منسااوب می

و آزاد مسؤوا  های«من»با توجه به این امر، ادعای رشد فردیت و شکوفایی است. 

سانه سیا، اف شواهد نمای میدر یونان و عقب مانده بودن این مفهوم در آ اید که با 

شانه ستین ن ست تاریخی تعارض دارد. نخ ی اجتماعی فردیت در یک جامعه، آن ا

یت  که به خودش مساااؤول های آن فرد  یا  -حقوقی و اخ قی کردار خانواده  نه 

ازایش اساات که در تاریخ یونان الگویی مابهمنسااوب شااود. این چیزی  - شااهرش

 توان یافت. های زیادی برایش میونهی ایران نمنداریم، و در تاریخ همان دوره

توان گذشااته از تمایزیافتگی نظام حقوقی در سااط  فرد، متغیر دیگری که می

ی شموا آن است. شموا برای سط  پیچیدگی یک نظام حقوقی عنوان کرد درجه

هایی از آدمیان را مورد اشاره قرار بدان معناست که نظام حقوقی مورد نظر چه رده

 گیرد.را زیر پوشش قواعد خود می« افراد صاحب حق»گروهی از دهد و چه می



 

دهد که قوانین یونانی از سااط  مرور قوانین رایج در جهان باسااتان نشااان می

اند. قوانین یونانی برای زنان و بردگان حقی قائل شموا بسیار اندکی برخوردار بوده

عیتی حداقلی اشاااره ها( هم در وضاانبودند و به حقوق بیگانگان و مهاجران )متیک

شمنیمی سخت میان برادران ناتنی و جنایتکردند. یکی از دالیل د هایی که های 

ست هووها و اقوام ناتنی انجام میدر درون خانواده گرفت، همین ابهام در ها و به د

ضعیت حقوقی زنان و فرزندان ست. به طوری که ممکن بوده با ورود و شان بوده ا

نه، و تبدیل شدنش به خاتون منزا، فرزندان زن قبلی تا عروس جدیدی به یک خا

ای فرو کاسااته شااوند یا از میراث و حقوق شااهروندی محروم گردند. ی بردهمرتبه

شوری ست که در قوانین بابلی و آ شی  ،این در حالی ا سبت به قوانین هخامن که ن

ارد، زنان از تر بوده و هزار ساااا بیش از قوانین یونانی قدمت دبساایار مردساااالرانه

در شرایطی مجاز  ،تنها ،ای از حقوق برخوردار بودند. چنان که چند همسریکمینه

سته می سابقش رادان شوهر نتواند زنِ  به دلیل پیری از چشمش م  ً  که ،شد که 

پشااتیبانی اقتصااادی از زن پیشااین بر مسااؤولیت  ،افتاده، رها کند. در این قوانین

 .1ی شوهر چند زنه بودعهده
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در مورد وضعیت حقوقی بردگان در بند بعدی به طور مفصل بحث خواهم کرد 

ست سی و پ سیا شدنو در مورد محرومیت بیگانگان از حقوق  شته  شان از تر پندا

شت. آنچه در شاره گذ تأکید  تواند موردمیجا این نظر حقوق جزایی هم نکاتی به ا

صلی قوانین یونانی، مر ست که مخاطب ا شود، آن ا ست. دِ بردهواقع  دارِ ثروتمند ا

داران ی قوانین، به حل و فصل دعواهایی اختصاص یافته که میان بردهبخش عمده

گرفته اساات. تنها اساات نا در این میان، قانون سااولون اساات که به میثروتمند در

گذاران کهن کند و به همین دلیل هم در میان قانونکشاااورزان فقیر نیز توجه می

شااود. این در حالی اساات که مخاطب اصاالی ی ممتاز محسااوب میایونانی چهره

ستند. این امر به کهنهای سرزمین قانون در ضعیف و مظلومان ه تر خاوری افراد 

 های باسااتانی ذکر شااده اساات. چنان که درنامهطور صااری  در برخی از قانون

، و این عبار  1اندکردهقانون را برای یاری به ضعیفان )هَبلوم( وضع میرودان میان

در قانون من )داتَه( زورمند، »ی بیساااتون به قدر کافی شاااهر  دارد که: از کتیبه

 .2«کندزند و لگدماا نمیناتوان را نمی

 ی یونانیی خانوادهم: قصهسوسخن 
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ی اخ قی بودن روابز انسااانی در یک جامعه، ارتباطاتی گرانیگاه محک زدن درجه

های ترین نهاد ت بیت بازین دارد. خانواده، کهناسااات که در درون خانواده جریا

ی میان کنشااگران انسااانی اساات. نهادی که برای هنجارسااازی کردار برنده/ برنده

فرد »شااان در راسااتای تولید م ل و باز تولید هایآدمیان، و سااازماندهی خواساات

ضرو« اجتماعی ست. امروزه نهاد خانواده به دلیل از میان رفتن  ر  تخصص یافته ا

اش وضعیتی بحرانی را کنندههای محدوداش و آشکار شدن برخی از جنبهاقتصادی

سر می سیاری از گذراند، اما در جامعهاز  سنتی خانواده مرکز ثقلی بوده که ب های 

اند. برای تکمیل تصااویری شاادهمعانی و قواعد اخ قی در دا آن تعریف و اجرا می

به دسااات آور یان  یا  یونان به درون خانوادهکه از اخ ق گاهی هم  ید ن با ها دیم، 

های رفتاری مرتبز با آن را وارسی بیندازیم و روابز انسانی اعضای آن را، و نسخه

 کنیم. 

 ،از جمله یونان باساااتان ،هاهای خانواده در تمام جامعهنقشترین مهم یکی از

باستان، سازماندهی و مدیریت نیازهای جنسی اعضای جامعه بوده است. در یونان 

چنان که دیدیم، بخش مهمی از روابز جنساای میان شااهروندان آزاد در خارج از 

دهد که شااده اساات. شااواهد نشااان میجنس تعریف میخانواده و میان افراد هم

لب روساااپی قا نهبخش مهم دیگری از این روابز در  مان خا های عمومی ساااا

 اند. یافتهمی



 

ماالً  گری،روساااپی غل»ترین کار، کهنبه همراه رهبری شااااحت ها در «شااا

های ابتدایی ادلی که در جامعهترین چیزهای قابل تبهای انسانی است. سادهجامعه

وده بگردآورنده و شاااکارچی کهن وجود داشاااته، زور بازوی مردانه و ظرافت زنانه 

ست. به این ترتیب، ساختارهای کنش متقابل تیکی از قدیمیاحتماالً  ا  بادلیترین 

شده یو پوشاک مربوط م ،حمایتلذ  جنسی با کاالهایی مانند غذا،  یبه معاوضه

 است. 

 های فراوانی وجود داشااته که شاامار زیادی از روسااپیانِخانهدر آتن روسااپی

گرفته اساات. این گروه زیر نظر مدیری ( مرد و زن را در بر می)پورنای: 

اند. عبار  اختهپردی خدما  می( به ارائه)پورنوبوساااکوس: 

سپیپورنوگرافی امروزین از همین نام ست. این رو شده ا شتق  ها خانههای یونانی م

 اند. دسااتمزد هرشااان برده بودهی خدمتگزاراناند و همهدادهبه دولت مالیا  می

ست  1های قدیمییک از آنها در یکی از کمدی سیار کم ا شده که ب یک اوبوا ذکر 

یکی از خدما  پریکلس به آتنیان که کردن عنوان شااده. برای مسااخرهاحتماالً  و

تأسیس  بسیار مورد ستایش نویسندگان قدیمی بوده، کاستن از مالیا  این مراکز و

 ن آورد. یهای دولتی بوده که قیمت استفاده از این جاها را بسیار پایخانهروسپی
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باالتر از  اند یک الیهکردهبندی کساااانی که خدما  جنسااای ارائه میدر رده

ها های دختری قرار داشااتند که در مهمانیهای پساار و نوازندهروسااپیان، رقاص

سیوم:  سومپو (خدمت می ) ستمزد آنها کمی کمتر از دو کردند. د

تایری: 1دراخما در روز بوده اسااات . در ساااطحی باالتر از این دساااته، همدم )هِ

شه زن بوده و گاه شته که همی صاحبش زندگی می ( قرار دا کرده و با م

گرفته اساات. مشااهورترین همدم در جهان باسااتان دسااتمزدی بساایار زیاد می

ی مشهوری خانهآسپاسیای میلتی دوست پریکلس بوده است. آسپاسیا خود روسپی

شته است سیا 2دا در چندین گفتگوی مشهور با او بوده و  سقراط هم دوست! آسپا

 ده است.کر یادبا احترام  یشاگردانش از و

را نوعی روساااپی دانسااات، هرودو  بود که  هاهتایرینخساااتین کسااای که 

ساکن بود -رودوپیس تراکی  صر  ست که به همین دلیل  - که در م را همدمی دان

فت هر معموالً .3کردگری میروساااپی برای خود مرد های همجنس یک از ج

در ئاینیا داشته که هایی هم داشتند. چنان که آریستوگیتون همدمی به نام لِهمدم

 همراهش اعدام شد.به ش بود و دستهم ی قتل هیپارخوستوطئه
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گری، به آنچه در معابد بابل وجود داشااته شاابیه بود و بعید نوع دیگر روسااپی

گیری شاااده باشاااد. شاااهر کورینت، که ک  به خاطر جا هم وام نیسااات از همان

آن که در  بوددیته معبدی برای آفروصاااحب هایش شااهر  داشاات، خانهروسااپی

پرداختند. استرابو ( به خدمت میروسپیان مقدس )هیرودولوی: 

 .1داندشمار ایشان را هزار تن می

ی آن است که ها در یونان باستان، نشانهخانهبازی و رونق روسپیرواج همجنس

 ها به عنوان مراکز ساااازماندهی نیازهای جنسااای به تدریج کمرنگنقش خانواده

شااده اساات. در چنین شاارایطی، کارکرد اصاالی خانواده بر تولید م ل و تربیت می

بینیم. شود. چنین چرخشی را در اسپار  به خوبی میشهروندان جدید منحصر می

از قلمرو خانواده خارج شااده بود و کام ً  روابز جنساای شااهردولت چون در این

سیار مورد سپار ، زنان از نظر بودتأکید  کارکرد تولید م لی خانواده ب ست. در ا ه ا

ای همتای مردان داشاااتند. آنان مانند مردان لخت مادرزاد روزگار اجتماعی مرتبه

گذراندند و حق داشاتند مانند مردان ورزش کنند و در مجالس عمومی حضاور می

. حضااورشااان در مسااابقا  ورزشاای به قدری چشاامگیر بوده که 2یابند و برقصااند
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 39-396رانی المپیک قهرمان ارابه ،شاااه اسااپار  ،وسکونیسااکا دختر آرخیدام

 . 1پ.م. بوده است

شبیه به خانواده سپار  چیزی  سی در ا شته و روابز جن سیک وجود ندا ی ک 

سپارتی هم به این دایره محدود نمی شقی مردان ا ست. به روایت نیک ی دم شده ا

چه شاااهروند و چه  -همساااران خود را وادار به آمیزش با مردان نیرومند و دالور 

 کردند تا فرزندانی قوی و زیبا داشااته باشااند!می - (!بیگانه )کساانوس: 

شتههم ستند از هراند و میچنین زنان در این میان حق انتخاب زیادی دا کس  توان

در توجه به این که آن فرد شوهرشان باشد یا نباشد. دار شوند، بیکه بخواهند بچه

سپارتیمیان  ستان مردان ا سمنوعی هدیه، چون هم ،سپردن زن به دو عادی  یر

ی یونانی بود که چند زنی شد. به قوا پولیبیوس، اسپار  تنها جامعهمحسوب می

شوهری  شت، اما چند  سمی رایج تلقی میدر آن در میان مردمش رواج ندا  شد.ر

تند توانسابود که در آن زنان هم میدر یونان تنها جایی  شاهردولت ایندر ضامن 

شااوند. ارسااطو به همین دلیل دار مانند زنان ایرانی مالکیت زمین و امواا را عهده

گااونااایااکااوکااراتااومِاانااوی: )« زن ذلاایاال»کاانااد و آنااهااا را مسااااخااره ماای
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های نامدشاااان. به روایت او دو پنجم کل زمین( می

 اسپارتی در مالکیت زنان بوده است. 

سپار سی باورنکردنی ا سرباز ها تا حدودی معلوا نیاز مبرم آزادی جن شان به 

«  فن تولید بچه»شاااان به ی جنسااای را در میانبوده اسااات. چیزی که غریزه

ها هم کرده است. اخ ق اجتماعی اسپار ( تبدیل می)تکنوپوئیا: 

شد و افراد تمسخر می ست. مردی که کمتر از سه پسر داشتدر این مورد جالب ا

( به قدری از نظر اجتماعی زیر فشاااار بودند که به میون: مجرد )آگا

صاحب میندر  یافت می سنین پیری زنی جوان را ت سی هم که در  کرد شدند. ک

تلف کردن رحِمی »شاد و به دلیل ( نامیده می« )اوپسایگامیون»

 شد. شماتت می« بارور

ضعیت حوزه شته از ع قهای خفن تولید بچه، خانواده را از و صی و انبا های صو

کرد. عاطفی خارج کرده و آن را به نهادی برای تولید ساااربازان آینده تبدیل می

شود روشن میجا این دار شدن ازی دولتی بودن و عمومی بودن ازدواج و بچهدرجه

شتند در مورد حق زندگی فرزندان سپارتی حق ندا صمیم که مردان و زنان ا شان ت

شان را نزد شورای مشایخ فرزندان شدنددار میی که در این شهر بچهبگیرند. کسان

ی بچه و بررساای نیرومندی و زیباییش بردند. آنها با معاینه( می)لِسااخِه: 

گرفت که کردند که زنده بماند یا بمیرد. اگر رای شاااورا بر این قرار میتعیین می



 

تایگِتو به کوه  لدینش او را  ند، وا ما نده ن چه ز که س میب ند و در ساااوراخی  برد

ی جانوران تا طعمه انداختندشد میمی ( خواندهتبعیدگاه )آپوتِتای: 

 .1شود

م نبود، و به انضباط اسپارتی بر تولید م ل در خانواده حاک هاشهردولت در سایر

ه ی زنان هم وجود نداشااات. در این شاااهرها خانوادهمین ترتیب آزادی پردامنه

شده نتر خود را حفظ کرده و به زیرواحدی از نهادهای پولیس تبدیل وضعیت کهن

بازی و محدود نشاادن ارضااای جنساای به درون رواج همجنس این،بود. با وجود 

سجام فیزیولوژیک آن را از میان برده بود. در غیاب شی از ان ضباطی  خانواده، بخ ان

سوی ساختار خابه خانواده شهردولت که از  شود،  شهرها نواده در ایها تحمیل  ن 

س ضای آن با ابهام ب شکننده به خود گرفته بود و موقعیت حقوقی اع ضعیتی  یار و

ها برقرار مراتب حقوق را در این خانوادهمواجه بود. مفهومی که در این میان سلسله

 یافت. زادگی سازمان میزادگی و ح اکرد، بر اطراف محور حراممی

ی یونانی موقعیت اجتماعی فرد را تعیین امعهکی از مفاهیم مهمی که در جی

زاده. تعبیر یونانیان با مفهومی که امروز زاده باشد یا ح اکرد، این بود که حراممی

زاده را اساات. امروز ما حرامبوده کنیم متفاو  زده برداشاات میی حرامما از کلمه
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 ،اج نکرده باشندر رسمی با هم ازدودانیم که به طومحصوا آمیزش زن و مردی می

سمیت  شت و آنچه ر سمی وجود ندا شبیه به ازدواج ر ستان چیزی  اما در یونان با

 ای دو طرف بوده است. موقعیت نسادی و قبیله کردین میییک آمیزش را تع

نانی برای حرامواژه با تعریفی سااااده،« )نوتوی»زاده ی یو  ( اسااات. 

سی بوده کهحرام صاا به ،زاده ک سز خاندان ما به جای ات درش خاندان پدرش، تو

 نگهداری شود. 

« اِک الرناااکوس»زاده را بااا عبااار ِ یونااانیااان موقعیاات اجتماااعی حرام

(صیف می صندوق»کردند که ( تو سته و بیرون از  « خارج از د

کند. این ای داللت میدهد و به پذیرفته نشااادن کودک در اجتماع قبیلهمعنا می

بری گرفت که پدرشاااان آنها را به ارثل فرزندان مشاااروعی قرار میمفهوم درمقاب

«  زادهقانونی»( یعنی « )ایتایگِنِس»پذیرفت و به همین دلیل هم می

شت. د ای بود که با نقص وشدند. نوتوی، واژهنامیده می  ،ر واقعفرومایگی پیوند دا

صی که  ،ندکها داللت میزادهحرام ربه نوعی نقص د مفهوماین  عقاید شبیه به نق

. یونانیان نندکشااان منسااوب میدختران هنگام از دساات دادن باکرگی عمومی به

دساات و پا  ،اش مورد سااواا بودرگیکختری را که بادداشااتند که  1وَر نوعی آیینِ

                                                 
رســـمی برای رســـيدگی به امور حقوقی و داوری در مورد جرمِ متهم كه با اعمال كاری خطرناک بر او  1

ــتيبانی میهمراه بوده و با این پيش ــدمه فرض پش ــده كه خدایان یا نيروهای طبيعت به فرد بيگناه ص ش



 

« ناقص شده»انداختند و معتقد بودند فقز دختر غیرباکره که بسته به رودخانه می

زاده هم از دید ایشاااان کسااای بود که بدون پیوندهای حرام د.رودر آب فرو می

کند، و به همین دلیل هم ناقص شااده ای از پشاات پدری در جامعه زندگی قبیله

دهد. این شکل ای در یونان باستان را نشان میباشد. این امر اهمیت روابز عشیره

هر « منِ»ه که ای، همان چیزی بودای قبیلهخاص از تعریف هویت فردی در زمینه

کاساات و به ی فرو میشااهردولت ای و شااهروندی ازیونانی را به عضااوی از قبیله

سانه حل می شنا سی وی را در کلیتی تبار سیا کرد. همین دلیل جایگاه حقوقی و 

متفاو  اسات، و بیشاتر به کام ً  فهمیماین البته با مفهوم فردیتی که امروز ما می

ضعیت فرد در جامعه شیو شه و رههای ع شباهت دارد که هنوز بقایایش در گو ای 

 شود. های سنتی دیده میکنار جامعه

گون بازتاب زاده، در اساطیر و ادبیا  یونانی به اشکاا گونااین ناقص بودن حرام

ودند. اف طون بقایل  زادگی و لَنگیای میان حرامیونانیان به رابطهم  ً  یافته است.

ایت سنوفانس هم روکعنصر و مفلوج هستند. زاده سستممعتقد بود که ارواح حرا

ساندروسمی سپار  کند که لو ست ا سی ئوس، باتوان وجود  ها را قانع کند که آگِ

 د. وشزاده محسوب میحرام تری از لئوتوخیدِسِلنگ بودنش، شاه شایسته

                                                 

سياوش كه برای اثبات بینمی شت نزنند. مثال  ( را از ordealوعی آیين ور )گناهی خود از ميان آتش گذ
 گذراند. سر می



 

سلوس ،هرودو  وقتی که ماجرای جبار کورینت مادرش  کندیف میرا تعر ،کوپ

گوید که پاهایی کج داشته و به همین دلیل کسی با او ازدواج داند و میلنگ میرا 

ست. چنان که گفتیم، نام نمی سرش کرده ا سلوس را از پ ِسلِه»کوپ به معنای  «کوپ

سته سلوس صندوق و جعبه مشتق دان شتقاق دیگر برای آن، خودِ کوپ اند. اما یک ا

( به « )آپوس»م دیگرش ای با پاهای کج اسااات و نااسااات که نام پرنده

ست. در واقع« پابی»معنای  شدن این کودک از خاندان باکیادها این  ،ا دلیل طرد 

نه به این دلیل که این زن شااوهری رساامی شااد. می زاده محسااوببود که حرام

شده نداشته، بلکه بدان دلیل که این شوهر عضوی از خاندان باکیادها محسوب نمی

 است. 

شابه همین ب شت. م ستان اور در مورد خدایان هم رواج دا ساطیر یونان، دا در ا

 -ی آساامانی جالبی وجود دارد که در آن زن و شااوهرِ همیشااه در حاا مشاااجره

پردازند. زئوس آتنا را از سااار خود ی بکرزایی میمساااابقهبه نوعی  - زئوس و هرا

ئیسااتوس را دهد که سااالم و زیبا و خردمند اساات، و هرا تیفون و هفابیرون می

کج  ش، و دیگری پایداردشبیه مار  یزاید که اولی هیوالیی مهیب است و پاهایمی

ست سد یونانیان بین نقص جسمی رود. به این ترتیب به نظر میو لنگان راه می ا ر

نگ بودنبه و - باری و حرام - یسه ل مادرت ظام حقوقی  یل و ن قا باطی  زادگی ارت

شااده کرده و باعث مییونانی فرد را کامل می شااهرتدول آنچه در ،در واقعاند. بوده



 

ای بوده است. اتصالی که تنها ، اتصالش به قبیله«روی پای خودش راه برود»بتواند 

توانسااته برقرار شااود، و در غیاب این شاارایز فرد به نوعی لنگی از مجرای پدر می

 شده است. اجتماعی دچار می

شت و آنها شکیل میی عادی یونانی از مردی تیک خانواده شد که چند زن دا

شت. فقز یکی از این زنان شان دور از هم در جاهایی مجزا نگه میهایرا با بچه دا

رساامیت احتماالً  توانساات تغییر کند ورساامی و قانونی بود، اما این زن قانونی می

البته تبار وی و  .شاادزن به میل شااوهرش و ارجی که برای او قایل بود مربوط می

. به همین انداست هم در این میان بسیار مهم بوده دهبوای که به آن منسوب بیلهق

پس از ازدواج او با زنی دیگر و تصمیمش  ،که ولیعهد فیلیپ بود ،دلیل هم اسکندر

احتماالً  ید ودموقعیت خویش را در خطر  ین که او را زن قانونی خود بنامدبرای ا

د. یونانیان این برادران و خواهران ناتنی ریدا کراهی برای از میان برداشتن پدرش پ

ترک و  یکااه پاادررا  تنااد مشااا تفاااو  داشااا م فی»مااادری  م پسآ تو ِ «  م

() نامیدند. می 

شااان زنان یک مرد، به این ترتیب همواره در حاا رقابت و دشاامنی با هووهای

 الًمعمو شاادند. به شااکلی کهدیگر محسااوب میها نیز دشاامن یکبودند و بچه

با ارث نیساات، چون  دور از انتظاررساااندند. این قضاایه زیاد دیگر را به قتل مییک

شاادند و ممکن بود به ها از ارث محروم میسااایر بچه بردن یکی از فرزندان رقیب



 

شکل بود که رفتار هرمیونهها یا غریبهی مرتبه شوند. به این  سته   ،بردگان فرو کا

ب ،یلسزن دوم نئوپوتلموس برادر آخ خههکه  ما ندرو به آ نازایی  قبلی زن  ،خاطر 

برد و در رشااک می ،بچه داشااتاز او ی نئوپوتلموس شااده و هکتور که حاال برده

به محض به قدر   ،چنین اسکندر به همین دلیل. همکشدمیفرصتی مناسب او را 

 تمام برادران ناتنی خود را از میان برداشت.  ،رسیدن

ی داری کردن از همهاعضای یک خانواده، نگه دشمنی همیشگی و شدید میان

ی صمیمی را ی گستردهها در کنار هم و ت ش برای تشکیل یک خانوادهزن و بچه

چنین  کوشاایدکساای که تنها کرد. در اساااطیر یونانی، به کاری ناممکن تبدیل می

کاری را انجام دهد، یاساااون بود که ساااعی کرد زنش مدآ و فرزندانش را با زن 

ه همراه گ وکه و در یک خانه نگه دارد و به همین دلیل هم ب ،گ وکه ،شجدید

 به قتل رسید.  تمام فرزندانش به دست مدآ

ای از مردساالر بودن جامعه است. زادگی نشانهاز دید مالینوفسکی، مفهوم حرام

هایی ارتباط کودک با یک مرد بند نافی اسااات که او را به روابز در چنین جامعه

صل میاجتما سمی مت ستعی ر سیار کند. روابز زی شناختی میان پدر و کودک ب

ست سترابطه ، ولیپنهان ا در به همین دلیل هم  .ی مادر و کودک قابل کتمان نی

ی رابطهپدرساالر ابتدایی های مورد هویت پدر همیشه تردید وجود دارد. در جامعه



 

 شاااود، بلکه همین ماهیتِفیزیولوژیک و توارثی میان مرد و کودک مهم تلقی نمی

 کننده است.روابز اجتماعی بین کودک و پدرش تعیین

ودک کاجتماعی و وانهاده شادن  قطع شادن این بند نافِ ،در واقع ،زادگیحرام

شاااود و به ای پدرسااااالر خطرناک تلقی میجامعه امری که در ؛به مادرش اسااات

 زادهحرام کودکِ ،انجامد. به این شاااکلمحرومیت کودک از حقوق اجتماعی می

. به کند، که پست و ناخوشایند استموقعیت و جایگاهی شبیه به مادرش پیدا می

د که در توان این مضاامون رایج در اساااطیر یونانی را هم بهتر فهمیمی ،این ترتیب

تار کردهآن کودکان حرام مادرشاااان را گرف به نفرینی که   دچار ،زاده همیشاااه 

 گردد. ت مادرشان تعیین میشان با بخشوند و سرنوشتمی

زاده ان حرامروشنگر است. رومیجا این زاده درمعنای اصط ح التینی برای حرام

چه»نامیدند که یعنی می fillius nulliusرا  مادرِ کودک«. کسی هیچب از  یعنی 

 شده است. کس تلقی مینظر اجتماعی هیچ

جه یت و ارزش حقوقیی در که اهم به میدارد،  گیزادمفهوم حرامای  ند  توا

عنوان شاخصی برای سنجش شد  پدرساالر بودن یک جامعه به کار گرفته شود. 

اند که آتن ، نشااان داده1های خوبی که در این مورد انجام شاادهدر یکی از پسوهش

                                                 
1 Ogden, 1997. 



 

ست. در قانون جامعه ساالر بوده ا سپار  نظامی کمتر پدر ساالر، و ا سیار پدر ای ب

شرو شند. وشع تلقی میسولون تنها فرزندی م شهروند با د که پدر و مادرش هردو 

هر دو والد  حق شهروندی چیزی بود که با شرطِ الزمِ شهروند بودنِ ،به این ترتیب

در این کودکان  .شاادندها نامشااروع تلقی میرسااید. سااایر انواع بچهبه ارث می

مند به دولتهای شااادند و در خانوادهفروخته می دارانههای فقیر به بردخانواده

شهروندی، حق مالکیت زمین، و  سی امکان عنوان بیگانه از حقوق  سیا شارکت  م

در  .زادگی معنای چندانی نداشاات. در مقابل، در اسااپار  حرام1شاادندمحروم می

ها چیزی شبیه به ازدواج نداشتند. تنها مناسکی هم که برای رسمی واقع اسپارتی

رسااد در ز نمادین به عروس بود. به نظر مینوعی تجاو ،جلوه دادن ازدواج داشااتند

شته که مفهوم حرام سپار  شکلی از هرج و مرج جنسی رواج دا زادگی را خود به ا

صلی فرزند و جامو رابطه ختهسامعنا میخود بی ه را از مجرای مادرش برقرار عی ا

ستدرکمی سپار  تنها یک بار به عبار  حرام. در کل متنه ا ده زاهای مربوط به ا

 . 2)نوتوی( اشاره شده است

بینیم که الگوی خاص کنش متقابلی که در میان شهرها با مرور این شواهد می

له نتو قبی یا به خ هانی ها رایج بوده و  ندهای پن تار، و زد و ب یاپی، کشااا های پ
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های یونانی هم به شااکلی دیگر ی خانوادهدر الیه ،انجامیده، در سااطحی خردترمی

 ست.در جریان بوده ا

 

 

  



 

 

 

 

 گفتار دوم: داستان فرهنگ یونانی

 ادبیات یونانیخط، یبان و ی قصهسخن نخست: 

باسااتانی،  هایفرهنگی همه تاریخی بر ساایرمؤثر  هایشاااخصترین مهم یکی از

چنان که گفتیم، ی آن فرهنگ است. در یونان، بندی خز در زمینهنویسایی و قالب

شته ست. دوره دو دوره از کاربرد خز وجود دا صر تمدنا ست، یعنی ع های ی نخ

نای و مینوآ  هاجران دوری موک فت با ورود م یا یان  مد  پا  ساااده چندو برای 

شینی در  شهرن ستی فرهنگی در این قلمرو بروز کرد. پس از آن که بار دیگر  س گ

ی اجتماعی از نو پدیدار شاادند، نیاز به حاملی احیا شااد و بافتارهای پیچیده یونان

شهبرای ثب شتهای سرزمین که در تمام - هات اندی در  - متمدن همسایه رواج دا

یونان نیز جلوه نمود. نتیجه آن بود که برای مدتی به نسااابت طوالنی، خز فنیقی 

مورد اساااتفاده قرار گرفت. تاریخ ورود خز فنیقی به یونان را در برخی منابع تا 



 

ز یونان در دوران تاریک به سر ای که هنواند. دورهی دوازدهم پ.م. عقب بردهسده

های رسد ضرورتی برای کاربرد خز وجود داشته باشد. برداشتبرد و به نظر نمیمی

، 1دهندی نهم و دهم پ.م. قرار میگیری را در حدود سدهدیگری که تاریخ این وام

 رسند. تر به نظر میدرست

 پس وقرار دادند، مورد استفاده سده  کم یکیونانیان خز فنیقی را برای دست

ند.از آن نوآوری ناترین مهم های خود را بر آن اعماا کرد یان، افزودن نوآوری یو ن

ر وجود های آوانگار دیگکه پیش از آن هم در خز ها بود هایی برای مصااوّع مت

 هایترین کتیبهشااد. قدیمیداشاات، ولی در خز فنیقی به شااکلی عام دیده نمی

شاابیه به ع یم کام ً  های آنها.م. تعلق دارند. حرفی هشااتم پیونانی به سااده

تین نخس .هم باقی مانده است در خطوط امروزین اروپایی ی کهشباهت است.فنیقی 

که برای  هایینشااانهشااد. راساات به چپ نوشااته می فنیقی ازمانند خطوط یونانی 

صو  شدهم شواهد تاریخی بها در این خز به کار گرفته  آید، یمر اند، چنان که از 

اع شد نوهیتی ابدهای دولت ی آسیای صغیر و در میاننخست در منطقهاین خز 

  گیری شد و با خز فنیقی درآمیخت.وامجزیره شبهگاه توسز یونانیان و آن
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های هشتم تا چهارم پ.م. در آسیای صغیر رواج داشتند، هایی که در سدهخز

 شدند: ی اصلی تقسیم میردهگیری شده بودند و به سه همه از فنیقی وام

به چپ نوشاااته مییخز ل( 1 یای آن بر کیایی، که از راسااات  قا  150شاااد و ب

ع مت شاابیه به یونانی و  17ی باسااتانی حفظ شااده اساات. این خز گورنوشااته

 . ه استدوازده ع مت متفاو  داشت

شوخز ل (2 شانزده ع مت  ست،  ه بیدیایی، که آثارش در پنجاه متن باقی مانده ا

 کیایی دارد. یبه یونانی و سیزده ع مت شبیه به ل

شانه (3 شبیه  های الفباییخز کاریایی که حدود پنجاه ع مت دارد و ترکیبی از ن

شانه ست و بر بیش به یونانی و ن سی( را دارا شبیه به خز قبر صد اهای هجایی ) ز 

د که متن باستانی حفظ شده است. این خز از سویی به خز اتروسکی منتهی ش

ز خخز رومی و خز جدید اروپاییان از آن مشتق شده، و گویا از سوی دیگر جد 

 یونانی هم محسوب شود.

 ،شهرهای فنیقی انسجام سیاسی زیادی نداشتند ومانند شهرهای یونانی دولت

دیگر بودند. از این رو در بیشااتر مواقع در حاا جنگ و سااتیز با یک ،بر خ ف آنها

شیوهمانند خز فنیقی یکا هخز یونانی تا مد  شد و به  ستانده ن ست و ا های د



 

ی های محلی را به سااه ردهکوروف این خزهشااد. گیرهِمحلی متنوعی نوشااته می

 :1اصلی تقسیم کرده است

های دوری تعلق ی جنوبی یونان، که به قبیلههای منساااوخ منطقهخز - نخستتت

 .نداهملوس یافت شد کر  وی مانند هایجزیرهشان بیشتر در داشتند و بقایای

 ند و درقرار داشااتو ایونیه ی آساایای صااغیر الفباهایی که زیر تأثیر منطقه - دوم

 ی آتیک و آرگوس و اژه رواج یافتند. منطقه

سالیهابخش هایخز - سوم های شینیو مهاجرن ،ی غربی که در الکونیا، بوئتیا، ت

 ایتالیا و سیسیل رواج یافتند. 

صص یافته بوها برای ثبت یکی از گویشخزیک از این  هر  دند.های یونانی تخ

ماا یونان ها عبار  بودند از ایونی که در آساایای صااغیر و شاااین گویشترین مهم

 کاربرد داشت، و دوری که در جنوب یونان بیشتر رایج بود. 

سه رده زبان/خز، زبان ایونی سیای  - از میان این  شکل رایج آن در آ به ویسه 

ی ثبت آثار شود. با ردیابی شیوهنخستین زبان ادبی یونانیان محسوب می - صغیر

ادبی یونانی و زبان و گویشی که برای سرودن نخستین شعرها و نگاشتن نخستین 
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های تر از جریانتوان درکی دقیقشاااد، میآثار زبانی هنرمندانه به کار گرفته می

 فرهنگی جهان باستان به دست آورد. 

شتند که همگی گویش چهار زبان ستان رواج دا شاوندی از در یونان با های خوی

شاخه«ویرو»های زبان سوب میی  ها عبار  شدند. این زبانی هند و اروپایی مح

 بودند از دوری، ایونی، آیولی، و آتیکایی. 

شااد، ها محسااوب میترینِ این زبانزبان دوری، که از نظر ساااخت و آوا کهن

بانهای برخی از ویسگی پایی را در خود حفظ کرده بود.قدیمی ز ند و ارو  های ه

را در انتهای واژگان « س»ها حفظ کرده بود و ی کشااایده را در نام«آ»واج م  ً 

تبدیل «  »در بسااایاری از واژگان آن به « پ»واج  این،کرد. با وجود تلفظ نمی

رابر این شااده بود. زبان آیولی هم م ل دوری ساااختی قدیمی داشاات و حتی در ب

های داد. زبان ایونی در تماس با زبانهم مقاومت به خرج می«  »به « پ»تبدیل 

شد و  صغیر بیش از بقیه دگرگون  سیای  سامی آ شیده را در «آ»قفقازی و  ی ک

تبدیل کرد. زبان آتیکی در واقع همان زبان ایونی بود که  «اِ»ها به بسااایاری از نام

تر خود اشت و هنوز برخی از خصوصیا  قدیمیی غربی هلسپونت رواج ددر کرانه

 را حفظ کرده بود. 

اثر همر است. همر خود از ساکنان شهر  ایلیاد نخستین اثر ادبی به زبان یونانی

ی آساایای صااغیر بود و این منظومه را در اواسااز سااده خیوس )ازمیر کنونی( در



 

شااش وتدی  هایگذار وزن حماساای یونانی با بیتدهشااتم پ.م. ساارود. او بنیا

که برای ساارودن اشااعارش به کار گرفته  ( اساات و زبانی)هگزامتر: 

ست.  ست، زبان ایونی ا ستی توسز همر سروده شده باشد و  ادیسها هم، چه به را

چه به شاعری متأخرتر مربوط باشد، به همین زبان ایونی و در همین وزن حماسی 

از بیست و چهار کتاب تشکیل  دیسهاو  ایلیادی سروده شده است. هر دو منظومه

سیار کوتاهیافته سه در کل ب ست و در برابر اند اما ادی بیتِ ایلیاد، تنها  15693تر ا

هایی سروده بود که به تازگی بیت دارد. همر این دو منظومه را برای آخائی 11670

شار دوری شبهزیر ف صغیر به  سیای  مین ی یونان کوچیده بودند. به هجزیرهها از آ

ست که دلیل هم از پهلوانانی نام می ستند. اما معلوم ا ساکن این منطقه ه برد که 

ست سروده ا صغیر  سیای  شاره ،خودِ همر این اثر را در آ های جغرافیایی و چون ا

اش در آناتولی مربوط سااراینده اش با یونان همخوانی ندارند و به زیسااتگاهاقلیمی

اند. با توجه به این پ.م. دانسته 850-750ا بین شوند. تاریخ تصنیف این آثار رمی

که در آن زمان هنوز خز و نوشاااتار در میان یونانیان رواج نیافته بود، و حجم و 

تر از آن است که به سادگی حفظ گردد و به شکلی سینه ساختار این آثار پیچیده

ا تشکیل ای رهسته ،ی آنی اولیهتوان پذیرفت که نسخهبه سینه منتقل شود، می

ستراتوس بر آمی سی ضافاتی داده که در زمان حکومت پی شده و با ا سی  تن بازنوی

 های کنونی را پدید آورده است. آمیخته و نسخهدر



 

 750آثار همر، به پیدایش نخساااتین موج ادبیا  یونانی انجامید که از حدود 

 پ.م. دوام آورد. این موج دو رده از آثار را پدید آورد: 550پ.م. تا 

باله بر ترین مهم آثار تروایی؛ - نخستتت نام دارد که توساااز  آئیتیوپس، ایلیاددن

شهور آخیلس و  ستان م ست و دا شده ا سروده   ،«سیلئیاپنته»آرکتینوس میلتی 

 ایلیاد کوچککند. و مرگ آخیلس به دساات پاریس را بازگو می ها،ی آمازونملکه

سخِس موتیلنه سرود و را لِ شتای  س هابازگ سرود. )نو توی( را هاگیاسِ ترویزنی 

سخه از این مجموعه،  سز مردی به نام اِئوگامون  تلِگونیاجدیدترین ن نام دارد و تو

ی ششم سروده شده که گویا ساکن کورنه در مصر بوده است. این اثر باید به سده

 پ.م. مربوط باشد. 

بیت اثر  6600در )داسااتان اودیپ(  اوئیدیپوئیدیای؛ که عبارتند از آثار تبساا - دوم

یا ائوملوس کورینتی،  بائیسآرکتینوس میلتی  له ت با یت و دن فت هزار ب اش در ه

 اثر همر یا کرئوفولوس ساموسی. تصرف اوئیخالیامنسوب به همر، و  اپیگونوی

اند و چنان که آشااکار اساات، تقریباً تمام این آثار به زبان ایونی سااروده شااده

قی هلسپونت و قلمرو آسیای صغیر برخاستند. ی شرهابخش شان ازی شاعرانهمه

سه شته از این حما سدهگذ سرود همری هم از  سه  سی و  شم ها،  ش های هفتم و 

پ.م. به جای مانده که با همین وزن و زبان ساااروده شاااده و عمدتاً به ساااتایش 

 ی ایشان اختصاص یافته است. هایی دربارهخدایان و ذکر داستان



 

اریخ یونان، هِسااایود اسااات که نخساااتین ادیب دومین شااااعر اثرگذار در ت

ی آسکرا در بوئتیا زاده شد شود. او در دهکدهی یونان هم محسوب میجزیرهشبه

شعاری سرود و از افکار و عقاید شخصی  و نخستین کسی بود که در زبان یونانی ا

خدایان زایش خویش در آن سخن گفت. دو اثر مهم از هسیود بر جای مانده است: 

ساطیر یونانگونیا: )تئو ستین ثبت منظم ا ی بر مبنای الگویی ( که نخ

ای به برادرش ی ساارگشاااده( که نامه)اِرگو:  روزها و کارهافنیقی اساات، و 

بر خ ف همر که برای اشراف و  ،ی او را غصب کرد. هسیودپرِسس است که ارثیه

گفت و موضوع عامیانه سخن میسرود، با زبانی ساده و پهلوانان نیمه خدا شعر می

سخنش هم مردم عادی کشاورز و دهقان بودند. با وجود آن که این شاعر در بوئتیا 

ندگی می تدوین کرد. پیروان ز با وزنی همری  بان ایونی و  به ز ثارش را  ما آ کرد، ا

که ذوق شااااعرانی از ند  ید آورد پد  ی مختلفهابخش هسااایود مکتبی ویسه را 

نانیهای سااارزمین کارکینوس ن را برنشاااییو پارتی،  نائیتون اسااا خت. کی انگی

نائوپاکتوسااای، پرودیکوس فوکیسااای، و دو شااااعر گمنام از میلتوس و آرگوس از 

شتهزمره ستند که در این مکتب آثاری از خود به یادگار گذا اند. برخی ی افرادی ه

ر را نیز د - کساانوفانس کولوفونی و امپدوکلس آکراگاساای - از نویسااندگان جدید



 

. زبان تمام این سااارایندگان ایونی، و وزن 1دهندمیان پیروان این مکتب قرار می

 گفتارشان حماسی شش وتدی بود. 

سده شش وتدیدر  سا ی هفتم، این وزن  ضوعاتی  ،فاخر و ر که برای بیان مو

ه امروز با کتر کارآیی نداشت، به تدریج جای خود را به وزنی داد تر و عامیانهسبک

یام»نام  یکا نا« ب به  هایی وزنی  حد نام خود را از وا م شاااهر  دارد. این وزن 

شکی« )ایامبوس» ست که از یک واج بلند و یک واج کوتاه ت ل ( گرفته ا

شترش به زبان روزمره  شود. این وزن به خاطرمی رای بساده بودنش و نزدیکی بی

ا افزودن ایی نیز ببیان طنز و داستان و هجو کارآمدتر است. در همین زمان، وزن رث

ید ای در سومین هجای وزن حماسی و تکرار برخی از واحدهای وزنی آن پدسکته

عتقدند که خواندند. برخی از نویسندگان ممی« ایلیگوس»آمد. این وزن را یونانیان 

: ، که یعنیاساات (« )ای لِگیونای»ی عبار  شااده این نام کوتاه

رامی ی آتر آن است که این نام را از واژهحدس درست اما« بگو افسوس، افسوس!»

شعار را اهای این دهد، مشتق بدانیم. چون نخستین نمونهکه فلو  معنا می« اِلِگو»

 خواندند. گیری شده بود، میکه از فنیقیان وام ،با نوعی فلو 
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شت و شرقی دا ستگاهی  همراه با نواختن  معموالً به این ترتیب، وزن رثایی خا

شااد که خود سااازی با خاسااتگاه سااومری بود. مضاامون و هویت ی خوانده مین

سرچشمه شاعران رثایی نیز  شان مینخستین  سبک ادبی را ن شرقی این  دهد. ی 

ی مرثیه در زبان یونانی کالینوس از مردم اساامورنا بود که در نخسااتین سااراینده

ی ای به حملهزیساات و در یکی از اشااعارش اشااارهی هفتم پ.م. میاوایل سااده

دهد که او هم ساکن این منطقه ها به آسیای صغیر وجود دارد و نشان میکیمری

شاعران هم سایر  ست. در آثار  سیای به منطقه ها وی نیز این ارجاعردیفِبوده ا ی آ

سدهصغیر فراوان دیده می ی هفتم پ.م. شود. میمنرموس کولوفونی که در اواخر 

دارد. از اشعار « نانو»یادی در وصف زنی شرقی به نام ی ززیست اشعار عاشقانهمی

ست:  ضمونش این ا ست که م شش بیت برایمان به یادگار مانده ا دموکودوس تنها 

های یونانی، زبان تمام مرثیه«. تمام مردم کاپادوکیه رذا و بی شااارف هساااتند!»

 ایونی است.

ی، شاااعر با دومین جنگ مساانزمان هم یعنی ،ی هفتم پ.م.ی ساادهدر نیمه

سه را به  شت. او مرثیه و حما سپار  ظهور کرد که تورتائیوس نام دا اثرگذاری در ا

شعار خوبی می سپارتیان به جنگیدن دارد. ا شعار زیادی در برانگیختن ا سرود و ا

شده سروده  سبک طبعرزمی او به زبان دوری  شاعر دیگری که در این  آزمایی اند. 

ایامبیک با زبانی ایونی خدماتش را برای  کرد، سااولون آتنی اساات که در شااعری



 

مردم شهرش شرح داده و در شعر دیگری که خطاب به فوکوس نامی سروده، خود 

 نظیرش ستوده است!را به خاطر همت بلند و پشتکار بی

ی شااشاام پ.م. اساات که شاااعر دیگر این ساابک، تئوگنیس مگارایی از سااده

ظه حاف یهم با کاری مرتجع بود و مرث یت در سااارزنش دموکرا  1400ای  ها و ب

سربچه 150جبارها دارد.  شاعر به پ ست که  شقی ا شرح ع ای بیتِ آخر این مرثیه 

شته است! شاعر نامدر همسایگی دار دیگر این دوران آرخیلوخوس تاسوسی اش دا

. او در قالب 1مادرش کنیزی مصاااری بوده اساااتاحتماالً  )واقع در تراکیه( بود که

ست که زندگیشعر نوعی خود سی ا ست. او همان ک شته ا نامه از خود به جای گذا

را به مسخره گرفت و شرح گریختنش از نبرد « یا بر سپر یا با سپر»شعار اسپارتی 

با وجود  ،و جا گذاشااتن سااپرش نزد دشاامنان را با خاطری آسااوده روایت کرد. او

اکسوس کشته اش برای ابراز دالوری در میدان نبرد، هنگام جنگ با مردم نمیلیبی

 شد.

توان به ساایمونیدس ساااموساای ی هفتم پ.م. میاز میان شاااعران اواخر سااده

ی زنان دارد و در آن ایشان را به حشرا  تشبیه اشاره کرد که شعر مشهوری درباره

زیست و اشعار ی ششم پ.م. میکرده است! هیپوناکس افسوسی هم در اواخر سده
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ان فراوانِ لودیایی دارد که در آن کوشااایده امور واژگزیادی با زبانی عامیانه و وام

سی را با زبانی بی سدهجن صری  بازگو کند. در اواخر  ی هفتم پ.م. دو شرمانه و 

شاااعر مشااهور از شااهر تئوس در ایونیه برخاسااتند که یکی آناکرئون و دیگری 

ی سرودند. نکتهو معشوق میی شادخواری و میپوترموس نام داشت و هردو درباره

ناکرئونی ) ُ  ُ طنزآمیز آن  یار که وزن آ به وزن مع عدها  تُن  ُ تُن  ُ تُن  ُ( ب

سافو و  سل بعد از او  شد! یک ن سیحیان یونانی تبدیل  سایی م سرودهای کلی برای 

شده و ضد دموکرا  اندند. آلکائیوس یک اشرافی تبعیدآلکائیوس شهرتی به هم رس

شعر می سافوبود و به زبان آیولی  صریحش به  سرود.  شق  به ویسه به دلیل ابراز ع

شعار همجنس ستین ا شهر  فراوان یافت. گرایانهزنان و بیان نخ ی زنانه در یونان 

سته بود و سبوس برخا شهر موتیلنه در ل سوب  شهریهم سافو از  ترپاندروس مح

ساارایی تئاتری را با یازده خواننده شااکل داد و های همشااد که نخسااتین گروهمی

صغیر -سیمی را چنگ هفت  سیای  سرودهای او با وام - احتماالً از آ گیری کرد. 

افزار موسیقایی شد و این نشانگر ورود سختنوای چنگ و سازهای بادی خوانده می

هواداران  ،آلکمان ساردی ،شرقی به ادبیا  یونانی بود. او هم مانند شاعر معاصرش

 ها یافت.پرشوری در میان اسپارتی

دربارهای جبارهای یونانی به تدریج در چشم شاعران جذاب جلوه در این زمان، 

که به روایت هرودو  وزن دیتورامب  ،کرد. به همین دلیل هم آدیون مِتومِناییمی



 

را ابداع کرده بود، به همراه الساااوس هرمیونی به آتن رفت و مهمان هیپارخوس 

پسران نوجوان  که به دلیل میل شدیدش به دوستی با ،شد. ایبوکوس رگیونی هم

 شهر  داشت، به ساموس رفت و مهمان پلوکراتس شد. 

تر را هایی متنوعی ششم پ.م. شاعرانی در یونان ظهور کردند که سبکدر سده

پرداختند. آنان در زمان ها میتری از موضاااوعی گساااتردهابداع کرده و به دامنه

تر، و های سیاسی شفافگیریزیستند و موضعهای ایرانیان و یونانیان میدرگیری

کردند. یکی از ایشااان، ین کمتری احساااس مینساابت به فرهنگ و زبان ایونی دِ

اش، مهارتش در ورزش، و های شااعریتیموکرئون رودساای بود که به خاطر توانایی

اش در جهان باسااتان شااهر  داشااته اساات. او هوادار ایرانیان بود و به توزیکینه

بعید جا تها به شهر زادگاهش ایالوسوس از آنی آتنیهمین دلیل در جریان حمله

ستوکلس، تبعید به ایرانیان پناه برد تیموکرئون  ی او،کنندهشد. پس از آن که تمی

ست که در جوانی به آتن  سی ا سرود. دیگری پیندار تب صفش  شعری گزنده در و

شیفته شد. او  شاگرد السوس هرمیونی  ویش ها بود و پایان عمر خی دوریرفت و 

مدن دوری بود ،را در آرگوس ند. او یکی از درخشاااان ،که از مراکز ت ترین گذرا

 های شعر به زبان دوری را به جهان یونانی اهدا کرده است. نمونه

شان میمرور این نام سدهها ن سز  شم پ.م. بخش عمدهدهد که تا اوا ش ی ی 

سیهای سرزمین شاعران مطرح در ادبیا  یونانی از سته ایونیه و آ صغیر برخا ای 



 

ی یونان هم اشااعار خویش را به زبان ایونی و با جزیرهبودند و شاااعران مقیم شاابه

شان میوزن ابداع سز ای ضمونسرودند. همشده تو سازها و م های به کار چنین 

اند. گرفته شده در سازماندهی موسیقایی اشعار هم همگی خاستگاهی شرقی داشته

شاعران یو شان  سی نام و ن شنی برر شان به رو شعار سیاق ا سبک و  نانی و زبان و 

ی یونان و تمدن یونانی ی موقعیت اولیهدهد که حدس این کتاب دربارهنشااان می

راستین، یعنی آن جایی که ادبیا  یونانی در آن پدید آمد  درست بوده است. یونانِ

جزیره تا بهی یونان. یونانیان شاااجزیرهو تکامل یافت، در ایونیه واقع بود، نه شااابه

های شااارقی هایی ادبی بودند که در کرانهدار سااابک ساااخن و قالبها وامقرن

سپونت، در  سیا»هل صغیر«آ شاعران  ،ی  شده بود. به این دلیل بود که حتی  ابداع 

ی یونان بود نیز از زبان جزیرههای شبهشهردولت سرایی که زادگاه بیشترشانمرثیه

ضمون شرقی برای ایونی و م شعارشان بهره میبیان عواطفهایی   بردند. با مرور ا

شااویم که وامِ یونانیان به فنیقیان چیزی بیش از خز بوده کهن یونانی، متوجه می

 است. 

ی پنجم پ.م. نفوذ ساایاساای آتن بر یونان و انباشاات ثرو  و ازدحام در سااده

بودند، ای که از گوشاااه و کنار جهان یونانی به آتن روی آورده مهمانان فرهیخته

ای از آثار به زبان دوری را در اطراف خود ترش  باعث شد تا زبان ایونی، که حاشیه

کرده بود، مرکزیت خود را در ادبیا  یونانی از دسااات بدهد. به این ترتیب زبان 



 

به عنوان زبان شاااعر و ن ر یونانی رواج یافت.  ،که گویش غربی ایونی بود ،آتیکی

یه یا ی این محوریت آتنطراح اول یا ، پیسااایساااتراتوس بود که بن گذار ددر ادب

پ.م. برگزار  544ی درام در آتن بود و نخستین مسابقه از این دست را در مسابقه

 کرد.

ستان صهدر همین دوران وزن دیتورامب برای ثبت دا ستفاده ها و ق هایی مورد ا

ساس مضمون شد که بعدها بر ا شدند: کمدواقع  صلی تقسیم  ی شان به دو گروه ا

«  کوموس»بخشِ که توسااز سااوساااریون مگارایی ابداع شااد و نام خود را از دو 

( ست و ست و « )اویدیا»( به معنای م سرود گرفته ا ( به معنای 

دهد. دیگری تراژدی اساات که توسااز معنی می «ساارود مسااتان»روی هم رفته 

و  عنی بز( یتساااپیسِ ایکاریایی معرفی شاااد و نام خود را از تروگوس )

شعاری را شامل می شد که در اویدیا یعنی سرود گرفته است. این سبک در ابتدا ا

 دیونوسوس خدایی شرقی بوده و جا کهشدند. از آنستایش دیونوسوس خوانده می

سرودهاحتماالً  سوریه و فنیقیه به یونان راه یافته بود، بخش مهمی از  های اولیه از 

گرفت. رد مناسااک مرموز دیونوسااوساای را در بر میهایی در مواین رده، داسااتان

ستین تراژدی ستنوینخ سیده ا ست ما ر ست که  سی که آثارش به د فرونیخوس ا

سیانسه اثر مهم دارد:  سهغار  میلتوسو  هافنیقی، پار ها به ی این تراژدی. هر 

ست یونانیان طغیانگر می شک شورش ایونیه و چگونگی  مردان پردازند. دولتشرح 



 

هایی که به نقش آتن در بدبختی اشااااره دلیلبه  ،را غار  میلتوسی نمایش آتن

شت، ممنوع کردند. در  شهر دا ستوکلس آتنی رهبر گروه  .م.پ 476مردم این  تمی

 همسرایان او بود. 

ی درام ی خود را در مسااابقهآیسااخولوس آتنی نخسااتین جایزه .م.،پ 484در 

مارا که در  بازی بود  فت کرد. او سااار یا یده بود و از پیروان دیندر های تون جنگ

شد که در شرق ریشه داشتند. برخی او را پوتاگوراسی رازآمیز یونانی محسوب می

سته سم الئوسیسی خبر دادهدان  اند. از نوداند و برخی دیگر از تعلق خاطرش به مرا

شهورترینِ این آثار، نامهنمایش ست. م سیده ا سیانی او هشت تا به دست ما ر  پار

ی ساایاساای برای تبلیغ پ.م. تصاانیف شااد و نوعی بیانیه 472اساات که در ساااا 

ی درام را به پ.م. آیسخولوس مسابقه 469فتوحا  آتن در نبرد ساالمیس بود. در 

را  آنتیگونِهپ.م.  442رقیبی نیرومند واگذار کرد که سااوفوکلس نام داشاات. او در 

یافت. آن گاه اوریپیدس به  شااهرتی دیرپا اودیپ جبارنوشاات و بعدها با نوشااتن 

شد و در  صه وارد  ستیسپ.م.  438عر صحنه برد.  مدئاپ.م.  431و در  آلک را بر 

یان 416در  نه ،پ.م. وقتی آتن ها هالی جزیره ،ای معقوابدون ب نشاااین ی دوریا

س به اوریپید شاااان را به بردگی فروختندعام کردند و بازماندگانملوس را قتل

 415را نوشاات و آن را در فروردین  زنان ترواییتراژدی قدری ساارخورده شااد که 



 

صهپ.م. نمایش داد. پس از اوریپیدس دیگر چهره شانی در عر ی ی ماندگار و درخ

 تراژدی ظهور نکرد. 

 برای نخسااتین بار توسااز سااوساااریون مگارایی در حوالی ،احتماالً کمدی،

ا دوران زواا تدریجی نویسان بپ.م. ابداع شد. اوج آثار کمدی 580-560های ساا

توان از فرکراتس، ائوپولیس، نویسااان کهن میتراژدی انطباق دارد. در میان کمدی

ترین مجموعه از آثار بر جای مانده و آریساااتوفانس نام برد که از این آخری کامل

ست. کمدی شراف محافظها سان آتنی هوادار ا ها و دموکرا  معموالً کار بودند ونوی

 کردند. ها را مسخره میشان یعنی سوفیستپردازاننظریه

مدار اعتقاد دارند که آثار ادبی یونان باساااتان نویساااان یونانبسااایاری از تاریخ

ای منحصر به فرد و یگانه هستند. این نظر نادرست است. آثار یونانی باید در زمینه

سالی کهنهای های ادبی نگریسته شوند که به تمدنپیچیده و بسیار غنی از آفریده

 -ها مانند میانرودان، مصااار، چین، هند و ایران تعلق دارند. از برخی از این تمدن

های اندکی بر جای مانده اسااات. اما همان داده - مانند ایران و چین در این دوران

دهد که باور به یگانگی های فرهنگی باقی مانده، نشان میمقداری که از سایر حوزه

زمان هم دارانه است.جهان باستان برداشتی متعصبانه و جانب جایگاه ادبی یونان در

سه ترین شد که طوالنیسروده می مهابهاراتای با تدوین آثار همری، در هند حما

و  ایلیادهشاات برابر مجموع ابیا   -ی جهان اساات و دویساات هزار بیت حماسااه



 

ناچنین گیرد. همرا در بر می -ادیساااه یا ما یت 96با  را با ه همک ،هزار ب مان  ز

تردید از نظر محتوای فلسفی و بی ،های سوفوکلس و اوریپیدس نوشته شدهتراژدی

کل درام یادشاااده برتر، و از نظر حجم نیز از مجموع  ثار  لب از آ طا های عمق م

ستان حجیم سرودهای بازمانده از یونان با ست.  که نگارنده در کتابی  - گاهانتر ا

پیش از همر توسااز سااده  چهار وشااان داده دیگر محتوای فلساافی عمیقش را ن

ای از ادبیا  اوستایی است که از نظر محتوای نیز نمونه - زرتشت سروده شده بود

 نوردد. میی یونانی را دربینانهطیری سادههای اسافکری به سادگی مرز روایت

ن البته بدان معنا نیساات که آثار ادبی به جا مانده از یونان باسااتاها این یهمه

ستند. درام آتنیارزش یا بیبی صر به فرد نبودنش، از چند  ،اهمیت ه با وجود منح

بدیهی تاریخ فرهنگ اهمیت دارد. نخساااتین و  به در  که این جن یل آن  ترین دل

اند که حجم کلی آثار بر جای مانده از آن هنگام بساایار ها از زمانی باقی ماندهمتن

های یونانی منبع ارزشاامندی برای درک ها و تراژدیاندک اساات. بنابراین کمدی

گذارند و از این های مردم باسااتانی را در اختیارمان میی زندگی و اندیشااهشاایوه

شوند. دلیل دیگر مهم بودن گیر تلقی میروی در کل تاریخ فرهنگ مراجعی چشم

ی دهند و درجهها، آن است که نفوذ سیاست و ادبیا  در هم را نشان میاین متن

کنند. با وارساای مان آشااکار میها برایه شاادن این دو را از دورترین دورانتنید

 شود: ها چند نتیجه به سرعت آشکار میمحتوای اشعار کهن یونانی و محتوای درام



 

 ی اشااراف برخاسااته بودند،از طبقه معموالً نخساات آن که شاااعران کهن یونانی -

اند، و از نظر داشااته - ایونیهای ساارزمین ایران و - هایی به شاارقگرایش معموالً

  ؛اندکار و مخالف دموکراسی بودهسیاسی محافظه

ی اشراف دوم آن که درام و کمدی یونانی نیز توسز نویسندگانی وابسته به طبقه -

شده است، که از قید زبان ایونی رها شده و کار نوشته میو از نظر سیاسی محافظه

مردان نماید که دولتاند. در این میان چنین میکردهاز گویشی آتیکی استفاده می

اند، اما راهی برای نویسااان کامیاب بودهدموکرا  در جلب حمایت برخی از تراژدی

 ؛اندیافتهنویسان نمیکاستن از فشار حم   کمدی

ی هشااتم تا پنجم پ.م. به که از سااده ،ی اعت ی شااعر یونانیسااوم آن که دوره -

شود، ی پنجم و چهارم را شامل میی درام یونانی که سدهدورهانجامد، با طوا می

ایونی اساات، ادیبان از  معموالً ی نخساات، زبانهایی بنیادین دارد. در دورهتفاو 

های سیاسی به شکلی موضعی و محلی در اند، و کشمکشآسیای صغیر برخاسته

و از پراکندگی  آتیکی اسااات معموالً ی دوم زبانیابد. در دورهاشاااعار بازتاب می

ست و بقیه هم در آتن به  سندگان آتنی ا شتر نوی ست. تبار بی شده ا سته  ادیبان کا

شغواطبع سیار عریاناآزمایی م سی آثار ب سیا تر و ند. به همین دلیل هم محتوای 

های تر مانند نبرد با پارسااایان و جنگهایی ک نتر اسااات و به درگیریروشااان

 شود. پلوپونسی پرداخته می



 

شته از اهمیتآ شنثار ادبی یونانی، گذ ساخت قدر  در شان برای رو شدن  تر 

ی زندگی مردم عادی هم مهم هسااتند. با مرور جهان باسااتان، از نظر فهم شاایوه

اروی هایی که پیشها و چالشتوان به دغدغهها میمحتوای اشعار و مضمون داستان

ریفی را در مورد نظم حاکم بر ظهای نکته پی برد، و یونانیان باسااتان قرار داشااته

های ها به دلیل ساااخت روایی و مضاامونشااان دریافت. در این میان، درامزندگی

های یونانی، نشااان شااوند. وارساای محتوای درامشااان ارزشاامندتر تلقی میمتنوع

دهد که نظم حاکم بر زندگی یونانیان تا چه پایه لرزان و آغشاااته به ابهام بوده می

که بهتر به الگوهای معنایی نهفته در این آثار بنگریم، بد نیسااات اسااات. برای آن 

نویسان باستانی را ترین درامفهرستی از مضامین به کار گرفته شده در آثار برجسته

 با هم مرور کنیم:

 مانده از آیسخولوس:از هفت تراژدی باز

 ؛شوهرش استدست ی فرار زنی از درباره متقاضیان -

 ؛کشندنانی است که شوهرشان را میی زدرباره مصریان -

 ؛ی نبرد یونانیان و ایرانیان استدرباره پارسیان -

ی مردی درباره الئیوسمجموع ساه تراژدی اسات:  هفت سارکرده بر ضاد تبس -

ی درباره اودیپوس کند، اسااات که به مرد دیگری که مهمانش اسااات تجاوز می



 

اطراف محور برادرکشاای در  هفت ساارکردهپدرکشاای و زنای با محارم اساات، و 

 ؛گرددمی

ی شااکنجه شاادن یک غوا درباره پرومتئوس از بند رسااته بند وپرومتئوس در  -

 ؛است

 و شوهرکشی خواریی آدمدرباره آگاممنون ی سه متن است:مجموعه اورستئیا -

ی درباره ائومنیدس  و ی مادرکشاای اساات،درباره خوئه فوروئهو هووکشاای اساات، 

 کُش است.ی یک مادرمحاکمه

 از هفت تراژدی به جای مانده از سوفوکلس:

 ؛ی دیوانگی و خودکشی این پهلوان آخائی استدرباره آیاکس -

ست که خواهرش را زنده به گور کرده و بعد خودکشی درباره آنتیگونه - ی کسی ا

 ؛کندمی

 ؛ی زنای با محارم و پدرکشی استدرباره اودیپ جبار -

 ؛ه خاطر زنای با محارم استی قتل بدرباره الکترا -

 ؛ی کشتن شوهر به خاطر آوردن هوو استدرباره تراخینیائه -

 ؛مضمونی دارد که از نامش هویداست تجاوز به هلن -

 کشد. ی کسی است که دخترش را میدرباره هیپونوموس و -

 های به جای مانده از اوریپیدس:از تراژدی



 

کشد، و بعد او را با به خاطر معشوقش می ی زنی است که برادرش رادرباره مدئا -

رسااااند و در نهایت های خودش و هوویش به قتل میهوویش، پدرِ هوویش، بچه

 ؛کندخودکشی می

سرخواندهدرباره هیپولوتوس - شق زنی به پ ست و این که چگونه او را به ی ع اش ا

 ؛کندتجاوز کردن به خویش متهم می

ها، خیانت و نسااانی برای روح آخیلس، کشااتن بچهی قربانی کردن ادرباره هکوبا -

 ؛کور کردن هکوبا است

ندروماخه - باره آ ند هوویش را میدر که هوو و فرز عد ی زنی اسااات  کشاااد و ب

 ؛کندخودکشی می

ست که دخترانش را برای پیروزی در جنگ درباره دو کودک هراکلس - ی مردی ا

 ؛کندقربانی می

عام مردم آن شاااهر، تجاوز به زنان شاااهر، و قتل ی فت  یکدرباره زنان تروایی -

 ؛است

 ؛ی دیوانگی و قتل خویشاوندان استدرباره هراکلس -

 ؛ی قربانی کردن انسان برای ایزدبانو آرتمیس استدرباره در تاوریس ایفیگنیا -

ی ناشی از ی تجاوز یک خدا به یک دختر، سر راه گذاشته شدن بچهدرباره ایون -

 ؛ی مادر برای کشتن پسرش استت ش ناآگاهانهاین آمیزش، و 



 

ی برادرش به خونخواهی پدرش، دساااتهم ی دختری اسااات که بادرباره الکترا -

 ؛کشدمادرش را می

 ؛ی قربانی کردن انسان برای حفاظت از یک شهر استدرباره زنان فنیقی -

 ؛ی دیوانگی، و اعدام کسی است که مادر خود را کشتهدرباره اورستس -

 ؛ی قربانی شدن دختری به دست پدرش استدرباره ایفیگنیا در آولیده -

سیپوله - شوهرش و نجا  دادن درباره هوپ شتن  ست که به خاطر نک ی دختری ا

شان را می شاوندان مرد سز زنانی که تمام خوی شند، تبعید میپدرش تو شود. ک

 ؛شودگاه توسز دزدان دریایی ربوده شده و به برده تبدیل میآن

 ،کندشااود و از ترس پدرش فرار میی دختری اساات که باردار میدرباره آنتیوپه -

اش ساار راه شااود. در نتیجه بچهاما پس از مرگ وی توسااز برادرش دسااتگیر می

 ؛شودگذاشته شده و خودش برده می

 ؛ی زنای با محارم استدرباره آئیکئوس -

 ؛کشدرا میی کسی است که مادرش درباره آلکمئون در پسوفیس -

ی زنی اساات که هنگام ت ش برای کشااتن فرزندان هوویش، کودکان درباره اینو -

 ؛کشدخود را می

ست که زنش توسز خدایی باردار میدرباره ی خردمندم نیپه - شود و ی مردی ا

 ؛کند نوزادان ناشی از این آمیزش را بسوزاندسعی می



 

شان برای نی ناتنی است که توسز مادرانی رقابت فرزندادرباره ی دربندم نیپه -

میرند، و شاااوند و در نهایت هنگام اقدام به قتل میکشاااتن هم دیگر ترغیب می

 ؛شوددختری که توسز پدرش کور می

 ؛کشندی دخترانی است که با نیرنگ جادوگری پدرشان را میدرباره پلیادس -

ی به کنیزِ مورد ع قه ی پسری است که به تحریک مادرشدرباره فوئینیکیس و  -

 شود.کند و به همین دلیل به دست پدر کور و تبعید میپدرش تجاوز می

مانده از یونان باساااتان ترین آثار ادبی باقیبا همین مرور کوتاه بر درخشاااان

ی این مردم چه بوده اسااات. تقریباً تمام آثار دغدغهترین مهم توان دریافت کهمی

های فراوانی که به سیار شدید درون خانواده دارند و اشارههای بهایی به تنشاشاره

ناتنی، و هوو وجود دارد  مادر، برادران و خواهران  پدر،  تل زن، شاااوهر، دختر،  ق

ست که خانواده شانگر آن ا ست. ن ستن نبوده ا ی یونانی مکانی چندان امن برای زی

اند هم جالب شدههای اساطیری که برای این نویسندگان محوری تلقی میمضمون

ستند. در کل محبوب ستانی را میترین ماجراها نزد درامه سان با سه نوی توان در 

 افسانه خ صه کرد: 

داسااتان آگاممنون که دخترش را کشاات و به دساات زنش مرد و انتقام خونش  -

  ؛که مادرشان را کشتند، گرفته شد ،توسز فرزندانش

 ؛ش ازدواج کردداستان اودیپ که پدرش را کشت و با مادر -



 

اشقانش عو داستان هلن که از خانه گریخت، باعث کشت و کشتار میان هواداران  -

 شد، دزدیده شد، و مورد تجاوز قرار گرفت.

شاااید اشاااره به این نکته هم مفید باشااد که ارزیابی و داوری در مورد ادبیا  

ویسه و نقل کردن هایی خاص از آثاری متنبا تمرکز بر پاره معموالً یونان باساااتان،

همراه اساات. اگر کلیت آثار ادبی به جا مانده از یونان باسااتان  هابخش مکرر همان

ها و بخت انگیزد، تداوم ت شمیمان را بررا در نظر بگیریم، آنچه بیشااتر شااگفتی

وگرنه ارزش ادبی  ،بلندی بوده که به حفظ و باقی ماندن این آثار منتهی شده است

های در بسیاری از موارد کمتر از آن است که سزاوار انبوه ستایشآنچه باقی مانده 

شد. به عنوان م اا، تراژدی تاریخ سان امروزین با سیاننوی که به روایتی بهترین  پار

یابد. بندهایی که در زبان یونانی جز اثر آیسااخولوس اساات، با این بندها پایان می

 :1معنایی ندارندی بی ربز، چند واژه

  ایو ایو!ایه ایه، 

   ایو ایو، دایمونِس!

  نِئا نِئا، دوا دوا!

   هُرو هُرو، 
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   پاپای، پایاپ

   آیای آیای، دوا دوا

   اوتوتوتوتوتوی

   اوتوتوتوتوتوی

   آنی آنیا

   اویوی اویوی

    ایو ایو....

 

 

 

 

 



 

 ی دین یونانیسخن دوم: قصه

 

ص ح همه سمان پرواز میمن به خاطر خیر و  کنم و ی یونانیان به آ

نخواهد اگر  روم... تا از او بپرساام قصااد دارد با یونانیان چه کند، ونزد زئوس می

م هواداری از ایرانیان و خیانت به یونانیان این راز را به من بازگو کند، او را به جر

 1به دادگاه خواهم کشاند!

 

بر محور  کهآریاییان باساااتانی بود  عقایدای از ی یونانیان، نساااخهدین اولیه

مظاهر طبیعی  هاینمود شاااان به عنوانو تعریف کردنخدایانی متعدد پرساااتش 

های ان توسااز قومی یونجزیره. این خدایان در جریان فت  شاابهگرفتشااکل می

شدند و زوج سرزمین ترکیب   هایی راائولی، ایونی، و دوری، با ایزدبانوان بومی این 

ی یونانیان، به رساام مردساااالرانهدر آن ایزدبانوان هایی که . خانوادهتشااکیل دادند

رانی نامعموا زئوس یکی از دالیل شااهو بودند. دار هتر را عهدههمواره نقشاای کِ

آمیختنش با ایزدبانوان بومی به وی بود که پرساااتندگانش برای درجباری همین ا

 ،یونانی شاااهردولت ترینکردند. به این شاااکل بود که زئوس در کهنتحمیل می
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یا با مایا و در با هرا ازدواج کرد، در آتن پدر آتنا دانساااته شاااد، در آرکاد ،آرگوس

 آمیخت.دلوس با لِتو در

نان و آسیای صغیر وارد شدند، برای زمانی به ی یوجزیرهوقتی یونانیان به شبه

فقر فرهنگی شاادیدی را تجربه کردند. این عصاار ظلمت، در  ،سااده درازای چهار

مانده از عصاار تمدن پ.م. به انقراض الگوهای اساااطیری باقی 1000حدود ساااا 

ی بومی یونان را به شاااکلی های دین و اساااطورهموکنای انجامید و زیرسااااخت

های یونانی نوپا از دا شاااهردولت ویران سااااخت. هنگامی کهناپذیر برگشااات

سخه صر ظلمت بیرون آمدند، ن سترهای این ع شینیان خاک ساطیر را از پی هایی از ا

سا تلقی می ساده و نار سیار فقیر،  سدهخود به ارث برده بودند که ب ی نهم شد. در 

بازساااازی شااادند و آیین بد  عا بار دیگر م با پ.م.  هایی های دینی عمومی  ردپا

شااناختی پدیدار شاادند. ساااخت این مناسااک و تشااخیص در اسااناد باسااتانقابل

با آنچه پیش از این در تمدن موکنای و نزد اسااااطیر هند و ایرانی کام ً  اعتقادها

کرد. البته عناصااری زیربنایی مانند باور به خدایان متعددِ وجود داشاات، تفاو  می

چنان باقی بود، اما تمام این عناصاار ی آریایی همهاینمایانگر نیروهای طبیعی و نام



 

ی شرقی مدیترانه بازسازی های سامی مقیم حاشیهناپذیر فرهنگزیر فشار مقاومت

 . 1شده بود

کنده داشت. ساختار دین در یونان وضعیتی منتشر و پرا .م.،ی ششم پتا سده

شت و  صی دا  جود آن کهبا وهر منطقه برای خود خدای حامی و ایزدبانوی مخصو

یان دیگر را نیز به رسااامیت می ما به معبد آن خداخدا و ی محلی شاااناخت، ا

ن و در این میان تنها آتپشاااتیبانی نیروهای آسااامانی وابساااته بدان دلگرم بود. 

های پ سااگوی در قلمروشااان باقی که جمعیت بومی قابل توجهی از قوم ،آرگوس

ی تمدن موکنای را در زدبانوان باساااتانهایی از باور به ایچنان رگهمانده بودند، هم

شت شهردولت خود حفظ کرده بودند. آتنا و هرا که در این دو شدند، ه میبرتر پندا

رینه ترجی  های یونانی بر خدایان نشاااهردولت تنها ایزدبانوان مهمی بودند که در

 شدند. داده می

سخن به میا شاوندی خدایان  ستین متنی که در آن از روابز خوی ن رفته و نخ

های خورد، ساارودهنظامی واحد از ارتباط میان خدایان یونانی در آن به چشاام می

ست که پاره سدههمر ا شارههایی از آن تا  هایی ی نهم پ.م. قدمت دارند. با وجود ا

که در ایلیاد و اودیساااه به روابز خدایان و اهمیت زئوس به عنوان خدای خدایان 
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م برای ترکیب تمام خدایان در قالب یک نظام وجود دارد، نخسااتین ت ش منسااج

زایش ، منسوب دانست. او در کتاب مشهورشیود سرا باید به ه پارچهیکاساطیری 

های مربوط به زایش خدایان را ای از روابز خویشاااوندی و روایتمجموعه ،خدایان

، شااناساایمگرد آورد و آنها را در شااکلی که امروز ما به عنوان اساااطیر یونانی می

صور میتا مد مرتب نمود.  شانهها ت ای از شد اثر هسیود متنی منحصر به فرد و ن

های فنیقی و هیتی فراوانی کشااف و اما امروز که کتیبه ،نبوغ یونانیان اولیه اساات

های و داساااتان نیروهای فراطبیعیی نامهاین نظام دانیم کهاند، میترجمه شاااده

ی خدایان و های اولیهورانوس و کرونوس و نسااالای مانند امربوط به خدایان اولیه

 .ندادهشگیری ها از اساطیر فنیقی وامنبردشان با تیتان

نظم و  ،های آسمانی فنیقیاننامه زیر تأثیر شجره ،به این ترتیب اساطیر یونانی

ساطیر هندی در  سید که ا ضعی ر سقی یافت و به همان و ، و رامایاناو  مهابهاراتان

را نخستین  هسیوددارند. از این روست که ریموند پوپر  انوماالیشی در اساطیر بابل

گرای شرقیان شد و جهان را به م ابه ی تاریخی اندیشهای دانسته که شیفتهیونانی

ه به سااامت غایتی خاص جریان . کلیتی کمدار درک کردکلیتی هدفمند و قانون

شدارد.  کارها و  ،نی در اثر دیگر هسیودپیامدهای اخ قی و عملیاتی این باور به رو

 شود. دیده می ،روزها



 

نانیاین ساااازمان تدریجی اسااااطیر یو یدایش  ،یافتگی  پس از رواج خز و پ

کردند، شااتاب گرفت. این همان هایی که آثار همر را رونویساای و بازگو میانجمن

 ی جاهابخش دورانی بود که شااااعرانی با الهام از همر به حماساااه روی آوردند و

ستان سازی کردند. ابداع درام افتاده از دا شکلی خ قانه باز ستانی همر را به  های با

های هایی خ قانه از روایتدر آتن این روند را تشااادید کرد و به پیدایش نساااخه

نانی میکهن ما امروز از اساااااطیر یو چه  ید. آن جام ندی این دانیم، جمعتر ان ب

سیاری از موارد باروایت ست که در ب ساطیر  ها هم تعارض دارند. به عبار  دیگر، ا

های شااهردولت های محلیهای شااخصاای و برداشااتای از روایتیونانی مجموعه

گوناگون از ساارنوشاات و ماجراهای قهرمانانی آساامانی یا زمینی اساات که تا پایان 

ای واحد و روایتی یگانه تبدیل نشده بود و خصلت محلی و عصر ک سیک به نسخه

نده یان حفظ کرد. هری پراک پا تا  تاب خود را  ند امروزه در ک های مرجع چ

سطوره سی ا صی و تحلیلیجز متن -شنا ص شاره - های تخ ای به این پراکندگی ا

کنند. البته که خاسااتگاهی آتنی دارد روایت میرا روایتی یکتا  معموالً بینیم ونمی

شده که وایتبر این چندگونگی رتأکید  فهم باهایی همهبه تازگی کتاب شته  ها نو



 

بندی عامیانه از آن را به دساات بهترین جمع« ها!راهنمای احمق»کتابی از سااری 

 .1دهدمی

یافت هایی تمرکز میدین و مناسک دینی در یونان باستان در اطراف پرستشگاه

سوب می های ها و بازیشدند و مرکز انجام آیینکه برای تمام یونانیان مقدس مح

چنان که از تخریب تندیس هرمس به دست آلکیبیادس و  ،دند. البتهورزشی هم بو

آید، حرمت میدساتبرد به معبد دمتر در پاروس برت ش نافرجام میلیتیادس برای 

های اصاالی یونان پرسااتشااگاهاین تقدس چندان هم فراگیر و قاطع نبوده اساات. 

عبد کوه عبار  بودند از: معبد زئوس در دودونا که سااروش مشااهوری داشاات، م

ساموس، معبد وال ساحل کیلیکیه، معبد هرا در  ساموتراس در نزدیکی  مپیا، معبد 

شهورش  سروش م سکوالپوس در کوس، معبد هلیوس در رودس، معبد آپولون و  ا

که  یدون  بد پوزئ ما واقع در جنوب میلتوس، مع یدو بد آپولون در د در دلفی، مع

حادیه پانمرکز ات بد آرتمیس در یونی هم بود و در میلتوس ای  قرار داشااات، مع

افسوس، معبد آفرودیته در کوتِرا، معبد الئوسیس در نزدیکی آتن، معبد آپولون در 

یدوروس، و دو جزیره بد اساااکوالپوس در اپ بد هرا در آرگوس، مع ی دلوس، مع

                                                 
1 The Complete Idiot’s Guide to Classical Mythology, Alpha Books, 

1998. 



 

سابقا  ورزشی در نِمِئا نزدیک کورینت )به افتخار زئوس( و  جایگاه مشهور برای م

 .1اِلیس در المپیا نزدیک

ر دهای یونانی آید، بخش مهمی از پرسااتشااگاهچنان که از فهرساات باال بر می

رین آنها معبد اند. مشااهورتتابع ایران قرار داشااته هایجزیرهی ایونیه یا در منطقه

ه شد و سروشی داشت کی ایران در یونان محسوب میخانهدلفی است که سفار 

سیاست رای خود بایرانی بود. جالب آن که این معبد  هایاز هواداران پر و پا قرص 

یان هم مرجعیت داشااات و وابساااتگی مانع پذیرش یونان به ط های ایرانی  اش 

لون در شااد. از دید یونانیان خودِ این جزیره مرکز جهان و معبد آپوش نمیاتقدس

قدس با تجایی که از نظر انباشاات  ؛های اساااطیر یونانی بوددلفی یکی از گرانیگاه

ی مشور  با هایی براهای یونانی پیکشهردولت زد و از تمامهای المپ پهلو میلهق

 فرستادند.سروش آن به سویش می

شته از داده شواهد گذ شت تقدس در یونان،  های جغرافیایی در مورد مراکز انبا

داران یونانی به شرق وجود دارد. محتوای این ی نگاه دیندیگری هم در مورد شیوه

سانه ساطیری یونانیان اف شرقی در دنیای ا شنی بر مرجعیت مرزهای  ها هم به رو

سطورهجا این کند. درداللت می سی با توجه به این که هدف ما پرداختن به ا شنا
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صل را طلب می ست و چنین کاری متنی مجزا و مف کند، به مروری کوتاه یونانی نی

به  ،نم. پس به ترتیبکو فشاارده از برخی از عناصاار اساااطیری یونان بساانده می

شکل گرفته ساطیری که بر محوریت خدایان یا پهلوانان  اند خواهم پرداخت. پس ا

ساطیر  ستان پرسئوس  -از آن بحث خود را بر یکی از این ا با  ،کنممحدود می -دا

تواند ارتباط پیچیده و محکم میان اساطیر یونانی این فرض که همین اندک نیز می

ثر ظهور شاااهنشاااهی هخامنشاای بر عقاید یونانیان را نمایش و باورهای شاارقی و ا

 دهد.

 نخست: ماجرای خدایان و اساطیر آفرینش

ستین آفرینندگان گیتی، زوج  ساطیر یونانی، نخ ( و زمین )گایا: بر مبنای ا

سمان )اورانوس:  شتند  آ شان کرونوس و رئا نام دا ( بودند که دو فرزند

گاه از ایشااان سااه دختر و سااه پساار زاده شاادند: دند. آنو نماد زمان و حرکت بو

از  ،هِساااتیا، هِرا و دِمِتِر دختر، و هادس، پوزئیدون و زئوس پسااار بودند. کرونوس

ی فرزندانش را به ترس آن که روزی سااالطنتش بر جهان را از دسااات دهد، همه

شاات ی مادرش از این ساارنوبلعید. تنها زئوس بود که با حیلهمحض تولدشااان می

نجا  یافت. رئا سنگی بزرگ را به جای وی به کرونوس داد و کرونوس آن را خورد. 



 

گاه بالید و بزرگ شااد. آن ،دور از چشاام او ،ی کر به این ترتیب زئوس در جزیره

مل( نام داشت، أیعنی ت های( هوادارش که مِتیس ) ها )تیتانیکی از غوا

شااد پنج فرزند دیگرش را قی کند. ساانگی  دارویی را به کرونوس خوراند که باعث

که به جای زئوس بلعیده بود هم با این دارو بیرون آمد و چون در دریا فرود آمد، 

ی دلفی را ساخت که مرکز جهان است. زئوس چون رشد کرد ونیرومند شد جزیره

 ها کهبا داس تیزی پدرش را پاره پاره کرد و با یاری برادران و خواهرانش بر تیتان

اش بودند، چیره شاااد و همه را به جهان زیرین )تارتاروس( تبعید همزادان ناتنی

 ی المپ سروری یافت. کرد. به این ترتیب زئوس خدای خدایان شد و بر قله

بندی این بخش آغازین از اساطیر یونانی، که برای نخستین بار توسز استخوان

صور  سیود  سه شد، تقریباً کلمه به کلمه از ا گیری اطیر هیتی و فنیقی وامبندی 

آمیزند و زمان و حرکت را جا هم آساامان و زمین با هم درمیآن شااده اساات. در

شان میآورند و فرزندانپدید می شین ای شان شوند، که در میانشان به تدریج جان

اساطیر یونانی از چند نظر با مرجع  این،تر است. با وجود خدای آسمان از همه مهم

ای اساااطیر یونانی بر روابز درون خانوادهتأکید  تفاو  دارند. نخساات،شااان فنیقی

خورد، زن کننده اسااات. در این اسااااطیر پدر فرزندانش را میساااهمگین و تهدید

یب می نابود شاااوهرش را فر ناتنی خویش را  پدر را و برادران  ندان  هد و فرز د

سطورهمی جا که ، در آنشودی هیتی آفرینش هم دیده میکنند. این مضمون در ا



 

شینند و تاج سلطنت جهان به ترتیب از آاللوس ای از خدایان بر تخت میسلسله ن

 رسد.به آنوس )همان آنو، خدای اکدی آسمان(، و از وی به کواربیس می

کنند. داساااتان داس هر یک از این پساااران پدر خویش را از حکومت خلع می

بینیم که ن در اساااطیر هیتی میاز همین جا آغاز شااده، چواحتماالً  کرونوس هم

نه نام اولیکومیس بر شاااا به  نام اوبِلوریسغولی  به  که همتای اطلس  ،ی خدایی 

ها کند و به آسااامانیونانی اسااات و دنیا را بر دوش خود نگه داشاااته، رشاااد می

به نام اِئا برای دفع رودان میان شده ازگیریگاه خدایی وامنماید. آناندازی میدست

 کند. پاهایش را با چاقویی مسی قطع میحم تش 

ها، در اسااااطیر فنیقی و هیتی عنصااار نبردهای با وجود حضاااور این ریشاااه

ی نبرد مایهنشاااود. بُرنگ نمیی اسااااطیر یونانی پرخانوادگی هرگز به پایهدرون

که بعدها درام و شااعر یونانی بر مبنایش  ای اسااتهاعضااای خانواده همان شااالود

ی خانواده ای که از دید من بازتابی از وضعیت ویسه و شکنندهمایه ؛گیرندشکل می

ست که یونانیان  ست. تفاو  دیگر آن ا ستان، و ناامن بودن محیز آن ا در یونان با

حفظ  - ای هند و اروپایی آمدهکه از ریشااه -های باسااتانی خدایان خویش را نام

اند. بدیهی است نطبق ساختهها را بر جغرافیای سرزمین خویش ماند و روایتکرده

را در بر  - از کر  تا آساایای صااغیر -نشااین که این ساارزمین کل قلمرو یونانی

 گیرد.می



 

احتماالً  ها،ها یا تیتانشاااان، یعنی گیگانتنبرد خدایان یونانی با برادران ناتنی

تابی اسااات از ورود آریایی به منطقهباز کان و جنگها  بال با بومیان ی  هایی که 

شتهمدنمت ستانتر از خویش دا شتهاند. دا شابه را در ایران هم دا چنان  ،ایمهایی م

ای باشااند که ی بومیان قفقازیای نمایندهکه به ظاهر دیوها در اساااطیر شاااهنامه

ساکن بوده سانهپیش از ورود آریاییان در ف   ایران  ی کهن که ایرانیان اند. این اف

های گیریکه وام ای استهدیوها آموختند، نشانخز نوشتن و دوخت پوشاک را از 

دهد. در یونان تر از خویش را نشااان میفرهنگی مهاجران آریایی از بومیان متمدن

شاادند. تر تلقی میها موجوداتی هوشاامندتر و فرهیختهنیز به همین ترتیب تیتان

ش اها بودند که در ایران با بیانِ فرانساااوی«کوکلوپس»یک شااااخه از ایشاااان 

های یک چشم متحدان زئوس و خویشاوندان شوند. این غواسیکلوپس نامیده می

ی سه های اصلی ایشان را ساختند. چنان که آذرخش زئوس، نیزهاو بودند و س ح

های کرد، از کارگاهاش را نامرئی میی پوزئیدون و ک ه هادس که دارندهشااااخه

شان بیرون آمده بود. با توجه به متن  سای ها توان فرض کرد که کوکلوپسمی هادی

ای بودند های بومیبه احتماا زیاد نشانگر قومها این اند.همان بومیان سیسیل بوده

رساایده متحد شااده و ایشااان را در نابود ساااختن سااایر بومیان های نوکه با یونانی

ها از زئوس هواداری کردند سیسیل یاری کردند. چون در نبرد میان زئوس و تیتان

 تر خویش دشمنی ورزیدند. سااو با خویشاوندان کهن



 

حدس را می تاناین  به برخی از تی تانها این ها هم تعمیم داد.توان  هایی تی

شدند تا برادران ستند که با زئوس متحد  شان را از میان بردارند. با پذیرفتن این ه

ن بومیان نزد شاااان به جایگاه واالی تمدهایمناتوانیم با مرور معنای حدس، می

لِنِه یونانیان پی ببریم. ع وه بر متیس، خدایانی مهم مانند هِلیوس )خورشاا ید(، سااِ

 ،ساااومونِه )حافظه( و دخترانشقیانوس(، تِمیس )عدالت(، و منِه)ماه(، اوکئانوس )ا

چنین پرومتئوس اند. همها بودهنیز از نسل تیتان ،ه گانه )نمایندگان هنر(موزهای نُ

سان را از خاک ساخت و آتش و تمدن را برای مردمان به ارمغان آورد، و که پیکر ان

ها و در کنار آن امید را ی پلیدیبرادرش اپیمتئوس که شاااوهر پاندورا بود و همه

بین مردمان رها سااااخت نیز تیتان بودند. بر مبنای اسااااطیر یونانی، پرومتئوس 

سان را از خاک رُ شماان ساخت که در پای کوهی در  شرقی کوه دلفی قرار سی  ا 

قرار داشاات و این مکانی بود که جا این چنین کوه پارناسااوس هم درداشاات. هم

 بعدها آپولون به عنوان خداوند هنر و ادب در آن ساکن شد. 

ساطیر یونان زمینه سیاری از رخدادهای مهم در ا صر آفرینش، ب شرقی در ع ای 

شت. در عمل، هر سیایی دا صر کهن و آ ساطیر جدیدترِ مربوط به  چه از این ع تا ا

نان و دین بینیم که گرانیگاه رخدادهای رویم، میهای ک سااایک پیش میپهلوا

شود. به عنوان م اا، در اساطیری یونانی بیشتر و بیشتر به سمت غرب کشیده می

ی کر  بالید و بزرگ شد. کر  بینیم که زئوس در جزیرهاساطیر عصر آفرینش می



 

بیشااتر  ،های نهم تا شااشاام پ.م.یعنی سااده ،این اساااطیر گیریدر زمان شااکل

ی جزیرهشد و ارتباطش با فنیقیه و مصر بیش از شبهسرزمینی شرقی محسوب می

با هم ازدواج  یدا  قدس آ یب زئوس و هرا بر فراز کوه م به همین ترت نان بود.  یو

عسل زئوس کردند، که در فریگیه و نزدیک تروا قرار دارد. به روایت سوفوکلس، ماه 

شید! -و هرا  ساا طوا ک صد  سی شرقی گذشت، یعنی در هم در منطقه - که  ای 

 ی غربی آسیای صغیر.ی ساموس در حاشیهجزیره

 گیریدوم: ماجرای آدمیان و اساطیر عصر شکل

دهند، بخش مهمی از اسااااطیر یونانی که زمان پس از زایش خدایان را شااارح می

سانه شکارا از اف شدهوامرودان یانم های رایج درآ ست که گیری  سلم ا اند. تقریباً م

 اند. نوهیتی بودههای دولت ها وی انتقاا این معانی به یونان، فنیقیواسطه

شهور گیل ستان م سومری دارد و روایت اکدی آن از دا ستگاهی  گمش که خا

که دهد های پهلوانی را شرح میی آشور بانیپاا به دست ما رسیده، ت شکتابخانه

زند. این برای یافتن راز جاودانه شااادن و گریز از مرگ خود را به آب و آتش می

کند، اما گمش گیاه جاودانگی را پیدا مییابد که گیلجا پایان میداساااتان در آن

ماری دزدیده کند. آنتنی آن را از خود دور میهنگام آب یاه توساااز  گاه این گ



 

مانند. اندازند و همواره جوان میپوست میشود و از این روست که مارها مرتب می

های باسااتانی و پرمعناترین روایت ،ترینترین، عمیقاین داسااتان، که یکی از کهن

ی مرگ است، بیش از دو هزار ساا پس از پدید آمدنش، در ی مسألهموجود درباره

شد. بر مبنای این دا سته  ستانی نه چندان پرمعنا فرو کا ساطیر یونانی به دا ستان ا

زئوس که از خیانت پرومتئوس و آشاانایی انسااان با آتش خشاامگین بود، به دلیلی 

آید، تصاامیم گرفت عمر جاویدان هم به ایشااان ی داسااتان جور در نمیکه با بقیه

ها بخشید. آدمیان ای از آب جاودانگی را به انسانببخشد. به همین دلیل هم کوزه

اش دقت نکردند و االغ حاضر شد داریدر نگه این کوزه را بر االغی سوار کردند، اما

گر ببخشااد. و به همین دلیل کوزه را در برابر نوشاایدن مقداری آب به ماری حیله

 1!اندازندآدمیان از موهبت جاودانگی محروم شدند و مارها هم مرتب پوست می

گیری شااده، داسااتان داوری خدایان و وامرودان میان ی دیگری که ازاسااطوره

رودان میان هایترین روایتتردید یکی از کهنی توفان بین نوح است. اسطورهتوفا

ست و سرچشمه سخها سومری دارد. از میان آنچه به دست ما رسیده، ن ای که ای 

شتری دارد. بر مبنای این ی گیلدر دا منظومه شهر  بی شده  شرح داده  گمش 

ستان، گیل ستجوی خویش برای رهایی دا از مرگ، با مردی به گمش در جریان ج

                                                 

1 Penglase, 1997. 



 

شتم روبه شد که مد نام اوتناپی ها پیش هنگام توفان بزرگ با راهنمایی خدای رو 

ای از جانوران جفتی را بر آن سوار کرد و به ای ساخت و از هر گونهکشتی ،اِئا ،آبها

این ترتیب جانداران را از خطر انقراض رهانید. روایت اوتناپیشتم از داستان سومری 

سیپاری وامترکهن شاه  ست که بر مبنای آن خدایی به نام اِنکی به  شده ا  ،گیری 

اند، رساااند تا نوع بشاار را از توفانی که خدایان دیگر برانگیختهیاری می ،زیوسااودرا

 . 1نجا  دهد

است و با ی یونانی هم تکرار شده این داستان تقریباً بی کم و کاست در نسخه

یان در خدا یت زئوس و هرمس  آمیختهماجرای داوری  نای این روا اسااات. بر مب

گیرند برای قضاو  در مورد آدمیان به سه خانواده سرکشی کنند و بعد تصمیم می

ی بقا یا نابودی ایشااان تصاامیم بگیرند. آنان نخساات به آرکادیا رفتند و با درباره

ه رو شدند. پس ایشان را به گرگ تبدیل کردخوارش روبهلوکائون و پنجاه پسر آدم

سته شای سر  شاندند. از را به جای پدر درنده نوکتیموس، ،اشو تنها پ اش بر تخت ن

شاااد، زئوس این تجربه را ها بر مبنای خانواده و قبیله اع م میجا که داوریآن

گاه ی زواا آدمیان دانساات و عزم خود را برای نابودی بشاار جزم کرد. آننشااانه

یونان رفتند و در فریگیه زوج مهربان و ی جزیرهایشاااان به خارج از قلمرو شااابه
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نیکوکاری به نام فیلِمون و باوکیس را م قا  کردند و ایشاااان را شاااایساااته و 

ی فقیر مقیم فریگیه و آن برانگیز یافتند. تفاو  میان رفتار این خانوادهساااتایش

مل اسااات و تمایز اخ قیا  جاری در أخاندان درباری آرکادیا به جای خود قابل ت

جزیره و خارج از آن را در چشاام خودِ یونانیان نشااان ن یونانیان ساااکن شاابهمیا

شی خود پرداختند و در منطقه گاه زئوس ودهد. آنمی سرک سومین  ی هرمس به 

ترین بخش یونان به دئوکالیون بر خوردند که به دسااتِ خود تسااالی در شاامالی

شده و مقدر بود نقش نوح را در یونان با ساخته  شتیپرومتئوس  ای زی کند. او ک

سوس در  شتی او بر کوه پارنا ساخت و حیا  را در برابر توفان بزرگ حفظ کرد. ک

 دلفی فرود آمد که از دید یونانیان مرکز جهان بود. 

شود. ی ذکر است، به نبرد زئوس و توفون مربوط میداستان دیگری که شایسته

ود که با زئوس جنگید و در شاامار بتوفون هیوالیی با پاهای مارگونه و ساارهای بی

های دسااات و پایش را برید. اما زئوس با یاری نوبتی وی را شاااکسااات داد و پی

ها را باز یافت و در نبرد دوم توفون را ای فنیقی به نام کادموس این پیشااااهزاده

سطوره ستان با ا شید. این دا شان آتنا به بند ک شف ست داد و او را در زیر آت ی شک

اش به متن یونانی، ترین نسااخهخوانی دارد. روایتی که نزدیکا همنبرد خدا و اژده

سانه سمانی مبارزهبه اف سحوب ،ی خدای هیتی آ با اژدهایی به نام ایلویانکاس  ،ت

است. خودِ این روایت از داستان بابلی نبرد خدای زندگی و مرگ و شکست خدای 



 

شدنش در آغاز بهار وام ستان و پیروز  ستان گیری زندگی در زم ست. در دا شده ا

خورد، اما بعد با نخساات تسااحوب شااکساات می ،ی یونانیمانند نسااخه ،هیتی هم

کند و انسانی به نام هوپاسیاس را به یاری فرا ایزدبانویی به نام ایناراس مشور  می

قدر به او شاااراب کند و آنخواند. این مرد فانی اژدها را به مهمانی دعو  میمی

ی . در اسطوره1یابدود. به این ترتیب تسحوب بر او دست میخوراند تا مست شمی

شود. با این تفاو  که کادموس به یونانی نبرد خدا و اژدها همین مضمون تکرار می

خواند و او را به این ترتیب خواب جای نوشاااندن شااراب به توفون، برایش آواز می

 کند. می

ست که دی جالب در تمام این روایتنکته شارهها آن ا شان ا های ر بطن همه 

ساطیر یونانی های شرقیروشن و صریحی به خاستگاه شان وجود دارد. بر مبنای ا

نوهیتی در آن مقیم بودند، و بعدا به های دولت توفون در کیلیکیه زاده شاااد که

ناشاااناس ی او خدایان یونانی به مصااار گریختند و برای یونان رفت. در اثر حمله

جا زیسااتند. این داسااتان ترفندی آمدند و مدتی در آننا  درماندن در قالب حیوا

صری، و تلطیف تأثیر عمیقی که تمدن  شتن خدایان یونانی و م بود برای برابر پندا

ساا مصری بر یونانیان داشت. کادموس هم چنان که گفتیم، پسر شاه فنیقیه کهن
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است. این « و قدیمی دیرپا»ی فنیقی به معنای «قَََِِدما»همان احتماالً  بود و نامش

تواند مرجعیت قلمرو کادموس سااارنوشااات جالبی پیدا کرد که بازگو کردنش می

 خاوری را در چشم یونانیان نشان دهد. 

ی فنیقیه بود. او هنگامی با هرمس و پان کادموس چنان که گفتیم، شااااهزاده

کیه ی ترابرخورد کرد و برای یاری رساااندن به زئوس برگزیده شااد، که در منطقه

شهر خارج دنباا خواهرش می گشت. خواهرش، هنگامی که برای گشت و گذار از 

آمده های فلسطین به زئوس برخورد که در قالب گاوی سپید درشده بود، در کرانه

سوار کرد. آن شت خود  که از چنان ،گاهبود. زئوس به این ترتیب او را فریفت و بر پ

یقیه را دزدید و او را به کر  برد و آید، دختر شااااه فنمیخلق و خوی زئوس بر

جا ساااخت. شاااید دانسااتن نام خواهر کادموس در این مقطع کاخی برایش در آن

 جالب باشد. او اروپا نام داشت!

حاشااایه یا »که از نظر ریشاااه به معنای  -به این ترتیب از دید یونانیان اروپا 

 قیم شده است.خاستگاهی فنیقی داشته و در کر  م - است« ی راستینکرانه

به پاداش این نیکی با هارمونیوس  ،پس از یاری رسااااندن به زئوس ،کادموس

ست که از عقد  دختر آرس و آفرودیته ازدواج کرد. این هم منطبق با الگوی هیتی ا

گوید. فرزند کادموس از مشااابهی میان هوپاساایاس و ایزدبانوی ایناراس سااخن می

شد. خودِ کادموس پس از ازدواج این زن، داردانیا بود که بعدها نخست شاه تروا  ین 



 

شااهری  ؛ی بوئتیا شااهر تبس را بنیان نهادبا این ایزدبانو به یونان رفت و در منطقه

های یونانی که مربوط به سرزمین اصلی یونان هستند در مورد که نخستین حماسه

ی هاشااهردولت اند و تا زمان فیلیپ مقدونی یکی از مقتدرترینآن سااروده شااده

سوب می شد. این تبار یونان مح سان  سکندر با خاک یک ست ا شد، تا آن که به د

شهرها در یونان به کادموس محدود نمیگذاران قبیلهدشرقی بنیا شود. چون ها و 

سته بود. به همین ترتیب  ،های آخائینیای قبیله ،پلوپس صغیر برخا سیای  هم از آ

ستان نوح یونانی هم می شو توانددا سالی بود که با  د. زادگاه دئوکالیونبازخوانی  ت

تراکیه و مقدونیه ارتباطی بساایار نزدیک داشاات و زیر نفوذ ساایاساای ایرانیان قرار 

سوس بود که در دلفی قرار  شتی وی بر آن فرود آمد، پارنا شت. کوهی هم که ک دا

ی یونان. به این ترتیب جزیرهی شاارقی شاابهای در حاشاایهیعنی جزیره ؛داشاات

شود. او با پورها ازدواج کرد ی داستان دئوکالیون بسیار جالب میکه ادامهبینیم می

که حاصااال ازدواج اپیمتئوس و پاندورا بود. آنان پس از توفان با راهنمایی خدایان 

هایی را بر زمین افکندند و از ایشااان مردان و زنانی پدید آمدند که بار دیگر ساانگ

ی ایشاااان فرزند دئوکالیون و پورها بود همهجهان را پرجمعیت کردند. اما برتر از 

ست. ایون و آخایوس شت و تمدن هلنی نام خود را از او گرفته ا که  ،که هلن نام دا

شاااوند، از نوادگان این هلن بودند. های ایونی و آخائی محساااوب مینیاکان قبیله

های فرهنگی و مساایر مهاجر  چنان که آشااکار اساات، یونانیان خود خاسااتگاه



 

خاساااتگاهی که در چارچوب  ؛اندرا در قالب اسااااطیرشاااان حفظ کردهخویش 

 گنجد. ی یونانی نمیاسطوره

 

 سوم: ماجرای پهلوانان و اساطیر عصر حماسی

گیری قرار پس از دو عصاار آفرینش و شااکل معموالً عصاار پهلوانی در اساااطیر،

ضعیت امرمی سازمان یافتنش به و وزین، گیرد و به دنباا چگونگی خلقت جهان و 

دهد. در یونان باستان، عصر پهلوانان خدا را شرح میآوران نیمهکردار دالوران و نام

گیرد که از نظر جایگاه شاااود و پهلوانانی را در بر میبا اسااااطیر همری آغاز می

شاادند و از نظر اساااطیری با خدایان داد و ی اشااراف مربوط میاجتماعی به طبقه

 . ستد و گاه خویشاوندی داشتند

وضعیتی نپرداخته دارند و شاید به جز آخیلس پهلوان  ایلیادپهلوانان همری در 

توان یافت که نقش شخصیت محوری را در سیر رخدادها بازی کند. دیگری را نمی

، این وضاااعیت تغییر کرده و اولیس به عنوان یگانه قهرمان منظومه ادیساااهدر 

د شااهرتی که به عنوان پادشاااه برجسااتگی بیشااتری از یارانش دارد. اولیس با وجو

در قلمروی احتماالً  دارد ،ی یونانجزیرهای در شاااماا غربی شااابهناحیه ،ایتاکا



 

ست. نام شرقی شده ا ست و از « کنندهویرانگر و نابود»اولیس به معنای تر زاده  ا

ای که در ساااخته شااده اساات. بر مبنای کتیبه - اوالیوس -یکی از القاب آپولون 

دانیم که یونانیان باساتان ی الئا در ایتالیا یافت شاد، میدر منطقهم.  1958سااا 

اند. نامی که بردهبه کار می« ی آپولونپرساااتنده یا هدیه»نام اولیس را به معنای 

مترادف  -مهر -را با نام ایرانی ایزد خورشید  - اوالیوس -اگر لقب خدای خورشید 

جا ی یادشاااده بدانلئا، که کتیبهشاااود. ابگیریم، با مهرداد خودمان همساااان می

 دهد که اینمهاجرانی از فوکایا بود. شااواهد نشااان می نشااینمتعلق اساات، کوب

ترین مهم یکی از - که در آساایای صااغیر و نزدیک ازمیر قرار داشااته - شااهردولت

، مردم ایلیاددانیم که بر مبنای مراکز پرساااتش آپولون بوده اسااات. این را هم می

پرسااتیدند، در حالی که خدای ساااکن ایونیه بودند آپولون را می شاارقی تروا که

خائی یبمحبوب نزد آ به این ترت نه ،ها زئوس بود.  ی اسااااطیری اولیس، به زمی

 بریم. های آن پی مینخستین پهلوان شاخص در ادبیا  حماسی یونان، و ریشه

موضاااعی  های پراکنده وی همری به روایتاسااااطیر یونانی در گذار از مرحله

را تجربه کرد که به زایش پهلوانانی « تک ر پهلوانان مهم»شااهرهای مختلف، نوعی 

پرساائوس در آرگولیس،  ،های گوناگون انجامید. به این ترتیبشااهردولت دار درنام

شتند. در میان این نام سئوس در آتن، و هراکلس در تبس پرآوازه گ ها، هراکلس ت



 

چرا که بعدها در امپراتوری روم با نام  ،رساادمیآشااکارا بیش از بقیه آشاانا به نظر 

 هرکوا شهر  یافت و از آن راه به فرهنگ امروزین اروپا اتصاا یافت. 

هایش در دوازده خوان مشهور است. این داستان نیز داستان هراکلس و پیروزی

اسااااطیری که  ،گیری شاااده اساااتوامرودان میان تردید از اسااااطیر پهلوانیبی

گمش بر غولی به نام هواوا اساات. این اش ماجرای پیروزی گیلنسااخهترین قدیمی

بابا نام دارد. اساااطیر پهلوانی از این دساات در جهان غوا در روایت آشااوری هوم

الگوی اصلی هراکلس، مِلکار  فنیقی بوده احتماالً  باستان بسیار رواج داشته است.

سوبگمش و هراکلس پهلوانی نیمهکه مانند گیل ست و پس از می خدا مح شده ا

ترین پهلوانان یونانی اساات. به شااود. هراکلس یکی از کهنمرگ به خدا تبدیل می

به وی وجود دارد و نشان  یی فراوانهاارجاع ادیسهو به ویسه در  ایلیادشکلی که در 

 دهد که این پهلوان در همان دوران نیز پرآوازه بوده است. می

از تبار وی  را بوده و شاااهان اسااپارتی خود هاهراکلس، پهلوان ملی اسااپار 

دانست و با وجود دانستند. جالب آن که اسکندر نیز خود را از تبار هراکلس میمی

سپار  این، سپاهیانش را ا شان دادند کهشدیدترین مقاومت در برابر   ها از خود ن

صوالً  سلطها شروعیت  سی مقدونیان بر یونان را نمیم صر ک  یک پذیرفتند. در ع

تاریخ یونان، اسااپار  در پلوپونسااوس با رقیبی نیرومند رویارو بود که آرگوس نام 

که از ی بود شااهردولت ترینداشاات. آرگوس، چنان که گفتیم، به همراه آتن کهن



 

شان عصر ظلمت سر بیرون کشید و ساختار اساطیر حاکم بر مردمش بر آمیختگی

شا ستش هِرا دهد. چنان کآریایی گواهی میبا بومیان پی ه گفتیم، آرگوس مرکز پر

سر زئوس و سوب میترین بزرگ هم بود که خواهر و هم شد. ایزدبانوی یونانی مح

افتخارِ »گرفته است و نامش  جالب آن که هراکلس نیز نام خود را از همین ایزدبانو

به هرا»یا  «هرا نا می« مفتخر  با وجودمع هد.  با هراکلس این د ، مردم آرگوس 

ساطیری که ی خمیانه صیتی ا شخ شتند.  شتند و پهلوان محلی خود را دا وبی ندا

ی رقیبی جدی برای هراکلس پرساائوس نام داشاات و در عصاار ک ساایک تا مرتبه

 برکشیده شد. 

که مانند آتن و اِگینا دایم با هم جنگ و  ،دو شاااهر رقیبِ آرگوس و اساااپار 

صه شتند، در عر ساطیر پهلوانانی محلی را باخت ف دا سایگان ی ا رای تفاخر به هم

ها هراکلس را. ها پرسئوس را داشتند، و اسپارتیخویش ابداع کرده بودند. آرگوسی

یونان بود و بساایاری از اساااطیر  شااهردولت ترینبا توجه به این که آرگوس کهن

تاریخی مقدم بر  قدیمی بر مبنای آن شاااکل گرفته بود، پرسااائوس نیز از نظر 

سته می ستان هراکلس را از نوادگان شد و هراکلس دان سندگان جهان با شتر نوی بی

 دانستند. وی می

های ایران و یونان و متحد شااادن ی پرسااائوس به ویسه در زمان جنگآوازه

شد و تا پایان عصر ک سیک یونانی نیز دوام آورد. با ها با ایرانیآرگوسی ها فراگیر 



 

سپارتیدر جریان جنگ این،وجود  سوس که ا شیدند و بر یونان های پلوپون ها درخ

یافت. این دو پهلوان و ادعاهای برتری ی جویانهچیره شااادند، هراکلس اهمیت 

شاهی مقدونی پاره پاره شاهن سکندر و  شان به ا اش به ارث مربوط به هر یک از ای

دانست، و آخرین پادشاه رسیدند. به شکلی که اسکندر خود را از تبار هراکلس می

از پولوس آمیلیوس رومی شکست خورد اشت. این پرسئوس سلوکی پرسئوس نام د

سیاهچاا شد و به وضع دهشتناکی در  سیر  های آلبا در ایتالیا کشته به دست او ا

 1.شد

سوب  ستین پهلوان به معنای جدید کلمه مح سئوس نخ ساطیر یونانی پر در ا

ر ساا ترین شااخصاایتی بود که ماجراهایی را ازشااد. یعنی از دید یونانیان کهنمی

ر کل اش به عنوان الگویی برای ماجراهای یک جنگجوی آرمانی دگذراند و زندگی

 یونان مرجعیت یافت. 

سئوس نام خود را از قبیله ست. یونانیانپر صوالً  ی پارس گرفته ا را با  هاپارسا

س می دهد. به این ترتیب، معنا می« پارسااای» شاااناختند و پرسااائوسنام پرساااِ

ونانی نمادی از یک جنگجوی پارسی بوده است. شاید نخستین پهلوان اساطیری ی

                                                 
 جلوگيری كردند تا مُرد. قدر از خوابيدنشگوید به دستور آميليوس آنپلوتارک می 1



 

شت ایران شتاباین بردا ِسس  سئوس و پر شباهت نام پر زده به مدارانه با توجه به 

 بیندازیم.  ترنظر برسد. پس بد نیست به شواهد موجود نگاهی دقیق

شد. در چنین می صیت مهمی نبوده با شخ سئوس  صر همر پر نماید که در ع

بار به نام پرساائوس اشاااره شااده و هر دوی این موارد هم به کتاب تنها دو  ایلیاد

ی متأخرتر این منظومه اسااات. در هابخش یکی ازاحتماالً  نوزدهم تعلق دارند که

شاره، هیچ ارجاعی به ماجراهای غریب و دالوری سئوس این دو ا شمگیر پر های چ

سئوس»وجود ندارد و این نام تنها در قالب  سر پر ستِنِلوس پ شده « ا به کار گرفته 

 است.

ساا ،مختلف هایروایتبنا به  ،همر سته پ.م. می 850-750هایی میان در  زی

پ.م.  850اساات. هرودو  تاریخ تولد او را چهارصااد ساااا پیش از خود یعنی در 

نویسااان جدیدتر تمایل دارند او را یک یا دو نساال پیرتر از دهد، اما تاریخقرار می

ای تردید ساارایندهکه بی ادیسااهپ.م. بدانند. بر خ ف  750هساایود و متعلق به 

تاب یاد برخی از ک ماا ز به احت حد دارد،  یادهای وا ناگون در  ایل را شااااعرانی گو

ها، کتاب اوا، دوم و هشتم از همه اند. از میان این کتابخرتر سرودهأهایی متزمان

سااارود نوزدهم در نماید که چنین می ،رساااند. به این ترتیبتر به نظر میقدیمی

که  ،ی ششم پ.م.پ.م. که همر ایلیاد را سروده تا ابتدای سده 750ای بین فاصله

پیسیستراتوس آن را تدوین کرد، سروده شده باشد. اگر این تاریخ را برای سروده 



 

های پارساای به با ورود قبیلهدقیقاً  بینیم کهبپذیریم، می ایلیادشاادن این ساارود 

شی ستین قدر   ف   ایران، فروپا شار مادها، و ظهور نخ شور زیر ف شاهی آ شاهن

سی ایرانی در منطقه صغیر انطباق میسیا سیای  یابد. به عبار  دیگر، همر در ی آ

شماا با تهدید زمانی می شوری برای نخستین بار از سمت  سته که امپراتوران آ زی

و مقلدانش در  رو شاادند و پیروانها روبههای ایرانی مانند سااکاها و کیمریقبیله

های ماد و پارس با بقایای ای میان زیر فشاااار کردند که قبیلهعصاااری زندگی می

آشاااور متحد شااادند و این حکومت را برانداختند و مرزهای خود را تا کنار رود 

گسترش دادند. بنابراین  - های یونانی اولیهشهردولت یعنی در همسایگی -هالیس 

 کند. متن چندان غریب جلوه نمیراه یافتن نام پرسئوس به این 

ی هشتم و هفتم پ.م. اهمیت چندانی نداشتند و در سده هاپارس این،با وجود 

شوریتنها یکی از قبیله شتند وهایی بودند که در برابر آ مقاومت  معموالً ها قرار دا

سختانه شان نمیسر شاید به همین دلیل هم نام ای هم در این راه از خود ن دادند. 

های بسیاری است که به اهمیت چندانی ندارد و تنها یکی از نام ایلیادئوس در پرس

ای داللت به موقعیتی جغرافیایی یا تعلقی قبیله معموالً شاااود وپهلوانان اط ق می

دهد که کتاب نوزدهم اگر کند. محدود بودن اشاااره به نام پرساائوس نشااان میمی

ی زمانی کمی با او ی که فاصاالهتوسااز همر سااروده نشااده باشااد، توسااز مقلدان



 

شته ست، وگرنه انتظار میدا شده ا سئوس را در پیوند با اند تدوین  شتیم نام پر دا

 تر ببینیم. هخامنشیان در جایگاهی برجسته

رسد در آن ، نام پرسئوس تنها یک بار به کار گرفته شده و به نظرمیادیسهدر 

شد شهور یونانی مورد نظر نبا سراینده ،. همرمورد هم پهلوان م صورتی که  ی در 

برد. در این متن، پرساائوس نام از پرساائوس در چند مورد نام می ،این متن باشااد

. 1اسااات ،ایلیادخردمندترین پهلوان آخائی در نبردهای  ،یکی از پساااران نِساااتور

ه ایزدبانویی اسااات که دختر اوکِئانوس و خواهر کیرکه محساااوب هم چنین پرساااِ

شهوری که ما می. به این ترت2شودمی سئوس م سیم در یب پر سهشنا کام ً  ادی

اش، نیافتهدر آثار همر و نقش فرعی و تکامل غایب اسااات. این غیاب پرسااائوس

ی آن باشااد که در زمان همر اساااطیر پهلوانی مربوط به او هنوز تواند نشااانهمی

های انتکامل نیافته بودند. این امر حدس ما را در این مورد که این نام و داسااات

چرا که در زمان  ،کندتأثیر حضور پارسیان شکل گرفته تقویت می مربوط بدان زیر

 افتاده و ناشناخته بیش نبودند. ای دورهمر پارسیان هنوز قبیله

هشاات بار  ادیسااههفت بار و در  ایلیاداین در حالی اساات که نام هراکلس در 

ست و چنین می شده ا شی جا این پهلوان در آن نماید کهتکرار  افتاده در هنگام نق
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چون هم به هراکلس ادیسااهدر کتاب هشااتم م  ً  اساااطیر یونانی داشااته باشااد.

یان را به چالش می کشاااد اشااااره رفته، و در کتاب یازدهم به پهلوانی که خدا

آمفیترون، آلکمِنا و مِگارا اشاااره شااده که به ترتیب پدر، مادر و همساار هراکلس 

که از ساارزمین  ،داسااتان گفتگوی اولیس و روح هراکلساند. در همین کتاب بوده

چنین در کتاب بیساات و یکم به ماجرای آید، روایت شااده اساات. هممردگان می

ضور  شده که ح شاره  ست این پهلوان ا شدن او به د شته  هراکلس و ایفیکتس و ک

 دهد. ی به نسبت کامل هراکلس در این دوران را نشان میاسطوره

ی ادیساااه و ایلیادنماید که پرسااائوس پس از تدوین ین میبه این ترتیب، چن

ی پیشاااین گذشااات، تا زمان هابخش کنونی تکامل یافته باشاااد. چنان که در

شده بود و  پیسیستراتوس هنوز ارتباط مستقیمی میان آتن و هخامنشیان برقرار ن

ی پسرش هیپیاس بود که گسیل کردن سفیران به نزد پارسیان رواج تازه در دوره

سطوره ،یافت. به این ترتیب سدها سئوس در اواخر  سدهی پر شم و اوایل  ش ی ی 

ای فراگیر در یونان مطرح شااده اساات و این همان پنجم پ.م. به عنوان اسااطوره

زمانی اساات که یونانیان با پارساایان ارتباط برقرار کردند و قدر  شاااهنشاااهی 

ند. قاً  هخامنشااای را لمس نمود کهدقی موجی از توجه  در همین مقطع اسااات 

نان رواج می به پرسااائوس در یو ندان و شاااااعران  ندیسهنرم بد و ت ها و یا

های مختلف سااااخته شاااهردولت های گوناگونی از این پهلوان دربرجساااتهنقش



 

ای را در ارتباط با ا این عنصاار اسااطورهمنطقی اساات که تحوّ ،شااود. از این رومی

 نان بدانیم. ی یوجزیرهظهور قدر  پارسی در همسایگی شبه

نای تواریخ هرودو  تان نیز می ،بر مب باسااا یان  نان که خودِ یو فت  یا توان در

ی پنجم اند. در ساادهکردهپرساائوس را در ارتباطی مسااتقیم با ایرانیان تصااور می

چنان که هرودو  هنگام معرفی  ؛با پارسیان پیوند خورده بودکام ً  پ.م. پرسئوس

. در جایی دیگر، این 1داندتبار پرساائوس میهخامنشاایان، ایشااان را شاااهانی از 

گوید پارسیان از نسل پرِسس فرزند پرسئوس کند و میتر میتبارشناسی را دقیق

 . 2و آندرومدا هستند

کند که مردم شااهری به نام خِمیس در مصاار معبدی برای هرودو  روایت می

شته شهر خویش میاند و او را زادهپرستش پرسئوس دا ستند و ی  به افتخارش دان

شی برگزار می سابقاتی ورز سازد. . این امر دو امکان را به ذهن متبادر می3کردندم

ای دور از مصر به نخست آن که پرسئوس اصلی خدایی مصری بوده که در گذشته

اش با جنگجویان پارسااای یونان وارد شاااده و بعدها به دلیل کردارهای قهرمانانه

ا نام پرسئوس شهر  یافته است. امکان دیگر که همسان انگاشته شده و بنابراین ب
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آید، آن است که یونانیان حضور پارسیان میبر ایلیاداز برده شدن نام پرسئوس در 

گیرند اند و بعدها که هخامنشیان قدر  میرا در قالب نام پرسئوس ثبت کرده بوده

سرزمین ن تریمهم ترین وکنند، پرسئوس پارسی با مصر که کهنو مصر را فت  می

 خورد. شده، پیوند میدر چشم یونانیان محسوب می

 کند. یکی ازهایی وجود دارد که این حدس دوم را تقویت مینشاااانه تواریخدر 

جاساات که در مورد تبار شاااهان دوری بحث هرودو ، آن تواریخی جالب هابخش

سین موج مهاجر  آریاییان به یونکند. چنان که گفتیم، دوریمی ان بودند و ها واپ

شبهبخش عمده ی یی از کرانههابخش ی یونان را به همراهجزیرهی مرکز و جنوب 

ی های منطقهشااارقی هلساااپونت اشاااغاا کرده بودند. گذشاااته از این، دوری

سوس دست کارترین بخش از یونان بودند. بنابراین در ترین و محافظهنخوردهپلوپون

ست. همهیونانی بودن و هلنی بودن آنها تردید شته ا شاهان دوری ی وجود ندا ی 

 دانستند. شان میرساندند و این پهلوان را نیای مشترکتبار خود را به پرسئوس می

ی عمومی ابتدا از دید خود با ارجاع به عقیده تواریخهرودو  در بند جالبی از 

ا با کند که در هلنی بودن پرساائوس تردیدی وجود ندارد، و او ریونانیان اثبا  می

شجره شاهان دوری در نامهتوجه به  شترک  های موجود، به عنوان دورترین نیای م

کند که اگر بخواهند به تبارشااناساای میتأکید  گیرد. پس از آن، هرودو نظر می

سئوس و پدرانش توجه کنند به این نتیجه می صری پر شاهان دوری م سند که  ر



 

کند و دلیلش را را هلنی حساب می اند! اما او شاهان دوری تا پرسئوسخالص بوده

ست، چون پدرشهم چنین عنوان می  بر ،کند که پرسئوس دورترین نیای ممکن ا

. به عبار  دیگر، چنین به 1یک خدا بوده اسااات نه آدم فانی ،خ ف پدر هراکلس

گاه صاااور نظر می که هرودو  در پ به رساااد  ندی مفهوم هلنی بودن، آن را  ب

مرتبز کرده و کوشیده  یعنی مصر، ،شده برای یونانیانترین سرزمین شناختهکهن

 درنگبیتا به این ترتیب برای شاهان دوری خاستگاهی مصری بتراشد. البته است 

شاره می ستانی دیگر دارند و بعد از این به این نکته هم ا سیان خود دا کند که پار

 . 2دانند که به یونان رفته استپرسئوس را مردی آشوری می

لوانی کردند پرسئوس پهنماید که یونانیان فکر میبندی، چنین میجمع در یک

ست!پارسی بوده که از مصر می صل ماجرا چنین بوده که احتماالً  آمده ا ر زمان دا

ه ی دوردساات و هنوز نتدوین اساااطیر همری نام پرساائوس برای اشاااره به قبیله

 که متحد ،هاآرگوساایچندان مهم پارساایان به کار گرفته شااده، و بعدها توسااز 

سوب می سیان مح ساطیری کهپار شده و با پهلوانی ا از  احتماالً شدند، پرداخته 

شان می ست. متن هرودو  ن شده پیوند خورده ا صر به یونان وارد  ن دهد که ایم

 پیوند در زمانی رخ داده که مصر بخشی از قلمرو هخامنشی بوده است. 
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ران پرسئوس و هراکلس امروز از دید ما گهای میان ستایشها و رقابتدرگیری

ها و شهردولت گیری سیاسینماید. اما در یونان باستان این نکته موضعمعنا میبی

های ایران و دانیم که در زمان درگیریکرده اسااات. این را میافراد را تعیین می

ومت یونان، اهالی آرگوس متحد ایران باقی ماندند و در برابر قوای الکدمونی مقا

یوسااتند. هرودو  و اف طون ی یونانیان برای نبرد با ایرانیان نپکردند و به اتحادیه

ها دارند و نقش فعاا ایشااان در ها از ایرانیزیادی به هواداری آرگوساای هایارجاع

اند. هرودو  دلیل قرار دادهتأکید  ی نفوذ ایرانیان در پلوپونسااوس را موردتوسااعه

شا به اهالی آرگوس نوشت و به خاطر این که ای میاین امر را نامه داند که خشایار

ها هر دو از تبار پرساائوس هسااتند، ایشااان را خویشاااوند خود ایرانیان و آرگوساای

خاطرشان طرف بمانند و در مقابل آسودهدانسته و از آنها خواسته بود در جنگ بی

تردید ین نامه بی. ماجرای ا1رسااانندآساایبی به ایشااان نمی هاپارس کرده بود که

نوشته و پرسئوس جعلی است، چون شاه ایران برای هیچ شهری در یونان نامه نمی

ای یونانی بوده و در ایران شاااناخته شاااده یا مهم نبوده که بتوان بر هم اساااطوره

های میان آرگوس و دراز درگیری ای نوشااات. با توجه به تاریخِمبنایش چنین نامه

چنین  ،در گرماگرم نبردهای ایران و یونان ،هاه آرگوسینماید کاسپار ، چنین می
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ها مطرح شهردولت چیزی را برای توجیه اتحادشان با ایران و تفاخر نسبت به سایر

گرایشی ضد اسپارتی داشته این قصه را نقل اصوالً  کرده باشند و هرودو  هم که

 کرده باشد. 

ی ماجراهای قهرمانی ی تاریخی و اجتماعی، اساااطورهگذشاااته از این زمینه

توان یونانی دارد. با مرور عناصاار اصاالی این اسااطوره میکام ً  پرساائوس الگویی

 پیوندهای بیشتری را با قلمرو خاوری باز جست.

بر مبنای اساااطیر یونانی، در دورانی بساایار کهن شاااهی به نام آکریساایوس بر 

سلطنت می شاه برادر دوقلویی به نام پروتئآرگوس  شته که بناکرد. این  بر  وس دا

با برادرش دشاامن بوده اساات. او در جریان « از درون شااکم مادر»ساانت یونانی 

کشاامکش بر ساار تاج و تخت از برادرش شااکساات خورد و از آرگوس تبعید شااد. 

 ،جا شاااد. در این میانپروتئوس به شاااهر تیرونه در آرگولیس رفت و شااااه آن

سر شد.  صاحب دختری به نام دانائِه  سیوس  شاه خبر داد که آکری وش خدایان به 

این دانائه پسااری خواهد زایید که او را خواهد کشاات. پس آکریساایوس در زندانی 

کردن دخترش تردید نکرد و او را در برجی مفرغین جای داد تا کساای نتواند بر او 

دست یابد و باردارش کند. اما او توانایی و هوسرانی زئوس را دست کم گرفته بود. 

نائه در برخورد با چون خدای خ یان در قالب بارانی زرین بر این برج بارید و دا دا

سیوس که از ماجرا خبردار قطره سئوس را زایید. آکری شد و پر های زرینش باردار 



 

شده شد و گمان کرد برادر تبعید شمگین  ست. پس شد، خ اش پدر این کودک ا

انداخت تا در همان جا ای چوبین نهاد و به دریای اژه اش را در جعبهدخترش و نوه

غرق شوند. اما چنان که در این شرایز قابل انتظار است، پدر پرسئوس و عمویش 

ی های جزیرهپوزئیدون نیرومند، صاااندوق را حفظ کردند و آن را ساااالم به کرانه

 سِریفوس رساندند. 

سل دانائوس  شهر دو برادر از ن شترک -در این  شاهان آرگوسجد م  - شان با 

شابه را به نمایش میزندگی می شتند. یکی پولودِکتِس که کردند که روابطی م گذا

شمنی با وی از دربار طرد  شاه بود و دیگری دیکتوس که برادر او بود و به دلیل د

گذراند. هم او بود که دانائه و پسرش را گیری فقیر روزگار میشده و در قالب ماهی

س را بزرگ کرد. پولودکتس پس از یافت و ایشاااان را نزد خود پناه داد و پرسااائو

شاه آرگوس در قلمرو ضور دختر  شیفتهیمدتی به ح شد، اما از ش پی برد و  ی او 

شده بود جر سئوس که جوانی دالور  صاحب وی قدمی   نمیأترس پر کرد برای ت

ای متوسل شد و از تمام اتباعش خواست تا در جشنی برایش بردارد. پس به حیله

جا که پرساائوس جوانی فقیر بود و پولی برای خرید از آناسااب پیشااکش بیاورند. 

اسب نداشت، در جشن حاضر شد و مغرورانه به گردن گرفت که به جای اسب سرِ 

مدوزا را برای پادشاه بیاورد. این مدوزا زنی بسیار زیبا بود که با پوزئیدون در معبد 

توز را برانگیخته بود. آغوشی کرده بود و به این ترتیب خشم ایزدبانوی کینهآتنا هم



 

هایی مار و چنگااچون هم ای تبدیل کرد که بدنیآتنا او را به عفریته ،از این رو

مانست و نگاهش به چشم مانند شیر داشت و موهای سرش به انبوهی از ماران می

 کرد. او را به سنگ تبدیل می افتادکس می هر

انی دسااتهم ه بود، به زودیپرساائوس که انجام کاری ناممکن را بر عهده گرفت

نیرومند برای خود دسااات و پا کرد. هرمس و آتنا به یاری او شاااتافتند و هدایایی 

نده ند. کفش پر یا کرد ند را برایش مه به  ،ی هرمسارزشااام قدر  پرواز را  که 

صاحبش را نامرئی می ،بخشید، و ک هخود هادسصاحبش می ترین مهم کرد،که 

پرساائوس توانساات به قلمرو مدوزا وارد شااود و با  ،ترتیباین هدایا بودند. به این 

نگریستن در سپر براقی که آتنا برایش هدیه آورده بود، از افتادن چشمش بر چشم 

مدوزا پرهیز کند و به این ترتیب ساار او را از بدن جدا نماید. پس از آن پرساائوس 

شت و د شدن و پرواز کردن را دا سر ر کولهدر قالب پهلوانی که قدر  نامرئی  اش 

کرد، پیروزمندانه به سااارزمینش ترین هیوالی جهان باساااتان را حمل میمخوف

بازگشااات. اما پیش از بازگشااات، حوادثی را از سااار گذراند که دسااات کمی از 

های اولش نداشت. او در اتیوپی، با شاهزاده خانم زیبارویی برخورد کرد ماجراجویی

 ،کشیده شده بود. او آندرومِدا، دختر کِفِئوس ای به بندی دریا بر صخرهکه در کرانه

پریان دریایی زیباتر است و به از سرانه الف زده بود که بود. مادرش کاسیوپئا سبک

این ترتیب خشااام پوزئیدون را برانگیخته بود. پوزئیدون اژدهایی دریایی را برای 



 

گیرد که شاه ها گفتند اژدها تنها زمانی آرام میویرانی شهرشان فرستاد و سروش

ی ی گناه همسااارش، دخترش را قربانی کند. اما پرسااائوس که شااایفتهبه کفاره

شد با او ازدواج  شت و او را نجا  داد و قرار  شده بود، اژدها را ک زیبایی آندرومدا 

شااد، با کند، اما داماد قبلی او که فینِئاس نام داشاات و عمویش هم محسااوب می

سئوس برخ ست هوادارانش به جنگ با پر شاهزاده خانم د ست و از ادعای خود بر  ا

شان گرفت و همگی ،نکشید. در نتیجه سر مدوزا را در برابر ای شان را به پرسئوس 

 سنگ تبدیل کرد. 

باری پر از تجربه و افتخار به آرگولیس بازگشت. با کوله ،به این ترتیب ،پرسئوس

گوید پرساائوس اووید می م  ً دانند.تر میبار را از این هم ساانگینبرخی این کوله

در حین سفر به اطلس برخورد که جهان را بر دوش نگه داشته بود. اطلس نگهبان 

سیبسیب سئوس که خواهان این  سپریدِس هم بود. پر ها بود، از او های زرین هِ

که به نیت او شاااک کرده بود،  ،خواسااات تا کمی بیاسااااید. اما تیتان تبعیدی

رسئوس سر مدوزا را به او نشان داد و او را به ستونی پیشنهادش را نپذیرفت. پس پ

 ،ساانگی تبدیل کرد که از دید اووید همان کوه اطلس اساات. بر مبنای این روایت

سیب سی بود که  ستین ک سئوس نخ ست آورد. پر سپریدس را به د های زرین ه

ها بود که باعث شااد تا سااه ایزدبانوی زیبارو به پاریس بعدها یکی از همین ساایب

شان را انتخاب کند و او چون آفرودیته را برگزید، ر پریام روی آورند تا زیباترینپس



 

ها بودند که همان را به جان خرید و ،آتنا و هرا، دشمنی و خشم دو ایزدبانوی دیگر

 در جریان نبردهای تروا از نیروهای آخائی هواداری کردند.

 ،اندوس را نپذیرفتهی نویسااندگان این داسااتان رویارویی اطلس و پرساائبقیه

با هراکلس پرداخته ند که نوادهچون در جاهایی دیگر به ماجرای رویارویی او  ی ا

 ها پس از مرگ او زاده شد. شود و مد پرسئوس محسوب می

اش هایش را با دشاامنان قدیمیپرساائوس پس از بازگشاات به یونان، حساااب

را کشاات که در  ،تسپولودک ،ی دیکتوس برادرشدسااتهم تصاافیه کرد. نخساات با

غیاب او مادرش را به زور به زنی یا کنیزی گرفته بود. بعد ندانساااته در جریان 

ای ورزشی دیسکی پرتاب کرد که به پدربزرگش آکریسیوس برخورد کرد و مسابقه

سروش شگویی  شت و به این ترتیب پی ست از آب دراو را ک آمد. در مورد ها هم در

سئوس روایت سیار مرگ پر ست. اما هایی ب شته ا ستان رواج دا متفاو  در جهان با

آنچه همه در موردش توافق دارند، آن اسااات که مرگ وی مد  کوتاهی پس از 

سید. او در این نبرد خدای نام سوس فرا ر ستی را از  ِِدارِنبردش با دیونو شراب و م

 پای در آورد. 

دیده جا های پهلوانی یکی پرساائوس تمام عناصاار مهم داسااتاندر اسااطوره

های خانوادگی، ت ش برای زندانی کردن فرزند، تبعید برادر، شااود. کشاامکشمی

ی برادرهای شوند. همهکشتن فرزند و نوه، و پدرکشی، همه در این روایت دیده می



 

کنند. پدرها کشااند یا تبعید میدیگر را میورزند و یکداسااتان با هم دشاامنی می

شند تا دخترانمی ستانشان را در دریا کو صلی دا صیت ا شخ در  ،نابود کنند و 

اصاالی اساااطیر  هایمضاامون ،برد. به این ترتیبپدربزرگش را از بین می ،نهایت

سئوس دیده  ستان پر ستگی یافت، همه در دا صر درام برج یونانی که به ویسه در ع

 شود. می

تردید ارتباط ارتباط این پهلوان با سایر عناصر اساطیری نیز چشمگیر است. بی

سادگی با خدایانی کنندهتر و تعیینوی با خدایان محکم ست. او به  تر از هراکلس ا

گیرد، کند. از هرمس و آتنا و هادس هدیه مینیرومند نشاااسااات و برخاسااات می

سز زئوس و پوزئیدون حمایت می سادگی از پای شود و اژدتو های عمویش را به 

کشااد که یونوسااوس را میآورد. پدرش زئوس بزرگ اساات و در اواخر عمر دمیدر

ها در اساطیر یونانی است. اگر بخواهیم پهلوانان را یکی از تأثیرگذارترین شخصیت

ساطیری و پیوندشان با موجودا  آسمانی رده بندی بر مبنای تأثیرشان در جهان ا

 یابد.کنیم، پرسئوس رقیبی برای خود نمی

ان تکراری ی زایش پرساائوس هم بساایار جالب توجه اساات. داسااتاسااطوره

در مورد زایش پساری، و نهاده شادنش در رودخانه یا  ایدهندهشاگویی هشادارپی

که برای نخسااتین بار در ساارگذشاات  ای اسااتهدریا توسااز خویشاااوندانش، قصاا

های گاه شمار بسیار زیادی از شخصیتکنیم. آنبدان برخورد می «شروکینِ اکدی»



 

 بنیادگذار. شاااروکین اکدی، کنندی اسااااطیری از این الگو پیروی میبرجساااته

گذار شاااهنشاااهی هخامنشاای، و موساای دشاااهنشاااهی اکد، کوروش پارساای، بنیا

با همین دقیقاً  هایی هسااتند کهدارترین چهرهسااس دین یهود سااه نمونه از نامؤم

الگوی طرد شاادن در کودکی، به آب سااپرده شاادن، جان به در بردن با حمایت 

قام پرورده  بازگشااات و انت یان،  به شااادهخدا یت  که دیدیم، این روا ند. چنان  ا

صیت سئوس، یکی شخ ست. پر سلوس هم تعمیم یافته ا هایی تاریخی مانند کوپ

صیت شخ سطوره، و داللتدیگر از این  ست. در مورد معنای این ا های نمادینش ها

که باید در نوشااتاری دیگر بدان  1برانگیز وجود داردمباح ی بساایار جالب و توجه

شدهپرداخت. الگو سز ظاهراً  ی یاد ست و بعدها تو شته ا سومری دا ستگاهی  خا

سیان باید آن را از بابلیان واماکدیان وام ست. پار شده ا شند وگیری   گیری کرده با

 اند. یهودیان و یونانیان آن را از پارسیان گرفتهاحتماالً 

سطوره ست. مادرش، در برجی مفرغین ا سیار معنادار ا سئوس نیز ب ی زایش پر

دانیم زره در یونان شاااود. چنان که میکند که با بارانی زرین بارور میدگی میزن

سینه را در بر می ششی برای  سپر و گاه پو ستان ک هخود و  گرفته که از جنس با

های نهفته اند. ط  هم از دیرباز در این تمدن با شرق و ثرو شدهمفرغ ساخته می

                                                 
1 Callwell, 1989. 



 

ست. از شته ا شی پیوند دا ست که یونانیان فکر می در قلمرو هخامن کردند این رو

ست سی ست و در مورد ما سی زرین ا شوران پار سلح شابه ظاهراً  زره   -زرهی م

 ،را هم برای تبلیغا  جنگی خود ساااخته بودند! به این ترتیب - احتماال با آب ط 

شی از مفرغ و چیرگی  ش سیوس برای منزوی کردن دخترش در زیر پو ت ش آکری

نقل  ،تواند معنادار باشد. باید هنگام تفسیر این اسطورهن مفرغ میباران زرین بر ای

گفت با ساای هزار دریک قوا هرودو  از اردشاایر هخامنشاای را یاد بیاوریم که می

ستانی که اووید دربارهزرین جنگاوران مفرغ ست. دا ی پوش یونانی را مغلوب کرده ا

ی پرسئوس با ط  به بطهدهد که راهای زرین روایت کرده، نشان میتصاحب سیب

شااده اساات. گویا به راسااتی هم پرساائوس ماجرای زاییده شاادنش منحصاار نمی

 محصوا بذری است که از نفوذ ط ی پارسی در مفرغ یونانی پدید آمده است. 

سطورهجنبه ستان های دیگر ا ی پرسئوس، به وضعیت آرمانی پهلوانان جهان با

شهورِ پهلوانِ  ی او با مِدوزاشود. مبارزهمربوط می ضمون م و اژدهای پوزئیدون از م

اژدهاکش ساارچشاامه گرفته اساات و مشااابه آن را در ماجراهای زئوس و هراکلس 

چنین توانایی او برای رهانیدن زنانِ محبوبش از خطر، چیزی اسااات بینیم. هممی

در اساااطیر ایرانی م  ً  های مشااابه دارد.ها هم نمونهکه در اساااطیر سااایر تمدن

 دهد و در سااانن یونانی/فندیار دو خواهرش را از چنگ افراسااایاب نجا  میاسااا

رود. چنین به نظر ساااریانی اورفه برای نجا  دادن همسااارش به جهان زیرین می



 

رسااد که این توانایی قهرمان نرینه برای نجا  دادن قهرمان مادینه از چارچوب می

باروری و زندگتر و عامکهن یافتن نیروهای  یان یترِ نجا   بخش به دسااات خدا

گر که توسز نیروهای ویران ،قدرتمند و جنگاور برخاسته باشد. رها شدن آب باران

شک شت نیروی زایندگی بهاری که در جهان زیرین خ شده، و بازگ سالی زندانی 

 هایی از اشکاا مرتبز با این چارچوب هستند.زمستانی مدفون شده، نمونه

های مشااهور و عام ای از تمام قالبمجموعه با توجه به این عناصاار، ،پرساائوس

برای پهلوان اساطیری را در خود گرد آورده است. او یکی از نخستین کسانی است 

در  ،آندرومدا ،شااود و همراه با همساارشکه پس از مرگ توسااز آتنا جاویدان می

)امرأةالمسلسله( « بانو در زنجیر»گیرد و صور  فلکی برساوش و آسمان جای می

سوب مییرا م شاهان دوری مح سوی پدر و سازد. او نیای تمام  شود و از هر دو 

شاااده پهلوان یونانی تلقی میترین بزرگ مادر، پدرِ پدربزرگِ هراکلس اسااات که

ست. هراکلس، با وجود اهمیتی که در متن شقی که ا سرم های ادبی یونانی دارد و 

در اساطیر به هیچ عنوان  به افرادی مانند اسکندر بخشیده است، از نظر موقعیتش

ی پرسااائوس نیسااات. او الگوی نجا  نیروی بارور مادینه را فاقد اسااات و پایههم

ساطیر زایش سادهاا سیار  ستند.ش ب صری که در هراکلس وجود ترین مهم تر ه عن

چنان که گفتیم، سرمشقی سومری  ،دارد، ماجرای دوازده خوان مشهورش است که

اش برخوردار نیساااات. وای معنااایی عمیق شااارقیاز محتاین، دارد. بااا وجود 



 

یلدشاااواری که گ نابودی تحمل هایی  هایی از مرگ و چیرگی بر  گمش برای ر

تن شاادن کند، یا هفت خوانی که اساافندیار برای دسااتیابی به تقدس و رویینمی

گذارد، در داسااتان هراکلس به انجام کارهای سااختی به عنوان یک پشاات ساار می

س شده ا ضای خانوادهت. همبرده تبدیل  شتاری چنین رفتار هراکلس با اع اش و ک

ستی از فرزندانش می شتنکه در هنگام م سئوس قابل دارانهکند، با رفتار خوی ی پر

شود و مقایسه نیست که پس از کشتن پدربزرگش از فهمیدن موضوع ناراحت می

 خورد! در این مورد افسوس می

قابل مقایسه است. هراکلس شراب هم  ی هراکلس و پرسئوس باچنین رابطههم

شته و چنان که گفتیم برخی از دیوانگیبه باده شهر  دا ستی  شی و م هایش را نو

ی خدای شراب است داده است. اما پرسئوس کشندههم در زمان مستی انجام می

ست. چون خودِ سیار مهم ا شی ب ستان نق ساطیر یونان با سوس  و این در ا دیونو

گذراند و با کمک نیروی برخاسااته از اهای مرگبار را از ساار میای از ماجرمجموعه

شواری سیاری از د ستی از ب شمنانش چیره میها میم سیاری از د شود. رهد و بر ب

های زرتشتی شباهت خواری، از سویی با آموزهاین الگوی مخالفت با مستی و شراب

شیدن  شم میشراب»دارد که نو سترا گناه می« آوردهایی که خ سوی 1دان ، و از 

                                                 
صلی درباره 1 ست، اما بحث مف ضع نکرده ا شراب انگور قواعد زیادی و شيدن  شت در مورد نو ی هوم زرت

 شود، ستوده است. و باعث مستی نمی« آورداش خشم نمیسرخوشی»دارد و آن را به دليل آن كه 



 

گوید شباهت دارد که می کوروپدیادیگر به روایت کسنوفانس از زندگی کوروش در 

پدربزرگش در  مت نزد  قا گام ا ماد، از شااارابکوروش نوجوان هن بار  خواری او در

جا این چنین درشاانود بود و این امر را به شااکلی به پدربزرگش اع م کرد. همناخ

سیاس می سی از ایرانیان ارجاع داد. در آنتوان به روایت کت سامو جا که و دوریس 

نوشد که مست کند. تنها است نا در قدر مشروب نمیگویند شاه ایران هرگز آنمی

کرد و این مورد جشن مهرگان بود که شاه در آن همراه با درباریانش شادنوشی می

شان به رقص پارسی می قص گفته پرداخت. کتسیاس در توصیف این ربه همراه ای

شمشیر ست که همراه با  سپر انجام می ا ستوار و  شده و عض   بدن را محکم و ا

ستمی سمه ؛کرده ا ساخت مج سیار الگویی که گویا در  سئوس ب های یونانی از پر

 گرفته است. مورد توجه قرار می

تر که به خاطر ارتباطش با ایرانیان در این متن مورد وارساای دقیق ،پرساائوس

های تنها عنصاار اساااطیری یونانی نیساات که بند نافش را با خاسااتگاه قرار گرفت،

های شاارقی خویش حفظ کرده اساات. چنان که گفتیم، پلوپس هم که نیای قبیله

بود. به این  ،شاه لودیا شده است. او پسر تانتالوس،آخائی است، شرقی پنداشته می

دانساتند که اند و میخودِ یونانیان به خاساتگاه شارقی خویش باور داشاته ،ترتیب

صغیر و قلمرو لودیا مقیم« یونانیان»ترِ تر و متمدنبخش مهم سیای  اند. چنان در آ

یعنی نخسااتین قومی که در ادبیا  همری به  -های آخائی که جد مشااترک قبیله



 

خود تباری لودیایی داشااتند. این  - عنوان ساااکنان یونان مورد اشاااره واقع شاادند

ی کادموس هم دیده ی خاوری تمدن یونانی در اسااطورههباقی ماندن رگ و ریشاا

گذار شااهر تبس بود و دی فنیقی بنیاشااود. چنان که گفته شااد، این شاااهزادهمی

جالب آن که بر مبنای اسااااطیر یونانی هم او برای نخساااتین بار الفبا را به مردم 

شکار می شواهد آ ستن این  سمعرفی کرد. با جمع ب ساطیر یونانی ب یار شود که ا

تر از نویسندگان پرشوری مانند هرودو  و ایسوکراتس تحوال  تر و منصفانهدقیق

 اند. تاریخی تمدن یونانی را در خود ثبت کرده

توان از تواند جالب باشااد، میشااان با شاارق میاز قهرمانان دیگری که ارتباط

ست آوردن بلِروفون نام برد که یکی دیگر از قهرمانان اژدهاکش است و پس از به د

ی ایرانی و کند. نام خیمرا از قبیلهاسااابی بالدار بر هیوالیی به نام خیمِرا غلبه می

 ،یعنی لیکیه ،مهاجم کیمری برگرفته شااده اساات. کافی اساات به زادگاه بلروفون

های شااان با قبیلههای لیکیایی و مقابلهبنگریم تا ببینیم این اسااطوره درگیری قوم

ست. یت میگردِ کیمری را رواکوب سر فوئنیکس ا صیت دیگر، آدونیس پ شخ کند. 

سریانی دارد و همان  سریانی به معنای «اَدونا»آدونیس نامی  ست. « سرور ما»ی  ا

شد و چنان ی وسیعی از بابل تا فنیقیه پرستیده میادونا خدایی بود که در گستره

رازآمیز یونانی  هایآید، تباری فنیقی داشت. او بعدها در دینمیکه از نام پدرش بر



 

ستایش او  سافو به توصیف و  شعار  نقشی مرکزی بر عهده گرفت. بخش مهمی از ا

 اختصاص یافته است. 

 خواری و قربانی انسانچهارم: ماجرای آدم

شااود و در اساااطیر هایی که در اساااطیر یونانی بساایار تکرار مییکی از مضاامون

البته در اساطیر اکدی و هیتی خواری است. مانند است، آدمهای همسایه بیتمدن

شاره سی را بخورد وجود دارد، اما در هیچ یک از ا هایی به خدایان یا اژدهایی که ک

شاره به آدمها سرزمین این ستانا سامد و مرکزیت دا های یونانی دیده خواری با ب

 شود. نمی

به آدم هایروایتدر یونان   ها آغاز و به زمین ختمخواری از آسااامانمربوط 

خوار کرونوس بود که فرزندانش شود. چنان که گفتیم، به تعبیری نخستین آدممی

خورد. او پس از آن توسااز فرزندش پاره پاره شااد. اما پساارش هم به عادا  را می

را با فریبی  ،متیس ،پدر مبت  بود. زئوس خیلی زود حامی و همساار باردار خویش

شاااگویی پرومتئوس از خودش قویتر پی ربلعید تا از زاده شااادن فرزندی که بنا ب

شکم می شد، جلوگیری کند. متیس به این ترتیب از میان رفت اما فرزندی که در 

 داشت بعدها با نام آتنا از سر پدرش بیرون جهید و حامی مردم آتن شد. 



 

سید. چنان که گفتیم، لوکائونآن و  ،شاه آرکادیا ،گاه نوبت به مقلدانی زمینی ر

بینیم که هم می ادیسااهخواری شااهر  داشااتند. در طر آدمپنجاه پساارش به خا

سی به نام پُلی ست کوکلوپ  ایلیادشوند. در فِموس خورده میهمراهان اولیس به د

شمنانش را می سی که د شاره واقع میهم آخیلس به عنوان ک شود. خورد مورد ا

سنی به قدری از  این زبانزد هم در میان یونانیان رایج بوده که معتقد بودند مردم م

اربابان اسااپارتی خویش نفر  دارند که حاضاارند آنها را زنده زنده بخورند. به این 

در میان  ،آمیزاحتماال مناساااک ،خواریای از آدمنماید که خاطرهترتیب چنین می

توانسااته با قربانی کردن آدمیان خواری مییونانیان وجود داشااته اساات. این آدم

ها در یونان باقی ماند و در زمان عصاار ت اخیر تا مد مرتبز بوده باشااد. این ساان

ی یونانی با شاااد  زیادی در حاا رخ دادن بود، قربانی شااادن ط یی که معجزه

 شد. آدمیان برای خدایان امری غیرعادی و ناپسند شمرده نمی

سان در تمدن شده در کل، چندین نوع از قربانی ان ستانی تشخیص داده  های با

ب ،  در الگوی سپر«. زادنخست» و « ب  سپر»این انواع عبارتند از ترین مهم است.

انساااانی برای جلب نظر خدایان، دفع ب ، یا کفاره دادن بابت انجام گناهی قربانی 

سی که قربانی را انجام می معموالً شود.می دهد، گناهی را مرتکب در این موارد ک

پیامدهای ناخوشااایند این گناه رها  کوشااد تا خود را ازشااده و با انجام قربانی می

شکش کرد و  سازد. کفئوس که دخترش را برای دفع خطر اژدهای دریایی به او پی



 

در نبرد دخترش را با دسااات خود آگاممنون که برای جلب نظر خدایان و پیروزی 

شت شونتکردند. قربانی نخستدر این چارچوب قربانی می ک شکلی خ آمیز از زاد 

وری و جلب نظر خدایان بوده اساات که با اختصاااص دادن مناسااک پرسااتش بار

نخسااتین فرزند از هر خانواده و هر گله به خداوند همراه بوده اساات. در اشااکاا 

بینیم، نخسااتین فرزند برای ابتدایی این مناسااک، که در عهد عتیق آثارش را می

 شده است. خدایان قربانی می

در نتیجه جانوران به جای انسان هر دوی این مناسک به تدریج تلطیف شدند و 

ست به پیدایش بز طلیقه انجامید. یعنی جانوری مانند قربانی می شدند. الگوی نخ

سم  شن آکیتوی بابلی -بز که در زمان مرا شهر را بر او  - هام   ج گناهان مردم 

ها این بز طلیقه را کردند. در برخی از جامعهکردند و بعد از شهر بیرونش میبار می

کردند. الگوی دوم کشتند یا در جایی دور افتاده دفن میآمیز میبه شکلی خشونت

به تدریج وضاااعیتی نمادین به خود گرفت و به قربانی کردن جانورانی با اشاااکاا 

ها تصور بر این بود های یکدست برای خدایان منتهی شد. تا مد غیرعادی و رنگ

اما  ،ها امری عام و فراگیر اساااتانکه این جایگزینی قربانی جانوری به جای انسااا

شان می ضی برای این قاعده وجود دارد. به عنوان م اا، شواهد ن دهد که موارد نق

در  این،اند. با وجود کردهدانیم که فنیقیان باسااتان انسااان را قربانی میاین را می

ی هبینیم. نکتهای فنیقی در کارتاژ، ابتدا سااانت قربانی جانوران را مینشاااینکوب



 

یعنی زمانی که سط   .م.،ی چهارم پجالب آن که با گذر زمان و فرا رسیدن سده

یابد، نوزادان انسااانی هم ها به اوجی دساات میتمدن و پیچیدگی فرهنگ کارتاژی

  .شوندبه همراه جانوران قربانی می

ست:  شته ا سک قربانی رواج دا سه نوع منا که به « مولک ایمور»در این منطقه 

مولک »، 1شااد و مربوط به قربانی گوساافند بودنوشااته می« ملک مل» خز فنیقی

شد، دهد و به اسیران جنگی و افراد عادی مربوط میکه قربانی آدم معنا می« اَدوم

 . 2زاده برای ایزد بعل بوده استکه قربانی کردن نوزادان اشراف« مولک بعل»و 

در یونان باستان نیز رواج ها دهد دست کم دو تا از این قربانیشواهد نشان می

سفند و گاو که در متن ست. قربانی بز و گو شته ا شاره دا سیار مورد ا های یونانی ب

به م  ً  ی قربانی انسان نیز مستندا  روشنی وجود دارد.واقع شده است، و درباره

ساالمیس درنگبیروایت هرودو ،  سیر ،پس از نبرد  سی ا شده را سه جوان پار

شاه دید یونانیان آوردند، که طبق معموا از  برای تمیستوکلس شاوندان  ایران خوی

اسیران  با این هنگامیتمیستوکلس  .ندشدمحسوب می - های اویعنی خواهرزاده -

ها را دید، از  حاا قربانی کردن ررو شاااد که دروبه یان بود، و وقتی آن برای خدا

شگفتی کرد. در همین موقع، غزیبایی و نسادگی یبگویی به نام ائوفرانتید شان ابراز 

                                                 
 دهد. معنا می« قربانی گوسفند»به زبان التين راه یافته و  molchomorاین واژه بعدها در قالب  1

2 Steel, 1995. 



 

درنگ دست او را گرفت و به او فرمان داد تا هر سه جوان را برای باکوس )خدای بی

شاااید به  -شااراب( قربانی کند. تمیسااتوکلس از شاانیدن این فرمان یکه خورد و 

شت پرده سر باز زند، اما می - اش با ایرانیاندلیل پیوندهای پ ست از این کار  خوا

محل حضور داشتند با سر و صدا از او خواستند تا از فرمان غیبگو  جمعیتی که در

اطاعت کند و بنابراین ساااردار آتنی هر ساااه جوان را به همان شاااکلی که غیبگو 

بانی کردمی لهچنین . هم1گفت، قر به دسااات قبی پارسااای  باز  که او ی هنگامی 

چنین در م. ه2شااان قربانی کردندها اساایر شااد، او را به افتخار خدایآپسااینتی

باتراژدی  یدس، در  هکو یااثر اوریپ یدهو  ایفیگن یا در آول کان  و ایفیگن در کود

اثر سااوفوکلس مضاامون اصاالی داسااتان قربانی شاادن آدمیان به دساات  هراکلس

شاوندان ستخوی ست نایی در قالب  ،چیزی که در فنیقیه هم ؛شان ا به جز موارد ا

بانی کردن نوزادان مانرواج  ،قر ته اساااات. ا یان به نظر می داشااا نان رسااااد یو

 کردند.شان برای خدایان قربانی میتوجه به سن و سااشان را بیخویشاوندان

های به جا مانده از عصر ط یی آتن شواهد مربوط به قربانی انسان تنها به متن

ی دوم و ساااوم به ی دورهتری از تمدن مینوآی میانهشاااود. آثار کهنمحدود نمی

شان  سانمیدست آمده که ن شته دهد در این تمدن هم قربانی ان های بالغ رواج دا

                                                 
 به بعد. 25پلوتارک، تميستوكلس، بند  1
 .129و  119هرودوت، كتاب نهم، بند  2



 

ی آرخانِس معبدی کشف شد که برداری شهری باستانی در منطقهاست. در خاک

ست آمد که یکی  لرزهزمیندر اثر  سکلت به د شده بود. در این معبد چهار ا ویران 

نجری از آنها به مردی جوان تعلق داشااات که بر مذبحی دراز کشااایده بود و خ

شت. این معبد در هنگام آتش شکمش قرار دا شده بود و مفرغی بر  سوزی ویران 

های ی جالب آن که استخوانبنابراین اسکلت مرد یادشده هم سوخته بود. اما نکته

ست و روی بدنش شده بود، اما در نواحی چپ و زیرین بدنش کام ً  بخش را سیاه 

ین واقعیت باشااد که جسااد مرد جوان تواند نشااانگر اچنان سااپید بود. این میهم

هنگام سوخته شدن خون خود را از دست داده بوده و قلبش را توسز همان خنجر 

شود که افتادن این جوان بر مذب  معلوم می ،اند. به این ترتیبمفرغی گشوده بوده

امری تصااادفی نبوده و او را قربانی کرده بودند. اما ب فاصااله بعد از این کار معبد 

یی از جسااد او را که خون خود را از دساات داده، هابخش ش گرفته و در نتیجهآت

 . 1سیاه شده است

با توجه به این شااواهد، تردیدی در رواج قربانی انسااان در یونان باسااتان وجود 

ست که در تمدنی که تاریخ سان ک سیک تمایل دارند آن ندارد. این در حالی ا نوی

شانهرا با یونان برابر بدانند، یع شده نی ایران، هیچ ن سان یافت ن ای داا بر قربانی ان
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 های هشتم تا چهارم پ.م.سده -ی تاریخی مورد نظر ما است. این امر تنها به دوره

با قربانی کردن اصاااوالً  های ایرانینماید که قومشاااود و چنین میمحدود نمی -

گیاهانی مانند هوم را برای  اند و تنها جانورانی مانند گاو و اسب وانسان بیگانه بوده

تر و هایی کوچکاند. قربانی بز و گوسااافند که دامکردهشاااان قربانی میخدایان

شته وتر محسوب میارزان شم احتماالً  شدند، در این هنگام چندان رواج ندا در چ

نموده اساات. گوساافند، در عصاار ساااسااانیان به فهرساات موبدان ایرانی حقیر می

ی افزوده شاااد و نامش هم بر این نکته گواه اسااات. چون واژههای جانوری قربانی

سپَنتَه» سپند - گاو»یابد. این واژه همان از این دوران رواج می« گََِئو ست که « ا ا

اند با این کوشاایدهدهد و نشااانگر آن اساات که موبدان میمعنا می« گاوِ مقدس»

که با توجه به عادا   کوششی ؛تغییر نام، قربانی گوسفند را به جای گاو رایج کنند

 آمیزی ختم شده است. ی موفقیتامروز ایرانیان، به نتیجه

 پنجم: ماجرای کاهنان و دین کالسیك

شااود. این تاریخ در مورد تاریخ دین در یونان باسااتان دو موج متمایز را شااامل می

شااود. در نخسااتین موج، که از های یونانی پس از پایان عصاار ظلمت آغاز میقوم

سدهسده شد و تا  ساطیری ی نهم پ.م. آغاز  صر ا شم پ.م. ادامه یافت، عنا ش ی 



 

های شاااان دین آریایی کهن و آیینای رواج یافتند که خاساااتگاهچندخداگرایانه

فنیقی بود و از ترکیب این دو شاااخه پدید آمده بودند. زادگاه این اساااطیر، چنان 

 ها را پدید آورد کهروایتای از که دیدیم، آسااایای صاااغیر بود. این موج مجموعه

ها را در بر ای از متنشااوند و مجموعهبا نام اساااطیر همری شااناخته می معموالً

 یابد. های یونانی تداوم میشود و تا درامآغاز می ایلیادگیرند که با می

سده شم ودر  ش صور  ی  دینی در  باورهایبندی پنجم پ.م. موج دیگری از 

هایی امروزین خصاالتی بیشااتر دینی و کمتر رداشااتیونان برخاساات که بنابر ب

تر تر، و مفاهیمی عمیقتر، مناسکی نمادیناساطیری داشت. یعنی عناصری انتزاعی

شی تر را در بر میو پیچیده شاهی هخامن شاهن ستقیم  گرفت. این موج زیر تأثیر م

ستگاه آن شاهی ایران بود. ی یونانیهابخش شکل گرفت و خا شاهن شین درون  ن

شا، چنان که گفتیم، در زمان اوج درگیری شایار صر خا های ایران و یونان، یعنی ع

شاهی ایران بودند و همین بیش از نیمی از جمعیت یونانیِ شاهن شهروند  ها زنده، 

 شدند.ترین و ثروتمندترین بخش از این مردم را هم شامل میفرهیخته

شااادن نظام  پارچهکیعامل اصااالی ظهور موج دوم در این نواحی آن بود که 

سیاسی و اقتصادی مناطق گوناگون در قالب شاهنشاهی هخامنشی زمینه را برای 

سعه سز ارتباطا  و در نتیجه آمیختگی فرهنگی هموار کرده بود. تو ی بازرگانی، ب

شاااویم که با رو میهای جدیدی روبهبه همین دلیل هم در این دوره با ظهور دین



 

های جدید خصاالت محلی هایی کیفی دارند. این دینهای پیش از خود تفاو دین

 اند.شااموا یافتهاند و حالتی فراگیر و جهانای سااابق خود را از دساات دادهو قبیله

گیری داشت و همگان را مستقل از اولین دین از این رده، که ادعای جهاناحتماالً 

سز دارشان مخاطب خود مینساد و زبان شتی بود که تو یوش بزرگ دید، دین زرت

 داد. ی مشروعیت داتَه و نظم هخامنشی را تشکیل میبه کار گرفته شد و شالوده

های لودیا، داسکولیون، و ایونیه شهرهای مهم و بزرگی مانند افسوس در استان

ها و عقاید و دیگ جوشی و میلتوس و سارد وجود داشتند که مرکز آمیختگی دین

نماید که شدند. چنین میلسفی محسوب میبرای ترکیب باورهای دینی و عقاید ف

های این های یونانی بسته شده باشد. دینهای موج دوم آییندر همین مراکز نطفه

موج دوم، با وجود غنایی که نساابت به برداشاات اساااطیری قدیمی داشااتند، و با 

تر نشین گذاشتند، از چند نظر سادهیونانیهای سرزمین وجود تأثیر فراگیری که در

رودان، مصر و ایران محسوب دارتر مقیم میانتر و ریشههای کهنتر از دینابتدایی و

 این موارد عبارتند از: ترین مهم شدند.می

مراتب پیچیده و نیرومندی به لحاظ دین یونانیان هرگز نهاد متمرکز و سلسله الف(

و  مراتب موبدان زرتشااتیساایاساای پدید نیاورد. نهادی مذهبی مانند ساالسااله

ی مهرپرسااتان و مغانِ مبلغ آن بندی هفتگانهی آن، یا الیهدهگسااتر هایشاااخه

 چنان خصلت محلی و وابسته بههای یونانی همهرگز در یونان شکل نگرفت و دین



 

های دینی یونانی هرگز به ساااازمان ،خویش را حفظ کردند. از این رو شاااهردولت

 م ل سیاست -ی اجتماعی دیگر هاسطحی از پیچیدگی دست نیافتند که در حوزه

شت،  - سی دا سیا ستان که اهمیت  شند. تنها نهاد دینی در یونان با نهاد اثرگذار با

خوار جیره - و معبد برانخیدیمعبد دلفی  -مراکزش ترین مهم ها بود کهساااروش

های به خاطر پیشاااگوییشااااه ایران بود. از میان این مراکز به ویسه معبد دلفی 

یونانی به طور ان مرددولتشاااهان و  چون ،اهمیت داشااتر آن سااروش آپولون د

های دینی مخفی دیگر که یک به یک در این گروه کردند.با وی مشور  می مداوم

بخش مورد وارسااای قرار خواهند گرفت، تا پایان به صاااور  نهادهایی مخفی و 

 زیرزمینی باقی ماندند و هرگز به موقعیت دینی رسمی ارتقا نیافتند. 

وضااعیت  درنظام چندخدایی یونانی، هرگز به ترکیبی فلساافی دساات نیافت و  (ب

ستانه شور دیده میای که نطفهیکتاپر ستش مردوک بابلی و آ قرار شود اش در پر

شتی نیز در این قلمرو ظاهر نگرفت ست که نظامی با پیچیدگی آیین زرت . بدیهی ا

ای که در شناختیو هستیمراتبی محکم و روابز میان خدایان در حد سلسلهنشد 

سخهدین سازمان نیافت. تنها ن شت،  شتی وجود دا ستی مانند زرت های های یکتاپر

متفکران  - و کمتر دینی -ی بیشتر فلسفی ای که به وجود آمد، نسخهیکتاانگارانه

خدایی یونانی را با اعتقاد به جوهری کرد نظام چندمکتب ایونی بود که ساااعی می

انگاری ساده خاطرب کند. این شاخه هم دوامی اندک داشت و به یکتا )آرخه( ترکی



 

بهدر تعریف جوهر او باا چندانی رو با اق یه  یه را آب  رو نشااادل تالس جوهر اول (

شاگرد وی یدانست، اما شاگردش آناکسمی ماندر آن را آپایرون )نامحدود( نامید و 

 .آناکسیمنس آن را با هوا یکی گرفت(

با دین، یکی از نظام دینی یونانی  پ( با اخ قیا  گره نخورد. پیوند اخ ق  هرگز 

گرا های پیچیده شدن نظام دینی است و برای نخستین بار به شکلی تمامیتنشانه

کار موجوداتی غیراخ قی باقی  در آیین زرتشااتی ابداع شااد. خدایان یونانی تا آخرِ

یازیدند و ی دسااات میکارگویی و فریبماندند که به قوا اف طون به زنا و دروغ

 بودند. عواطفی مانند خشم و حسد و ترس  سیرا

ی پیچیدگی نظام کهانت، عمق نظام دینی یونانیان از سااه جنبه ،به این ترتیب

ی پیوند تقدس و اخ ق از معانی فلساافی و سااط  نمادین شاادن مفاهیم، و درجه

نهدین تداییهای رایج در کرا نت اب خاوری هلساااپو ند.های   این،با وجود  تر بود

تر هایی دینی در یونان باستان پا گرفتند که بر مبنای این سه متغیر پیشرفتهنحله

شادند و الگوهای اصالی موج دوم دین یونانی را به نمایش از دیگران محساوب می

 گذاشتند. می

پوتاگوراس پسااار منِساااارخوس یکی از مشاااهورترین  -ستترگتشتتت پوتاگوراس 

اساات. کساای که در یونان به عنوان کاهنی شااناخته  اندیشاامندان جهان باسااتان

شتر بر می سوفان بر کاهنان، بی صر جدید به دلیل ارجحیت یافتن فیل شد، اما در ع



 

ی خردگرایانی مانند شاااود و او را تا مرتبهمیتأکید  ی فلسااافی افکارشساااویه

ست شده و ها ارتقا میسوفی شکل عربی  شتر با  شور ما بی دهند. پوتاگوراس در ک

شاااهر  دارد. این شاااکل از نام پوتاگوراس را  -یعنی فی اغورث  -نازیبای نامش 

سده سطا بن لوقا در  سوم هجری در ترجمهق اش از کتاب پروتارخوس به دست ی 

 داده است. 

پ.م. در ساااموس متولد شااد و زمانی به  580-571های ساااا پوتاگوراس بین

مایند به ن یان بر این جزیره بلوغ فکری و ذهنی رساااید که پلوکراتس  گی از ایران

ی اشااراف دشاامنی داشاات. از کرد. پلوکراتس جباری بود که با طبقهحکومت می

ون پدرش، آید که پوتاگوراس به این طبقه تعلق داشته باشد چشواهد چنین بر می

سارخوس، شراف از  من سیدن پلوکراتس گروهی از ا جواهرفروش بود. با به قدر  ر

اگوراس یکی از ایشاااان بود. او در این مقطع به ایتالیا سااااموس کوچیدند، و پوت

 جا دبستان خویش را بنیان نهاد.کوچید و در شهر کروتون ساکن شد و در همان

. شد( نامیده میسونِدریا: « مجمع»مکتب پوتاگوراس به یونانی 

شورای روحانی یهودیان  ست که در  انده به یادگار باقی م - صنهدرین -این نامی ا

ستین فرقه ست. این مکتب یکی از نخ سی ا سیا ست که نقش  های دینی یونانی ا

شااد. چنان مردان وارد میهای میان دولتکرد و آشااکارا در بازیعریانی را ایفا می

های اشرافی داشت. پس هنگامی که در کروتون که گفتیم، خودِ پوتاگوراس گرایش



 

ی جوانانی پرداخت که از طبقهکرد و به آموزش تأساایس  ساااکن شااد، دبسااتانی

اشراف برخاسته بودند. آشکار است که تا این دوران نظام فکری او شکل گرفته بود 

ی یادگیری و پختگی ی اقامتش در ساموس را باید همتای مرحلهدوره ،و از این رو

های شرقی باید در همین دوره انجام شده اش دانست. آشنایی او با اندیشهاندیشه

به این ترتیب وقتی پوتاگوراس به ایتالیا کوچید، انبانی از آرا و عقاید رایج  باشااد و

برد. شااواهدی در دساات در مرزهای غربی شاااهنشاااهی ایران را با خود همراه می

گیری کرده بود. چون در دهد او سبک زندگی ایرانیان را نیز واماست که نشان می

شل سأله که پوتاگوراس  ستوار میمنابع معتبر به این م شده ا شاره  شیده، ا . 1پو

 هاپارس های ایرانی بود و به نوعی لباس ملیی قبیلهشلوار در آن دوران لباس ویسه

شااد. این نکته به قدری شااهر  داشاات که هرودو  برای و مادها محسااوب می

معلوم  ،را به کار گرفته اسااات. به این ترتیب« شااالوارپوش»نامیدن ایرانیان لقب 

روی ایرانیان اش دنبالهتاگوراس در برخی از عادا  زندگی روزمرهشاااود که پومی

توان آورد، هویت یکی از استادان دوران بوده است. یکی از دالیلی که بر این امر می

اش اسااات: تئودوروس سااااموسااای که مدتی اساااتاد وی بود و به عنوان جوانی
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زیادی از عمر های اسا کرد وساز و معمار برای کارفرمایان پارسی کار میمجسمه

 . 1خویش را در ایران گذرانده بود

شراف به نام میلوپوتاگوراس دبستان خود را در خانه کرد و تأسیس  ی یکی از ا

با حمایت سایر اشراف برای خود شهرتی به هم زد و شاگردان بسیاری را به مکتب 

جود های متفاوتی وهای وی برداشاااتخویش جذب کرد. در مورد محتوای آموزه

اش از آن به دارد. امروز او را بیشااتر به خاطر عقایدش در مورد اهمیت عدد و تلقی

دانیم که او نخستین کسی بود که خود چنین میشناسند. همعنوان اصل اولیه می

فیلسااوفی چون هم را فیلسااوف نامید. به همین دلیل هم در برداشاات ک ساایک،

سم میگرایانه و ک مهای عقلیونانی با گرایش صر اف طونی تج شنای ع شود. ی آ

عرفانی بود و محور  مکتبی دینی/مؤسااس  اما واقعیت امر آن اساات که پوتاگوراس

هایش را مفاهیمی مانند جاودانگی روح، تناساااخ، و پرهیز از گناه تشاااکیل آموزه

( هم در یونان باسااتان با معنایی که حکمت )سااوفیا: اند. مفهوم دادهمی

ست آورد، متفاو  بود. در زمان پوتاگوراس، ده س پس از دو صر پریکلس به د در ع

کرد و برخی از مفاهیم سوفیا نام ایزدبانویی بود که حکمت و خرد را نمایندگی می
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ست که هوادار لنمود. فیرازورزانه و عرفانی را نیز حمل می سی ا سوف به معنای ک

 باشد.این ایزدبانو باشد و دوستدار قلمرو زیر حمایت وی 

دان، و حتی ترین دلیلی که برای فیلساااوف )به معنای جدید(، ریاضااایمهم

مفهوم عدد  اش بهگیرد، ع قهدانشمند پنداشتن پوتاگوراس مورد استفاده قرار می

ست. اعتقاد به اهمیت جوهری اعداد ) هوی آریتمای:  از  (، یکیا

این عدد با مفهوم ریاضاای عدد که  باورهای بنیادین پوتاگوراساایان بوده اساات. اما

ستان عدد مفهومی کام ً  امروز ما در ذهن داریم تفاو  دارد. چون برای یونانیان با

شان از عددی مانند  شت ای شت ما که این  3کیفی بوده، نه کمی! یعنی بردا با بردا

عداد طبیعی )بین عدد را بخشااای از زنجیره فاو  بوده ( می 4و  2ی ا دانیم، مت

ست. سیاری از تمدن ا ستان مانند ب صلتی یونانیان با های کهن دیگر برای عدد خ

برای مصاااریان، بابلیان و  3اند. به این ترتیب جادویی و معنایی عمیق قایل بوده

هایی از خدایانِ پدر، مادر و پساار باور داشااتند، ع مت فنیقیان که به وجود ت لیث

ی بسیار ، در مرتبه4و  2ن عددی بین اش به عنواالوهیت بوده و کارکرد محاسباتی

 شده است. تنها به دبیران و حسابداران منحصر می و گرفتهتری قرار میفروپایه

شت و این  شهر  دا سیار  شت بابلیان در مورد عدد ب در زمان پوتاگوراس بردا

سیر همان بود که شد. پوتاگوراس به این فرهیختهاحتماالً  تف ی یونانی هم منتقل 

شکیلبود مادهمعتقد  ستینِ ت چیزی که یونانیان هولِه ی جهان، یعنی دهندهی نخ



 

(می )کرد، علم خواندند، عدد است. علمی که این جوهر اولیه را بررسی می

( نام داشت. این علم اعداد با ریاضیا  امروزین اعداد )آریتمِتیکِه: 

شت، چون به عدد سی و کیفی می مفهومیچون هم تفاو  زیادی دا ست، قد نگری

به عنوان م اا، از دید پوتاگوراس مجموعه باتی و کمی.  ای از نه ابزاری محاسااا

تر های متضااااد معنایی در جهان وجود داشااات که ده تا از آنها از بقیه مهمجفت

فت1بود مایز زوج )آپتیون: . یکی از این ج به ت ( و فرد )پریتّون: ها 

ها و فرد با د. از دید پوتاگوراس زوج با نیمی از جفتشااا( مربوط می

زوج محدود، مادینه، و سااااکن بود و فرد نامحدود، م  ً  ارز بودند.نیمی دیگر هم

سته می نرینه و متحرک که از جمع  5نه زوج بود و نه فرد، و عدد  1شد. عدد دان

اج بود. به همین شااد، ع مت ازدو( ایجاد می2( و مادینه )3نخسااتین عدد نرینه )

شااد. با مرور برداشاات همتای فرصاات قلمداد می 7معادا با نشاااط و  6ترتیب 

توان بهتر ماهیت کیفی عدد را دریافت. پوتاگوراس از معنای عددهای گوناگون، می

ای این همه در حالی است که بابلیان باستان در همین دوره جداوا عددی پیچیده

سانه  شنا سبا  اختر سباتی و را برای محا ابداع کرده بودند و عدد را به معنایی محا

شرفته گرفتهنزدیک به مفهوم امروزین ما به کار می ضیا  بابلی به قدری پی اند. ریا
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بوده اساات که حتی عملیا  لگاریتمی را بدون آن که قانون حاکم بر آن را بدانند، 

 . 1انددادهبه طور تجربی انجام می

ددنویسااای در خز یونانی نهادینه نشاااده بود، جا که هنوز سااایساااتم عاز آن

نمادهایی برای نمایش اعداد ابداع کرده بودند و آنها را با پوتاگوراس و شاااگردانش 

( بر بخشاای هموار از زمین )هوروی: هایی )پسااوفوی: چیدن ساانگریزه

از دید پوتاگوراس مقدس بود و نماد طبیعت  10دادند. عدد ( نمایش می

شد، چون مجموعه چهار هم عددی مهم تلقی می 4شد. به همین دلیل میدانسته 

به همین دلیل به صااور   10شااود با ده. عدد ( برابر می+3+4+1عدد نخساات )

سنگریزه شد که قاعدهم ل ی چهار ردیفی نمایش داده می اش چهار و باالیش یک 

تایی  لث را چهار یان این م  تاگوراسااا (  تِتراکتوسداشااات. پو

دانساااتند. به همین دلیل هم یکی از می 10خواندند و آن را نماد رمزی عدد می

( بود. )تتراس: « سوگند به چهار» ترین سوگندهای پوتاگوراسیانمحکم

دانستند اعتقاد پوتاگوراسیان به عدد ده به قدری بود که شمار اختران را نیز ده می

شااان شااناخته شااده بود، برای 2نُه جرم کیهانی جا که در آن روزگار تنهاو از آن
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( را تصااور کرده ختون: )آتنی« ضااد زمین»ی دیگری به نام سااتاره

 بودند تا شمار آنها را به ده برسانند.

که به همین دلیل هم شااهر  یافته اساات،  ،ی پوتاگوراسترین آموزهریاضاای

درجه، مربع وتر با  90ی یهم لثِ دارای زاو عبار  اسااات از این نکته که در یک

ساا  صریان از حدود دو هزار  ست. این را البته م ضلع دیگر برابر ا مجموع مربع دو 

دانساااتند و بابلیان از حدود هزار سااااا قبل از وی این موضاااوع را بر پیش می

ضیههایکتیبه شان داده بودند. ق سباتی دقیق ن سی و محا ی شان با خطوطی هند

های وی تر م لث قائم الزاویه به ایجاد تعارضاای در دا نظریهپوتاگوراس در مورد و

ستمنتهی می ساق آن برابر گوشهشد. یعنی وتر م لث را شد،  1ای که طوا هر  با

شه ست با ری شناخته بود. به این ترتیب معلوم 2ی عدد برابر ا ، که برای یونانیان نا

ست، چون چیزی مانند وتر چمی نین م ل ی وجود شد که جوهر همه چیز عدد نی

ای برابر نبود. به این شااکل شاادهداشاات که برای یونانیان با هیچ عدد شااناخته

ضیاتی واقعی در دستگاه نظری پوتاگوراس، که از مصر می بینیم که تنها عنصر ریا

ی دساااتگاهش همان بخشااای بود که با بقیهدقیقاً  گیری شاااده بود،یا بابل وام

 انجامید. آن میخوانی نداشت و به اخت ا در هم

شکل با مرور متن سی معلوم میبه این  شود که این متفکر یونانی های پوتاگورا

شته  ضیا  امروزین را در ذهن دا سخن گفتن از عدد چیزی متفاو  با ریا هنگام 



 

ان کلدانی شااباهت داشااته راساات. چیزی که به مفهوم عدد نزد کاهنان و جادوگ

بابلی تا حد  سااابداران و اخترشااناساااناساات. مفهومی که در همان زمان نزد ح

ید این شااااگرد  ما از د باتی امروزین ترقی کرده بود، ا حاسااا فاهیم کمی و م م

شد که دان بودن، کاهنی محسوب میمسلک دور مانده بود. او بیش از ریاضیعارف

گیری کرده و برخی از قضاااایا و مفاهیم مفهوم عدد و تقدس آن را از بابلیان وام

صر را به عنوان معجزاتی برای حقانیت مکتبش به رودان میان درشده شناخته و م

 آموزاند.شاگردانش می

توان با اشاااره به ادعای کاهن بودن پوتاگوراس و خصاالت دینی مکتبش را می

 چند شاهد تاریخی تقویت کرد.

دانیم که یکی از قواعد کلیدی حاکم بر مکتب پوتاگوراس، سوگندی بوده ما می

اند. پوتاگوراسااایان این خوردهنحله برای حفظ ساااکو  میرود به این که هنگام و

دهد. معنا می« ساااکو »نامیدند که ( می« ):اِخِموتیا»ساااوگند را 

ی جهان باستان بسیار رایج بوده و نوآموزان را های رازورزانهسوگند سکو  در فرقه

ضای خاکرده تا در مورد آنچه میمتعهد می سخنی نگویند. آموزند با اع رج از فرقه 

شااادند: یان کل مردم به دو گروه تقسااایم میاسااااز دید پوتاگور ،به این ترتیب

که میرازآموزان )مَتِمَتیکوس:  عداد را (  ند دانش ا توانسااات

شنواها»بیاموزند، و مردم معمولی یا  سماتیکوس: « نا ( )آکو



 

هایی دانیم که مکتبایشان سخنی گفته شود. میکه نباید در مورد رازهای فرقه با 

اند و به این ی الئوسایس و آیین مهر نیز ساوگندهایی مشاابه را داشاتهمانند فرقه

نه جای هایی فرقهتوان مکتب پوتاگوراس را هم در همین ردهترتیب می رازورزا

 -حفظ ساااکو  به قدری محکم بوده که یکی از اعضاااای این نحله  داد. قانون

که راز اصام بودن طوا وتر م ل ی با دو سااق به طوا واحد را افشاا  - پاساوسهی

 اش کشته شد. کرده بود، به دست اعضای فرقه

تب را نشاااان می یت دینی این مک ماه که  های عنصااار دیگری  باور هد،  د

سز پوتاگوراس تبلیغ میمتافیزیکی ست که تو سانِ شد. امروز برای تاریخای ا نوی

کنند، محوری زندگی میگرایی و ریاضاایی انباشااته از تجربهجدیدی که در جهان

ستگی یافته و آموزهجنبه ضیاتی پوتاگوراس برج شتر ی ریا هایش در مورد عدد بی

ستان عمدتاًجلب نظر می اش پرآوازه به خاطر باورهای دینی کند. اما او در جهان با

اند. پس از گفتهسخن نمیبود و از اعتقاداتش به عدد تا زمان اف طون جز به اشاره 

به آن با توجه  کار پوتاگوراس را اف طون،  به از  مدار این جن نا که این فیلساااوف 

ضیه اهمیت یافت و به تدریج پوتاگوراس را از مرتبهوام ی رهبری گیری کرد، این ق

مند به طرف و ع قهدان بیگذاری دینی به موقعیت یک ریاضااایروحانی و بنیان

 ی دگرگون ساخت. های علمپسوهش



 

اند. از ای شارقی داشاتهکرد که آشاکارا ریشاهپوتاگوراس باورهایی را تبلیغ می

ند با قواعدی از بدنی به ی جانداران روحی جاویدان دارند که میدید او همه توا

شود. به این ترتیب سخ ،بدن دیگر منتقل   های پیاپی وجود دارد که برنظامی از تنا

یا نیک بد وی را در های هر روح در هر مرحله از زندگییمبنای گناهان  کال اش، 

های کند. گویا پوتاگوراس خود مدعی بوده که تمام زندگیزندگی بعدی تعیین می

انگیزش ی شاااگفتآورد. او این توانایی را مدیون حافظهپیشاااینش را به یاد می

دریافت ای از هرمس هدیهچون هم ها قبلدانسااات که مدعی بود آن را قرنمی

ست. بنا بر  ست دوم، پوتاگوراس مدعی بود که هر هایروایتکرده ا ساا  216ی د

کند: او نخساات در کالبد اوفوربوس که در تروا به دساات یک تناسااخ را تجربه می

زیساات، بعد در قالب مردی به نام هرموتیم زاده شااده و من ئوس زخمی شااد می

قا گاه در  ید، آن  بدی د ماهیپسااار من ئوس را در مع گیری فقیر در دلوس لب 

ست، و آن شاگردانش معتقد زی شد. برخی از  گاه در قالب پوتاگوراس بار دیگر زاده 

بودند استادشان بعد از مرگ در قالب مردی به نام پریاندروس و پس از او در قالب 

 روسپی مشهوری به نام آلکو به زندگی بازگشته است. 

گیری سامسارَه و کارمَه در آیین بودایی وام ها به روشنی از عقیده بهاین روایت

ست. هم ساند، و شده ا سیبی ر چنین پوتاگوراس معتقد بود که نباید به جانداران آ

شااده از آهیمسااای هم برداشااتی یونانیها این باید از خوردن گوشاات پرهیز کرد.



 

راری هایی تکچنین بر این باور بوده که تاریخ جهان از دورهبوداییان هساااتند. هم

شکیل یافته که با عقیده سالهی دورهی ایرانیان دربارهت سه هزار  ی آفرینش های 

خوانی دارد. این های زمانی تکرار شاادنی همی چرخهگیتی و عقاید هندیان درباره

در مورد تناساااخ، منع خوردن گوشااات، حرمت کشاااتن  پوتاگوراسآرای عقاید و 

ستن جانداران و  سند دان شینناپ ص یهمن شکارا از هند اببا ق شکارچیان آ و ها و 

ی این که عناصر یادشده چگونه و از چه مجرایی درباره. نداگیری شدهوامآیین بودا 

 دانیم. اند، چیزهایی میبه یونان رسیده

ستاد پوتاگوراس عمویش زوئیلوس بود. آنروایت کرده ستین ا گاه مغ اند که نخ

آمد تعلیم او را بر عهده پولونیوس مییا جادوگری به نام فرکودس که از شاااهر آ

سفری دور و سپس او به  شاگرد کاهنان  گرفت.  صر  دراز رفت و در معابد تِب در م

گویند در این میان به بابل هم ساافر کرد و از کاهنان کلدانی هم مصااری شااد. می

رسااد با توجه به محتوای عقایدش، بیشااتر به نظر می ،چیزهایی آموخت. در واقع

بر تقدس عدد و عقاید تأکید  نش کلدانی بوده باشاااند تا مصاااری. چونآموزگارا

سته بیاموزد. در واقع در این دوران، بابل مرکزی بوده بودایی را تنها در بابل می توان

های گوناگونی از عقاید هندی در که به دلیل تجار  با ایران شااارقی و هند، طیف

ست.  شته ا ن و هند از دیرباز برقرار بوده و به تبادال  فرهنگی میان ایراآن رواج دا

شیان و پیوستن این منطقه هابخش فت  ویسه پس از شمالی هند توسز هخامن ی 



 

شد، تا  شی وارد  ستر جذب تمدن هخامن شاهی، فرهنگ هندی هم در ب شاهن به 

 اند.ی آشوکا به بعد معابدی بودایی در بابل وجود داشتهکم از دورهحدی که دست

راس در این معابد و در این فضااا با عقاید هندی برخورد کرده و آن پوتاگواحتماالً 

آمیخته اساات. البته احتماا ساافر ی بابلیان در مورد تقدس اعداد درهارا با دیدگاه

پوتاگوراس به مصاار منتفی نیساات. یکی از باورهای مرکزی پوتاگوراساایان، یعنی 

ه خاستگاهی مصری توانستی هندی میمقدس دانستن جانوران، گذشته از ریشه

 هم داشته باشد. 

بر پیوند عقاید تأکید  ی مشاااخص ایرانی هم دارند.عقاید پوتاگوراس، یک رگه

های هندی هم وجود دارد، در دین زرتشتی به دینی و اخ ق شخصی، که در دین

شان اهورامزدا/ اهریمن ترینانجامد که مهمتعریف چندین جفت متضاد معنایی می

های متضااااد در نگرش ویسااانی اسااات. گویا حضاااور این جفتو مزدیسااانی/ دی

سی، و ت صیأپوتاگورا شخ شمه ،کیدش بر قواعد اخ ق  شته سرچ هایی ایرانی دا

 ی آن پی برد.توان به رگ و ریشااهباشااند. با مرور برخی از این قواعد اخ قی می

ته بود و م  ً  پذیرف قدس خروس را  ید کهن ایرانی در مورد ت قا تاگوراس ع به پو

ستا کشتن خروس را یکی از ست. این عقیده گناهان میترین بزرگ پیروی از او دان

به قدری در میان پیروانش جدی بوده که حتی دسااات زدن به خروس سااافید را 

چنین برخی از عقاید زرتشاااتیان در مورد تقدس خاک و دانساااتند. هممجاز نمی



 

شااادند و با چاقو د وارد نمیبا کفش به معابم  ً  کردند وآتش و آب را رعایت می

 زدند. آتش را به هم نمی

ای از پرهیزهااا )آپخِساااتااای: مجموعااههااا این ع وه برپوتاااگوراسااایااان 

معناسااات.کردند که برخی از آنها امروز برای ما بیمی ( را رعایت 

نزد این افراد نشاااساااتن بر پیمانه، خوردن لوبیا و نوعی ماهی، نگاه کردن به م  ً 

ی پر های ناخن، و خندهچراغ در کنار آیینه، بریدن نان با چاقو، ایسااتادن بر خرده

اند که همه در سر و صدا مجاز نبوده است. به پوتاگوراس معجزاتی هم نسبت داده

ای را گویند توانست گوسالهمیم  ً  های باستانی است.خور کاهنان و رهبران فرقه

با خرسی معاشر  داشت، یا هنگام عبور از رود ها ااس قانع کند که لوبیا نخورد، یا

 فرستاد. نِسوس آب رودخانه به او درود می

بینیم که مکتب پوتاگوراس دانشاااگاهی برای آموزش علوم می ،به این ترتیب

ها، که زیر تأثیر ای دینی بوده شاابیه به سااایر فرقهبلکه فرقه ،ریاضاای نبوده اساات

و مصااری شااکل گرفته و به نظامی برای سااازماندهی عقاید بابلی، هندی، ایرانی، 

های اشااراف تبدیل شااده اساات. یک دلیل ساااده بر تفاو  این مکتب با دبسااتان

ها در میان اعضاااای این فرقه با نقل قوا آوردن از فیلساااوفان بعدی، آن که بحث

ستپوتاگوراس ختم می شهورِ شده ا که   « آوتوس اِفِه». عبار  م

به هادر متن معنی « خودش این را گفت»ترجمه شاااده،  ipse dixitی التینی 



 

ستاد در بحثمی ست که نقل قوا آوردن از ا شانگر آن ا ها حجت بوده، نه دهد و ن

ی دینی یکی از قو  اساااتدالا طرفین مباح ه. چنان که اشااااره شاااد، این فرقه

نبود و با نخسااتین مراکز سااازماندهی تقدس در یونان بود که به معبدی وابسااته 

کرد. پوتاگوراس پس از ورود به آفرینی میی سااایاسااات نقشدر حوزه این،وجود 

شهر شراف ،کروتون با حاکم  ستی نزدیکی  ،ی جنگاوری به نام میلو بودزادهکه ا دو

ساند. چنان که گفتیم، همین میلو بود که خانه ستان در به هم ر ای را به عنوان دب

پوتاگوراس تعلیم و تربیت جوانان  ،به این ترتیباختیار فیلسوف ساموسی گذاشت. 

ی سری نیرومندی متحد اشرافی کروتون را برعهده گرفت و ایشان را در قالب فرقه

یعنی  ،ی تیز مخالفت دشاامنان اشاارافکرد. طبیعی اساات که در این شاارایز لبه

شهر سی در این  شود. در عمل  ،هواداران دموکرا شاگردانش  متوجه پوتاگوراس و 

شد و رهبر دموکرا  هم شمنی چنین  شت، با پوتاگوراس به د ها که کولون نام دا

ست. با وجود  شراف و میلو به قدری بود که اجازه این،برخا ی تعرضی را به قدر  ا

 داد. مخالفان نمی

ها در شاااهر پ.م. بحران فرار رساااید. در این سااااا دموکرا  511گاه در آن

های اشاارافی را قلع و ر  رساایدند و خانوادهبه قد ،سااوباریس ،ی کروتونهمسااایه

د و به کروتون پناه بردند. تِلوس، قمع کردند. گروهی از اشراف از شهرشان گریختن

شد و هواداری میلو که رهبر دموکرا  ستار  سلیم آنان را خوا سوباریس بود، ت های 



 

ور شاادن آتش جنگ در میان دو شااهر شااد. به این از پناهندگان منجر به شااعله

سی ،کلش سوباری ستور میلو تمام مردم این مردم کروتون بر  شدند و به د ها چیره 

شان با خاک یکسان شد. چنان که گذشت، این یکی هایشهر کشتار شدند و خانه

عام کل ساکنان یک شهر است که در مستندا  یونانی های قتلاز نخستین نمونه

با بحرانی داخلی درگیر  ثبت شااده اساات. کروتون با وجود پیروزی در این جنگ،

در شهر شورشی بر  ،شد و کولون توانست میلو را از قدر  کنار بزند. به این ترتیب

. یکی از نتایج این شورش آن بود که کولون و هوادارانش 1ضد اشراف شکل گرفت

ند و آن تاگوراس حمله کرد تان پو ندند و همهبه دبسااا ی جا را در آتش ساااوزا

گذراندند. گویا تنها دو تن توانسااته باشااند از این کشااتار شاااگردانش را از دم تیغ 

جان سااالم به در ببرند. یکی از آنها آرخیپوس و دیگری لوساایس نام داشاات. این 

سی را در آن صر و تب رفت و مکتب پوتاگورا سیس  جاشخص اخیر بعدها به م تأ

سرنوشت خود پوتاگوراس روایت ست.کرد. در مورد  ضد و نقیضی در دست ا  های 

صرهدیکه ست که او به معبد موزها گریخت و چون محا اش کردند آرخوس مدعی ا

ها او را دستگیر گوید دموکرا جا از گرسنگی تلف شد. اما پورفوریوس میدر همان

 کردند اما آسیبی به او نرساندند و بعدی از مدتی آزادش کردند. 
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ار نی اثرا  بسااایپ.م. باقی ماند و در جهان یونا 350تفکر پوتاگوراسااای تا 

شت. اف طون شمگیری بر جای گذا سی بود که از این مکتبترین مهم چ تأثیر  ک

حث فت، و ب عداد را از آن وامپذیر قدس ا به ت هاهای مربوط  عد  گیری کرد. ب

یی از آن هابخش نواف طونیان این عقاید را به االهیا  مسااایحی وارد کردند که

 هنوز هم وجود دارد. 

سیع وه بر این ا سی پوتاگورا شنا شده بود و که از بابل وام ،ها همختر گیری 

سوب می شرفته مح سیار پی سبت به عقاید یونانیان ب سیار بازتاب ن شد، در یونان ب

سم  ضعیتی تج ست و آن را در و یافت. پوتاگوراس بر این مبنا زمین را متحرک دان

ی بودن ساااایه چرخد. او با توجه به گِردکرد که گرداگرد آتشااادانی مرکزی می

ی ی نظریهخسااوف نتیجه گرفت که زمین کروی اساات و به این ترتیب خمیرمایه

ای بوده اسات پوتاگوراس در این مورد واساطهاحتماالً  مرکزی را بنا نهاد.خورشاید

های علمی بابلیان را به رومیان و مسیحیان بعدی منتقل کرده و زمینه که اندوخته

 .1کیهان فراهم ساخته است را برای ظهور مدا کپرنیکی از

شت امپدوکلس  ست در -سرگت سته ا شای شمند دیگری که  به نامش جا این اندی

پ.م. در خاندانی  492است. امپدوکلس در ساا ن وتمِپسر اشاره شود، امپدوکلس 
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اشاارافی در آگریگنتوم زاده شااد. این شااهر همان اساات که امروز آکراگاس نامیده 

ی المپیک رانی چهار اساابهرد. پدرش قهرمان ارابهشااود و در ساایساایل قرار دامی

ست. چون ارابهتوان خانوادههفتاد و یکم بود و در نتیجه می شرافی دان رانی اش را ا

شاااده اسااات. گویا پدربزرگش هم که ی این طبقه محساااوب میورزشااای ویسه

شده در مسابقا  المپیک مقام قهرمانی را به خود اختصاص امپدوکلس نامیده می

شرافید سب ا صل و ن شد. او با وجود ا ستوکرا اش، با محافظهاده با ها کاران و آری

 ها بود. دشمنی داشت و هوادار دموکرا 

پ.م. در شورش مردم بر ضد جباری به نام تراسیدایوس نقش داشت  470او در 

ها برای به دسااات گرفتن تن از آریساااتوکرا  و گویا بعدها هم هنگامی که هزار

های ایشااان را شااده بودند، رهبری مردم را به دساات گرفت و ت ش قدر  بساایج

گویند مردم شااهرش او را به پادشاااهی برگزیدند اما او که ادعای عقیم گذارد. می

ها سااپرد. او برای خدایی داشاات این مقام را ناچیز شاامرد و قدر  را به دموکرا 

این  خشاااک کرد و قاعدتاً های اطراف آگریگنتوم رامبارزه با بیماری ماالریا مرداب

چنین  عصااارش آموخته بود که برای کنترا این بیماریی همهاپارس کار را از

شد و به کردند. میمی شهرش تبعید  سی از  سیا گویند در اواخر عمرش به دالیلی 

 پلوپونسوس کوچید.



 

باره تاندر یادی وجود دارد.ی او داسااا دیوگنس الئرتیوس او را م  ً  های ز

مکتب پزشاااکی مؤساااس  داند و جالینوس از او به عنوانر علم ب غت میگذاپایه

یاد می یا  تال خهای ند. یکی از شاااا نان، یعنی جنبش ک ندیشاااه در یو های مهم ا

ست سانیاس نام  ها،سوفی شد که گرگیاس و پاو شاگردان او آغاز  سز دو تن از  تو

شتند. هم ست.دا شده ا ویند مردگان را گمیم  ً  چنین معجزا  زیادی از او نقل 

نده می ماریز فا میکرد و بی جادویی شااا قدرتی  با  به همین ها را  با توجه  داد. 

شااناساای و پزشااکی و دانیم که امپدوکلس در علومی مانند زیسااتها میداسااتان

صاحب شته تا نظریهشیمی  شتر به علوم تجربی گرایش دا ست و بی های نظر بوده ا

سفی. در مورد آ ضی یا فل شی که دریافت کرده، دو چیز را میانتزاعی ریا دانیم. موز

کرده است. شان را مینخست آن که با پوتاگوراسیان نزدیک بوده و مدتی شاگردی

پسااار  دیدارهایی داشاااته و شااااگرد تلوگس، گویند با پارمنیدس و زنون هممی

بوده است. دوم آن  یکی از استادان مکتب پوتاگوراسی، ،یا اپیخارموس س،پوتاگورا

ایران  در جوانی به سفرهای دور و درازی پرداخته و به ویسه مدتی طوالنی را در که

ست. می شاگرد مغها ساا گویند اوگذرانده ا ها و کاهنان کلدانی در بابل و ایران 

بود و وقتی به سرزمین خویش بازگشت لباسی ارغوانی و سربندی پارسی پوشیده 

 بود. 



 

ر میان شاگردان و پیروانی که این ادعایش کرد و دامپدوکلس ادعای خدایی می

« هاپاالیش»و « ی طبیعتدرباره»های زیست. او دو شعر به نامرا باور داشتند، می

سروده که روی هم رفته پنج هزار بیت طوا داشته، ولی فقز چند صد بیت از آنها 

و  ی زرتشتی کشمکش میان دو نیروی نیکباقی مانده است. در این اشعار، نظریه

زور همبد بیان شااده اساات. از دید امپدوکلس، کل گیتی از چهار عنصاارِ همتا و 

شااوند، یا از هم تشااکیل شااده اساات که زیر تأثیر دو نیرو با یک دیگر ترکیب می

یک می ند از مِهر )فیلوتِس: تفک بارت ند. این دو نیرو ع ند گرد ( و آفَ

کشد و ناصر را به سوی هم می(. مهر نیرویی نیک است که ع)نِئیکوس: 

ی حیا  است و شود که دستمایه( میشان )میکسیس: باعث ترکیب شدن

انجامد. آفند، برعکس نیرویی پلید اساات که تجزیه )دیاالکساایس: به شااادی می

گردد. شود و از این راه باعث مرگ می( شدنِ چیزها را موجب می 

شود: دورانی اولیه که در آن مهر ر دوره تفسیم میاز دید او تاریخ جهان به چها

 شکل بوده و اسفایروس )بر کل گیتی حاکم بود و هستی واحدی کروی

کره نفوذ کرد و  این ی دوم آفند دریعنی سپهر چرخان یا کُره( نام داشت. در دوره

سر میدر دوره سوم که ما در آن به  صر و بروز مبریم، به تجزیهی  رگ و میر ی عنا

رسد که بار دیگر مهر بر آفند چیره شود و منتهی شد. چهارمین دوره زمانی فرا می

پای عقاید زرتشتی را در  توان ردجهان از نابودی و تباهی رها گردد. به روشنی می



 

شت هم دو نیروی نیک و بد در جهان به  شخیص داد. در آیین زرت شت ت این بردا

ستی و  پردازند.می دیگریک کشمکش با یکی از آنها که به اهورامزدا تعلق دارد، دو

ی اهریمن است تباهی و کند و دیگری که زادهنیکوکاری و زندگی را پشتیبانی می

شود. در برداشت هخامنشیان از دین زرتشتی، نظم نابودی و دشمنی را موجب می

تی ی حاکمیت اهورامزداساات و پیامد آن شااادی و خوشاابخو قانون )داته( نشااانه

های مردمان است. به این ترتیب واژگان داته )قانون( و شاتی )شادی( که در کتیبه

ای بینیشاوند، به پیوند نظم پارسایان با جهانشااهان هخامنشای مرتب تکرار می

های از دوره ی تاریخ هساااتی هم عیناًهای چهارگانهزرتشاااتی داللت دارند. دوره

ستچهارگانه شده ا شتیان برگرفته  ها در ایران با . با این تفاو  که این دورهی زرت

ها سه هزار اند. در ایران هر یک از این دورهآمیختهتری درتر و غنیاساطیر پیچیده

شند و در هرساا به درازا می شان بندیافتد که جمعیک رخدادهایی اتفاق می ک

 منظم شد.  دَهِشنبُنبعدها در قالب 

قای روامپدوکلس هم به ب باور داشااات و معتقد بود که گناه روح را چنین  ح 

گفت روح خاساااتگاهی االهی دارد و به دلیل آلوده شااادن به گناه آالید. او میمی

ستین  شت بوده -نخ شتن و خوردن گو ست.  - که ک شده ا به جهان خاکی تبعید 

ها پیش از ورود این برداشت نیز خاستگاهی شرقی دارد. بحث گناه نخستین مد 

ه ف   ایران در آثار سومری و بابلی وجود داشته است، ولی این نکته که ب آریاییان



 

این گناه زیر تأثیر آفند و نیروی پلیدی رخ داده و با خوردن گوشااات همراه بوده، 

اش در برابر اهورامزدا و اساات و به ماجرای جمشااید و ساارکشاای آریاییمضاامونی 

ها هم وجود ایهای اورفهگردد. این مضاامون در آموزهخوار شاادنش باز میگوشاات

های داشااته اساات. امپدوکلس به تناسااخ نیز باور داشاات و معتقد بود در زندگی

 های پسربچه، دوشیزه، گیاه، پرنده و ماهی زیسته است. اش در بدنگذشته

شان میی آموزههایی که دربارهداده ست، ن ست ا دهد که های امپدوکلس در د

گرایی قرار داد که بعدها ن و اندیشااامندان تجربهتوان او را در گروه فیلساااوفامی

بندی تفکر ی صور ها را در آتن به راه انداختند و نخستین شیوهجنبش سوفیست

عقاید و  این،زبان رهبری کردند. با وجود فلسااافی شاااکاکانه را در جهان یونانی

ضوح ماهیتی دینی دارند و وامباورهای او درباره ستگاری آن به و ی هم ی روح و ر

که به عقاید ایرانی دارد آشااکارتر از سااایر اندیشاامندان اساات. امپدوکلس تنها 

اندیشمند یونان باستان است که ادعای خدایی کرد، و گویا با توجه به حکمتی که 

 از ایران با خود به همراه برده بود، این ادعایش پذیرفته نیز شده باشد. 

شت اورفه سمذهب اورفه -ها ایسرگت شخص داردای، خا شرقی  ،تگاهی نام اما در 

ای این دین، اورفئوس تراکی است گذار افسانهبنیاد. نیستاش تردیدی بودن ریشه

زیسااته ها میگونا ربا آزمان هم ها یک نساال قبل از نبرد تروا وبر افسااانه که بنا

ای نوعی دین رازورزانه بوده که از ترکیب دو شاااخه از باورهای اساات. آیین اورفه



 

یونانی و غیریونانی پدید آمده اسااات. محتوای یونانی آن را با آپولون و محتوای 

شانهشرقی سوس ن ضاد کردهگذاری میاش را با دیونو اند و به این ترتیب جفت مت

ستوار  ستان پدید آمده بود که بر تقابل این دو خدا ا شهوری در جهان با معنایی م

 داد. ابر شور و هیجان دیونوسوسی قرار میبود و خردورزی با وقار آپولونی را در بر

ید که بنیاچنین می ما تاریخی این دین دن  . او کهباشاااداونوماکریتوس گذار 

قریحه و کاهنی زیسااته، شاااعری خوشپ.م. می 530-480های ساااا دراحتماالً 

ای مناسک دین اورفه و نخستین کسی است که اشعار و آداب و. اپرشور بوده است

د. اونوماکریتوس نموجموعه گرد آورد و در قالب نظامی آموزشی تدوین را در یک م

ست. او در در بابل میها ساا برای شته ا سبی بابلی دا صل و ن زیست و به روایتی ا

و در معبد الئوساایس  ساافر کردآتن آموخته و کاهنی بانفوذ به قالب مردی دانش

سک رازورزانه شد و منا سی را بنیان نهاساکن  سی صلی او در این ی الئو د. حامی ا

ه برای کاری کالسوس هرمیونی  چند ساا بعدگویند کار، پیسیستراتوس بود. می

شگویی شت پی شرایطی گرفت که دا سیس رفته بود، مچ او را در  های به معبد الئو

گذاشااات. به این های مقدس معبد میاش را در میان متنجعلی و خودسااااخته

از آتن تبعید کردند. در اصل هیپیاس(  )احتماالًوس رخااو را به دستور هیپ ،ترتیب

به روایت هرودو ، اونوماکریتوس پس از آن به شوش رفت و از نزدیکان شاه ایران 

ای به اسااتان سااارد توان چنین ترجمه کرد که کاهن اورفهشااد. این عبار  را می



 

فت. این فرد یکی از یا تاز  یان موقعیتی مم پارسااا فت و در نزد  تهم ر  اندسااا

در زمان نبرد ماراتون  هاروایتبر  بناشان به آتن بود و ها هنگام حملهپیسیستراتی

هه با در جب که  به عنوان کسااای  ید. هرودو  او را  یان جنگ با آتن ی ایران 

 . 1کندمعرفی می ،انگیختمییونانیان بر هایش خشایارشا را به جنگ باپیشگویی

: ه ماهیت زمانِ خن ا )خرونوساونوماکریتوس جهان از سااابر مبنای دیدگاه 

( و زمینِ مادینه ) :( و زندگی نرینه )زِئوس تشااکیل )

گاه نبرد اند. آنای نخستین از جنس دود و تاریکی ریشه داشتهشد که در هاویهمی

میان خدایان آغاز شااد، که به کشااته شاادن خائوس )دیوی مارچهره( به دساات 

سامان گرفت و زاد و وخرونوس )نماد زمان( منت شکل گیتی  شت. به این  لد هی گ

شد. این در واقع روای ستان زایش خدایان( آغاز  سمانی )همان دا تی بی موجودا  آ

سطوره ردوک ماست که بر مبنای آن  ،انوماالیش ،ی آفرینش بابلیکم و کاست از ا

ای ههشاااود و جهان را از پار)خدای نظم( بر تیامت )ایزدبانوی آشاااوب( چیره می

 شود. سازد و به این ترتیب به شاه خدایان تبدیل میمیپیکر او بر

ای، فِرِکودِس نام داشت و از شهر سوروس برخاسته بود. کاهن نامدار دیگر اورفه

شااده اساات. تر او قلمداد میشاااگرد اونوماکریتوس بوده و معاصاار جواناحتماالً  او
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ست  ( را او)پنتِموکوس:  پنج ورطهی مشهور به منظومه سروده ا

سانه شتر اف شرح بی ست. او هرو در آن به  صر  ی آفرینش پرداخته ا سه عن یک از 

را زیر نام یک ورطه مورد اشاااره قرار داده  ،ی دود و تاریکیی زمینهبه ع وه ،اولیه

ی خدایان با اژدهایی به نام اوفیونِئوس تصااویر و نبرد خدایان را به صااور  مبارزه

ه است. این اژدها پس از شکست خوردن به جهان زیرین تبعید شد. این جهان کرد

ی بابلی به معنای «اوگنو»ی شناختند که از واژهمی« اوگِنوس»ها با نام ایرا اورفه

شه« ورطه» شده و بعید نیست ری ی یونانی اوکِئانوس )اقیانوس( هم ی واژهمشتق 

 باشد. 

ی زندگی یعنی ی جهان نیروی نرینهریننده، آفپنج ورطهی بر مبنای منظومه

زئوس یا زاس بوده اساات. این نیرو در قالب خدایی تصااویر شااده که ردایی بلند با 

سااازد. نقش سااتارگان را بر تن دارد و گیتی را با نیروی مهر و نیکی دگرگون می

 ی آیینی کاهنان بابلی با اصاال موضااوعهاز ترکیب لباس ویسهاحتماالً  این تصااویر

 . 1زرتشتی یعنی هواداری از نیروی مهر در برابر آفند ریشه گرفته است

های شاعران ی ششم پ.م. به روایتای در سدهعقاید و آرای این کاهنان اورفه

سفر میدوره شهرهای یونانی  سی راه یافت که در  شنا کردند و گرد و نوازندگان نا
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ین به روایت نیک ی دمشاااقی در چنخواندند. همای فرا میمردم را به آیین اورفه

دفتر  24ای در قالب های مقدس اورفهای از داسااتانی پنجم پ.م. مجموعهسااده

وجود داشته که به سبک اشعار هسیودی در وزن حماسی شش وتدی سروده شده 

اند. های سیبوا و باکیس منسوب کردهای به نامبود. این اشعار را به کاهنانی افسانه

توان در ای از آنها را میهای زیادی وجود دارد که گزیدهپیشاااگویی در این دفترها

ی کر  نیز یافت. این الواح در شاااهرهای پتِلیا، شاااده در جزیرهالواح زرین یافت

شده شهر رُاند و نمونهاِلوترنا، و توریوی یافت  ست آمده هایی از آنها در  م نیز به د

گردد و شرحی است دوم پ.م. باز میهای چهارم تا است. قدمت این الواح به سده

 بر سفر ارواح به جهان مردگان.

های به کار توان تا حدودی اندیشاااهی این مساااتندا ، میبا توجه به مجموعه

شده در آیین اورفه سازی کرد.گرفته  شت میاز این متنم  ً  ای را باز شود ها بردا

ست. همای بر محور ارج نهادن بر شب و تاریکی که آیین اورفه ستوار بوده ا چنین ا

شاعران زمان را عاملی بنیادین میمی ستهدانیم که این  اند که آتش و نور و اثیر دان

شده ستگاه ،اند. این باوراز دا آن زاده  های یعنی تلقی زمان و تاریکی به عنوان خا

«  نون»ای مصااری دارد و به آیین پرسااتش خدایی مصااری به نام هسااتی، ریشااه

صری، نونی هاویهکه نماینده شباهت دارد ست. در روایت م چون هم ی آغازین ا

یاهی می فد و تخمی را در بطن خود میگ خدای شاااک که از دا آن رع ) پرورد 



 

گذارد. در اساطیر شود و به این ترتیب روشنایی به جهان گام میخورشید( زاده می

ورد که از دا آن آای هم ظلمت اولیه در دا خود تخمی ساایمین را پدید میاورفه

شاااود و به تدریج در گذر ساااه نسااال، نور( زاییده می یعنی « )فانِس»

 زاید. خدایان را از پشت خویش می

شفاف و  را امروز آپولون ساطیر یونانی مظهر نور و خرد  شتی عامیانه از ا در بردا

ناپذیر کنند و تمایز میان او و دیونوسوس با مرزهایی روشن و عبورعق نی تلقی می

ی آپولون با عناصااار ظلمت چنین شاااود. در جهان باساااتان، رابطهمشاااخص می

کننده نبوده اساات. مردمان جهان باسااتان معتقد بودند خورشااید در ساااعا  طرد

سیر خود را در جهان زیرین ادامه می شید شب م دهد و بنابراین نیمی از عمر خور

سپری می شب و ظلمت هم در تارتاروس  ست. آپولون همشود که زادگاه  چنین ه

شفا شتیبان غیبگویی و  شفاجویانی دهندهخدای پ ی بیماران هم بود. غیبگویان و 

هایی در زیر آوردند، خود را در غارها و ساااردابکه برای یاری به آپولون روی می

کردند تا الهاما  خدای خورشید یا کراماتش را دریافت کنند. این زمین زندانی می

ن از خدایان مختص آپولون نبوده اسااات. اساااترابو در بند شااایوه از یاری جسااات

شفا یافتن بیماران در یکی از مراکز  شرح چگونگی  شهوری از جغرافیای خود به  م

کند که میتأکید  پردازد و بر این نکتهی نوساااا میپرساااتش هادِس در منطقه

یان در نزدیکی دروازه فاجو خل ،خارونیوم ،های جهان زیرینشااا هایی دا غار  به 



 

ماندند تا شاافا جا میشاادند و با راهنمایی کاهنان برای مدتی به تنهایی در آنمی

شباهتی با یابند. به این ترتیب می ستن از هادس و آپولون  شفا ج بینیم که آیین 

اند و آن هم تنها ماندن در غارها و زیرزمین بوده اساات. این آیین برای هم داشااته

خدای جهان زیرین بوده و با دوزخ و ظلمت  رسد. چون اوهادس طبیعی به نظر می

آن پیوند داشته است. اما حضور آپولون در این میان نشانگر آن است که پیوندهایی 

یان ظلمت و  با نور خالص و پولون برقرار بوده اسااات و همآم ارز دانساااتن وی 

 اش با تاریکی در دورانِ دور چندان درست نبوده است.دشمنی

ای اشاره کرد که به عصر ک سیک توان به کتیبهافی میبه عنوان یک شاهد اض

ایستریا کشف شده است. بر این سنگ نبشته، دو ی گردد و در ناحیهیونانی باز می

(. « )آپولو فولئوتِریوس»خورد: کلمه به چشااام می

ه به دهد و بیشاااتر برای اشاااارمعنا می« کنام»یا « النه»در زبان یونانی فولئوس 

کنند کاربرد دارد. فعل ناشاای از این کلمه، ی جانورانی که در غارها زندگی میالنه

معنی « ماندن در کنام»و « خوابیدن در غار»(، « )فولِئوین»یعنی 

شتمی ود، ماندن در مکانی مقدس و شمی دهد. مفهوم دیگری که از این واژه بردا

« معبدی در غار»یا « ساای در زیر زمینمکان مقد»چون فولئوس  ،مانند اسااتغار

ست. فعلِ فولِئوینهم معنا می صیف می ،در واقع ،داده ا سانی را تو کند که عمل ک

ی یادشده خوابیدند. بنابراین کتیبهبرای دریافت الهام یا شفا در غارهای مقدس می



 

کند: نقش حامی و پشااتیبان شاافاجویان و های آپولون اشاااره میبه یکی از نقش

. جالب آن که همتای ایرانی آپولون، 1خوابندبگویانی که در غارهای تاریک میغی

شده و یکی هایی زیرزمینی انجام میایزد مهر است که پرستش وی نیز در سردابه

ی پیروان وی ک غ نام داشاااته که با شاااب و ظلمت در ارتباط گانهاز مراتب هفت

 است. 

طه یب، راب فهبه این ترت ن های رازآمیز شااارقی روشااابا نگرشای ی آیین اور

شتهها، به پیوندی میان نیروهای ظلمت و نیروهای نور باوایشود. اورفهمی  ؛اندر دا

شتیپیوندی که در دین سک ک سیک آپولون گهای ک سیکی مانند زرت ری و منا

انی و هایی مخفی و رازجویانه مانند آیین زروشاااده اسااات، اما در حلقهانکار می

نور و  شده است. این باور به خاستگاه مشترک نیروهایمیتأکید  ی بر آنمهرپرست

میز شیخ آهای عرفانی باقی مانده است. برداشت ستایشظلمت، تا به امروز در آیین

شکل شیطان و  ا و هگیری حلقه هایی از دراویش که مانند طاووسیعطار از هویت 

شیطان رایزیدی ستان  شتهچون هم های کرد ستند، در هقدس میای مفر مین پر

 پیوند باستانی نیروهای نور و ظلمت ریشه دارد.
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و دالبته توجه به خاساااتگاه مشاااترک نور و ظلمت به معنای آن نبوده که این 

ز میان اارز پنداشاااته شاااوند و مرز میان گناه و ثواب و مجاز و غیرمجاز قلمرو هم

هایی روش مشترک باور دارندی هایی که به این ریشهبرداشته گردد. برعکس، آیین

نهپیچیده یا بداع میتر و مخف بد را ا یک و  بتر از تفکیک قلمرو ن ند و  ه همین کن

 هایی بیشتر برخوردارند. از محرما  و امر و نهی معموالً دلیل هم

صر بنیادین آیین اورفه ستگاه یزدانی روح، و اعتقاد به یکی از عنا ای، باور به خا

شدنش در کالبد سیر  ست. اورفه ا ها این را با ارتکاب گناه نخستین ایخاکی بوده ا

ی خواری را به عنوان راهی برای تزکیهدانساااتند و پرهیز از گناه و گیاهمربوط می

ی مشترک این نگرش با کردند. شالودهروح و رهاندنش از قالب خاکی پیشنهاد می

ست. تفاو  در آن شکار ا شنی آ سی به رو ستفکر پوتاگورا ت که پوتاگوراس به جا

شدن روح در چرخهشیوه سیر  هایی از زایش و باززایش مجدد را علت ی هندیان ا

ها با نگاهی سامی محکوم شدن ایدانست و اورفهپایبندی روح به کالبد خاکی می

دانستند که روح باید ای می( را کفارهمادی )سوما: روح به اقامت در کالبد 

ستینش  ای، زئوس پس از چیرگیاورفه هایروایت. بنابر 1بپردازد به خاطر گناه نخ

هایی پاشااید که در اثر ها خون دیونوسااوس را بر خاکسااتر اجساااد تیتانبر تیتان
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ای برای ی اولیهبرخورد با آذرخشاااش ساااوخته بودند. به این ترتیب خمیرمایه

به خاکستر  ساختن بدن آدمیان آماده شد و زئوس به این شکل بشر را آفرید. اشاره

ها نهاد آدمی را ترکیبی از ایها و خون دیونوسوس نشانگر آن است که اورفهتیتان

دانسااتند و این بازتاب دیگری از باورعرفانی به آمیختگی دو نیروی پلید و نیک می

نیروهای نور و ظلمت است. همین باور، پرهیز را به صور  امری ضروری و کلیدی 

 کند.می در رستگار شدن روح تعریف

بیشااتر  قواعد پرهیز در آیین اورفه، شاابیه به آنچه در مورد پوتاگوراس دیدیم،

سااات که در اخ ق مصاااری نیز بدان کننده داشااات و این الگویی اای نهیجنبه

در  بندی وجود دارد که به اعترافا  فردِ مردگانخوریم. در کتاب مصاااری میبر

 شود و چنین است:حاا مرگ مربوط می

ام. من ام. من شاایر از دهان کودک شاایرخواری نگرفتهه زنی را نیازردهمن بیو»

ساختهفقیری را تنگدست شک را  .امام. من از کارگری زیادی کار نکشیدهتر ن من ا

من دور  ام. ناپاکی ازی شادی بودهجا مایهمن در همه .امبه چشمان کسی ننشانده

ساارزمین رسااتگاران وارد خواهم اند. پس من به اساات و گناهانم بر زمین ریخته

 «1شد.
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ه قواعد هایی کگزاره خوریم؛میهایی مشااابه برای هم به گزارهدر اشااعار اورفه

ا که فرد مجاز به اند و آنچه ربندی کردهاخ قی را در قالب عباراتی منفی صاااور 

 دهند. قرار میتأکید  انجام دادنش نبوده مورد

تاریخ یان  نهنویساااحتی امروز هم در م آیین  ی دین بودنِی درجهان در زمی

شتاورفه شاعران  هایای اخت ف نظر وجود دارد. گروهی به تفاو  آرا و تک ر بردا

ا از باورهای هایی واگرشاااخهچون هم کنند و کلیت این نحله راای اشاااره میاورفه

سعرفانی قلمداد می ری روح تگاکنند که تنها در ارجاع به نام اورفه و ت ش برای ر

ای را های یونانی کهن، آیین اورفهاشااتراک دارند. گروهی دیگر، با اسااتناد به متن

رمانه و شااان را به خصاالت محدانند و کمبود منابع موجود دربارهدینی رازآمیز می

قیقت حبینند. از دید من، این نگرش دوم به شان مرتبز میهایزیرزمینی فعالیت

 نماید.تر مینزدیک

کند که ایشاااان میتأکید  ، بر این نکته1هااین هنگام اشااااره به اورفهاف طو

ی این آداب خود را از نساال ی خود داشااتند و به پشااتوانهمناسااک و آدابی ویسه

اند. اودِموس شاگرد ارسطو هم معتقد بود اصل آغازین )آرخِه( دانستهخدای ماه می

ست و سویهها این شب ا شانگر  ستهآیین اورفی مدارانهی ظلمتن  ،. اف طونای ا
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ای ادعا داشاااتند که با خدایان کند که کاهنان اورفهاشااااره می ،گذشاااته از این

ی هشااتم پ.م. و زمان کنند. این ادعاها که در ساادهارتباطی مسااتقیم برقرار می

سروده شدن آثار همر و هسیود مقبولیت عام داشت، در زمان سروده شدن اشعار 

ی ششم و پنجم پ.م. چندان پذیرفته شده نبود. در این دوران ای یعنی سدهاورفه

مند  شاادند که از موهبتی خداداد بهرهتنها کسااانی با خدایان مرتبز دانسااته می

باشند و این مقدسان همه در معابد رسمی خدایان در مقام کاهن و سروش ایفای 

ستن به فرقهنقش می سک و پایبندی به ای دینی و انجام مناکردند. این که با پیو

های رازآمیز صااحبت شااد، امری اساات که به آیینپرهیزهایی بتوان با خدایان هم

 آید. ای به دست میاختصاص دارد و به این ترتیب شاهدی بر ساختار دین اورفه

به آیین نوان عاش چیز را درباره دوای، های اورفههرودو  نیز هنگام اشااااره 

  :کندمی

ن هم مانند مکتب پوتاگوراسااای رازآمیز بوده اسااات و نخسااات آن که این آیی

  ؛مناسک تدفین خاصی را دارا بوده

ست شته ا صری دا ستگاهی م سک اورفه1دوم این که خا ای با . هرودو  از منا

کند. این عبارتی صاافت باکیک )یعنی منسااوب به باکوس یا دیونوسااوس( یاد می
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سده سنگ قبری از  ست که بر  شدا سنگ ی پنجم پ.م. هم حک  ست. بر این  ه ا

شد ،قبر شته  شده، نو شهر کومه یافت  ست: که در  سانی که » ه ا ست ک مجاز نی

دفن جا این ( نیسااتند دربِباخومِنون: ی باکوس )آموختهراز

  .«شوند

ای های میلتوس در کنار دریای سیاه بوده، کتیبهنشیندر شهر اولبیا که از کوب

)دیو(  مده که در آن به رمزهایی همراه با ع مت از همین دوران به دسااات آ

«  اورفیوی»ی نام دیونوسوس است. بر این کتیبه به نام نوشته شده که کوتاه شده

( ست که به معنای شاره رفته ا ست« ایمردم اورفه»( ا . به این ترتیب، 1ا

نه بوده ا ایآیین اورفهتوان پذیرفت کهمی نه به راساااتی دینی رازورزا سااات و 

 ان بازتاب یافته باشد.گرهای از باورهای پراکنده که در اشعار دورهمجموع

 های تأثیرگذار برای در حدود هزار سااااا دوام آورد و یکی از دینآیین اورفه

غرب یونان بود. تأثیر این آیین بر اف طون و شاااگردانش قابل انکار های ساارزمین

گیری اند. کمی پس از شکلیحیت راه یافتهنیست و عناصر مهمی از آن به دین مس

ی دیگری در معبد الئوسیس در نزدیکی آتن شکل ی رازورزانهای، حلقهآیین اورفه

ای شااباهت داشاات، و مانند آن بر گرفت که از نظر مناسااک و آداب با آیین اورفه
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 به سبک مورد این،کرد. با وجود میتأکید  بقای روح و اهمیت پرهیز در رستگاری

سند آتنیان سختگیریقواعدی م یم ،پ شت و از  ای های اخ قی کیش اورفهتر دا

بهره بود. یکی از محورهای آیین الئوسااایس، نقش مهم پادشااااه/ چوپان در آن بی

های و این عنصاااری اسااات که از مصااار به طور موازی به یونان و بین قبیله 1بود

. در 2س مهم بر جای گذاشتی سیاسی نقشی بیهودی وارد شد و بعدها در فلسفه

از زرتشااتیان یا مغان احتماالً  آیین الئوساایس مناسااکی وجود داشااته اساات که

سایر خدایان ایرانی وام ست.خدمتگزار  شده ا شاه و م  ً  گیری  سم اهلیت پاد مرا

ستاخیز او شه در آداب تاجاحتماالً  ر شی ری شاهان هخامن سم تطهیر  گذاری و مرا

ست. هم شته ا سمچنین میدا شان دانیم که رازآموزان این فرقه هنگام اجرای مرا

و این با  3اندکردهکننده مصااارف میزا و تخدیرای مقدس را با اثرا  توهمنوشاااابه

  آیین نوشیدن هوم نزد زرتشتیان شباهت دارد.

 

                                                 
 .162-182: 1366آللو،  1
 .1366فوكو،  2
 .162-182: 1366آللو،  3



 

 بندیششم: جمع

ل هایی تأثیرگذار تبدیی پنجم پ.م. به مکتبی ساادهباسااتان پا گرفتند و تا میانه

 شدند.

 ای، و الئوسیسی عبار  بودند از:های پوتاگوراسی، اورفهوجه اشتراک آموزه

 ؛اش باور داشتندهر سه به وجود روح، جاودانگی آن، و خاستگاه یزدانی الف(

هایی برای های گوناگونی از پرهیز، و وجود روشهر ساااه به تناساااخ، درجه ب(

 ؛رستگار شدن معتقد بودند

 ؛یافتندهای اهلیت سازمان میمناسکی رازآمیز و آیین هرسه بر مبنای پ(

ساطیری همه ت( صر ا ستانعنا شت و دا شرقی دا ستگاهی  های آفرینش ی آنها خا

صیت شخ شان و هویت و نقش  ساطیریای شان با آنچه پیش از آن در های مهم ا

 کرد. یونان وجود داشت تفاو  می

مان اسااات با دورانی که نفوذ هم زدقیقاً  زمان ظهور این ساااه آیین رازآمیز

شی در منطقه شاهی هخامن سز میشاهن ستگاهی بالکان ب ی های اولیهیافت و خا

شاهنشاهی پارس ی یونانیهابخش ها نیزاین آیین شینِ درون   به ویسه میلتوس -ن

های دینی یونانی زیر بوده اساات. بنابراین آشااکار اساات که دومین موج از منش -



 

به گیتی تحمیل کرده بودند و آمیختگی آرا و عقایدِ  هاپارس هتأثیر نظم جدیدی ک

 ناشی از آن پدید آمده است.

هایی متفاو  پیدا کردند. آیین پوتاگوراساای با کوب این سااه آیین، ساارنوشاات

شاااده در ایونیه را به خاک ای از باورهای پروردهگذارش به ایتالیا، مجموعهدبنیا

شهآن ایتالیا منتقل کرد و بذری را در شت که خیلی زود ری شد. با وجود جا کا کن 

ها از خاسااتگاه این مکتب توانساات از گزند دشاامنانش نجا  یابد. این آموزه این،

نشااایِن در کل قلمرو یونانیساااده  ایتالیایی خود حرکت کردند و در مد  ساااه

ای ی یونان، آساایای صااغیر و شااماا مصاار رسااوخ کردند. آیین اورفهجزیرهشاابه

کس را طی کرد و با حرکاتی خزنده از آساایای صااغیر به سااوی بالکان مساایری ع

سی در  سی ساا بعد کل امپراتوری روم را فت  کرد. آیین الئو پیش رفت و تا هزار 

صلتی منطقه شهر آتن و منطقهابتدا خ شتر به  شت و بی سی ای دا سیا ی زیر نفوذ 

ا حدی اهمیت یافت که اما به تدریج ارج و اعتبار آن بیشتر شد و ت ،آن محدود بود

 شد.کاهن آن محسوب می ،نخستین امپراتور روم ،آگوستوس

سه نحله صیت منفرد و جالب توجه در کنار این  شخ ی عرفانی و رازآمیز، یک 

هم وجود داشااته و آن امپدوکلس بوده اساات. امپدوکلس به تنهایی جریانی فکری 

ی رون آمد و در چهرهای دینی بیرا پدید آورد که خیلی زود از وضاااعیت شااااخه

هایی انق بی توساااز شااااگردش گرگیاس به آتن منتقل شاااد و جنبش آموزه



 

ها ها را پدید آورد. مساایر حرکت این جریان نیز با مساایر پوتاگوراساایسااوفیساات

هایش گذار آن ابتدا در شرق شاگردی کرد و بعد آموختهدشباهت داشت. یعنی بنیا

تد به  یا برد و  تال به ای با خود  به ساااوی یونان را  یا  تال یافت که از ای ریج پیروانی 

 گسترش یافتند.

شاااان و تأثیری که بر های فکری یادشاااده از نظر خاساااتگاه اجتماعیجریان

شتند، وضعیتهای میزبانجامعه شتند. از میان آیینشان گذا های هایی متفاو  دا

مان رشد قدر  تر بود. این آیین در زی الئوسیس از همه روشنرازآمیز، نقش نحله

شروعیت بخشیدن به مرکزیت  شکل گرفت و به عنوان پوششی دینی برای م آتن 

ی پیروان این آیین از میان رسد بخش عمدهکرد. به نظر میسیاسی آتن عمل می

سته باشند. هری باالی سیاسی جامعهطبقه چند در مورد این که این  ی آتن برخا

ها، بحث وجود دارد. با توجه یا دموکرا شده آیین بیشتر توسز اشراف حمایت می

سازماندهی این معبد، و اهمیت  ستراتوس در  سی به نقش مهم جبارهایی مانند پی

ماید که نیروهای مخالف اشاااراف در آن یافتن آن در زمان پریکلس چنین می ن

 تر بوده باشند. اثربخش

اسی ایشان ی پوتاگوراسی، خاستگاهی اشرافی داشت و آشکارا از قدر  سینحله

ی همین دخالت کرد. نابودی و فروپاشااای این مکتب در ایتالیا نتیجهحمایت می

آشاااکارشاااان در سااایاسااات بود و با توجه به تأثیر عمیقی که بر نیروهای فکری 



 

ی یونان جزیرهدر شاابه - مانند اف طون و ارسااطو -کار و هوادار اشااراف محافظه

ست، می شته ا شرافی خود را تا آخر حفظ کرده توان باور کرد که این خگذا صلت ا

شد. در مقابل، آیین اورفه شمهبا سرچ شت و از میان مردم عادی ای  ای عوامانه دا

که بر ریاضت تأکیدی  ای وکرد. غیاب اساطیر پهلوانی در آیین اورفهعضوگیری می

خوانی دارد و تر همو تحمل درد و رنج دارد، بیشاااتر با خوی مردم طبقا  پایین

ها اییافته اسااات. اورفهبا این باورها در میان ایشاااان بیشاااتر هواخواه می دتاًقاع

گرفتند و محتوای اساااطیر های پهلوانی مورد سااتایش اشااراف را نادیده میارزش

مام نقش بازتعریف کردن ت با  گاههمری را  جای نه ها و  نانش واژگو ما های قهر

سوستأکید  ساختند.می شبا ،آنها بر دیونو هتی با خدایان جنگاور یونانی که هیچ 

گفتند بیشتر برای بردگان و هایی که در ذکر مصائب او و اورفه مینداشت، و روایت

 روستاییان فقیر دلپذیر بود تا طبقا  ثروتمندتر.

ان ضااداشاارافی و دموکرا  بودند. مدارساایاساات ای همهواداران دیدگاه اورفه

کرد و ز این آیین پشااتیبانی میکه معمار دموکراساای آتنی اساات، ا ،کلئیسااتنس

تدوین کرده بود. او هم عدی برای ممنوع کردن تعلیم اسااااطیر همری  چنین قوا

افتخارا  قهرمانان ملی قدیمی مانند آدراستوس را لغو کرد و آنها را به دیونوسوس 

ست خارجی هم سیا ست. رویکرد او به  سوب دان شراف محافظه ،من کار، بر خ ف ا

شموا ها که آیین خود را جهانایوطنی بود و این با برداشت اورفهانق بی و جهان



 

. ت ش او برای نزدیک شدن به شاهان هخامنشی را 1خوانی داشتدانستند هممی

  توان سیاستی در همین راستا دانست.نیز می

عدها ها گرایشی ضد اشرافی داشت و شاگردانش بایامپدوکلس هم مانند اورفه

 گرای هوادار دموکراسی را در یونان بنیان نهادند. عقل تنها جنبش فکری

تگاری هایی مانند رسی موضوعهای یادشده در زمینهی مکتباین نکته که همه

شتند، نیاز به توضی  بیشتری دارد. چ شتراک دا نان که و پرهیزگاری و رازآموزی ا

د، اما با ده بودنگیری کرهای یادشده این عناصر را از شرق وامی شاخهدیدیم، همه

ین شان، اهای سیاسی متعارضشان، و گرایشتوجه به خاستگاه اجتماعی متفاو 

 نماید. شباهت عجیب می

های متفاو  با هواداران متعارض در شااارایطی در یک جامعه از معموالً دین

شااوند که این عناصاار اقباا عمومی را برای عناصاار فکری مشااترکی برخوردار می

شد. به این ترتیب میشان به دهمه شته با شترکی نباا دا صر م سی عنا توان با برر

های های فکری متعارض وجود دارد، تا حدودی به نیازها و ع قهکه میان جبهه

دار شاادن مفاهیمی مانند شااان پی برد. مسااألههای زمینهعمومی حاکم بر جامعه
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شرستگاری و پرهیز و مناسک اهلیت در این دوران، می ی ظهور مسائلی انهتواند ن

 ی یونانیان باستان باشد.عام و فراگیر در زندگی روزانه

مه ندیشااام که یکی از ی بحث عنوان خواهم کرد، چنین میچنان که در ادا ا

شااان، کمبود یا غیاب گیر یونانیان در عصاار ک ساایک تمدنمسااائل اصاالی گریبا

استواری پشتیبانی کنند.  1یهای نیرومند بوده باشد که بتوانند از انضباط دروننظام

ظام تان، این ن باسااا بهدر جهان  هایی شااا باور یا  لب دین  قا دینی ها همواره در 

ی یونانی در برخورد با قدر  نماید که جامعهاند. چنین میشاادهبندی میصااور 

طلبی تری که به تدریج دساات به توسااعهسااااهای کهنساایاساای و معنوی تمدن

ونی مواجه شده باشد و به بازبینی نقاط ضعف درونی زدند، با تنشی درسیاسی می

 ی انضباط درونی پرداخته باشد. خویش در زمینه

و « ی نفسدغدغه»اند مبانی فلساافی برخی از نویسااندگان جدیدتر کوشاایده

تان پی باسااا نان  تاریخ یو باط درونی را در  نه، انضااا ند. در این زمی جویی کن

تردید میشل فوکو نوشته است. او در ن را بیها در میان معاصریتأثیرگذارترین متن

                                                 
باط درونی»جا از در این 1 نا را مراد می« انضـــ عد، راهبردها، شـــيوهكنم: منظومهاین مع ها و ای از قوا

شـــود و نظامی های فردی رعایت میشـــود، بر اســـاس انتخابها كه بر رفتار فردی حاكم میمرزبندی
به عقالنی/ اخالقی از تفکيک كردارهای مجاز و غيرمجاز را برمی یت كردنش  كه رعا ظامی  ـــازد؛ ن س

شی از برخی از لذتچشم ستيابی به قدرت یا معنا منتهی ای و به تعویق انداختنهای لحظهپو شان برای د
 شود.می



 

له « خویشمراقبت از »های مفهوم اف طون نخساااتین رگهآلکیبیادس ی رساااا

ِه آوتو:  یا ه )اپیمِلِئ باز می ید( را  بد. از د او، کنش  یا

متقابل جنساای میان مردان همجنس و تأثیر آن در حیا  ساایاساای شااهروندان 

تر که تنظیم نفس و مدیریت عواطف و رفتارها را در سطحی عالییونانی امری بوده 

کرده اساات. به این ترتیب، او ها ایجاب میاز رفتارهای مردم عادی در سااایر تمدن

مدیریت تعامل جنساای )خرِساایس آفرودیساایون:  ی نفس را مشااتقی ازدغدغه

1داند( می . 

، نزامتدبیر ی فانس اساات که در رسااالهاو، به کساانو هاییکی دیگر از ارجاع

 داند:( را محصاااوا ترکیب ساااه عامل میی نفس )اپیمِلِئیا: دغدغه

سک دینی برای خدایان، و مراق بت کردن رفتار نظارتی ارباب بر بردگان، اجرای منا

از خویشتن )اپیملئیستای هِه آوتو:   .) 

تواند برای اسااات که میژی( اف طون متن دیگری )آپولو دفاعیا ی رسااااله

یابی فنون مراقبت از نفس و مدیریت خویشااتن به کار گرفته شااود. در این ریشااه

پرساااد که چرا مردم نسااابت به مراقبت از پوا و متن، ساااقراط از مخاطبش می

سجایای اخ قیدهند، اما در مورد روحشان توجه به خرج میشهر  شان شان و 
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ای ندارند؟ در همین رساله سقراط تعریفی جالب از نقش فیلسوف به غهچنین دغد

کند، تا سااقراطِ فیلسااوف کساای اساات که دیگران را مراقبت می :دهددساات می

ند ند خود را مراقبت کن عالی. 1بتوان به عنوان  یان  پارت ثار اف طون اسااا ترین در آ

دهد که انضااباط یشااوند. مرور منابع نشااان می مراقبت از خود سااتوده مینمونه

سایرسربازخانه سپارتی برای  سرمشق تلقی میشهردولت ای ا شده ها هم نمونه و 

گوید مردی از آناکساااندریاسِ اسااپارتی پرسااید که چرا مردم پلوتارک میاساات. 

اند و مدام شهرش به جای آن که خود کشاورزی کنند، این کار را به بردگان سپرده

شورش ضاناچارند با  ست و پنجه نرم کنندها و نار شان د سپارتی  ؟یتی ای در مرد ا

ما می»: فتپاساااخ وی گ که  بت از زمینبرای آن  جای مراق به  های خواهیم 

این بدان معناساات که انضااباط درونی « مان، از خودمان مراقبت کنیم.کشاااورزی

شاورزی ست، در مرتبه ،حاکم بر کار ک تر ی فروپایهاکه هدفش تغییر دادن زمین ا

یابد و هدفش تغییر خودِ بدن نضااباطی قرار دارد که در فنون نظامی کاربرد میاز ا

 . 2است

دهد که یونانیان باسااتان در عصاار ک ساایک به اهمیت ها نشااان میاین م اا

 های پشااتیبان آن پی برده بودند. از دید من، این تلقی کهانضااباط درونی و نظام
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سته باشد، برداشتی غیرمنتظره و عجیب مفهوم انضباط درونی از یونان برخااصوالً 

ست که در زمینه های ی یونانی شکل گرفته و در بیگانگی با متنی باور به معجزها

توان به سااادگی نشااان داد که قوانین ها ریشااه دارد. وگرنه میکهن سااایر تمدن

شتن از هزاره شکلتنظیم خوی صر و شهردولت گیریها پیش از  های یونانی در م

ها همواره با روندی اند و در طوا این هزارهای م باساااتان وجود داشاااتهساااومر و 

 دهد کههای یونانی نشاااان میاند. مرور متنتر شااادهتر و غنیانباشاااتی پیچیده

با عصاار ط یی تمدن یونانی، ایرانیان به عنوان مراجع انضااباط درونی در زمان هم

های جدید نظر در چارچوبهای فکری هوادار تاند و مکتبیونان شاااهر  داشاااته

شته ،ی نفس نیز، چنان که دیدیمدغدغه شرقی دا ستگاهی  اند. بنابراین باور به خا

یونانی بودنِ پرسااش از نفس، به گمان من جز تعصاابی آشاانا نیساات. آمیختگی 

غدغه ند همجنسد مان با مساااائلی  چند در  هر ،نیزداری خواهی و بردهی نفس 

ست کهچارچوب فرهنگ و تمدن یونانی  صداق دارد، اما این بدان معنا نی صواًل  م ا

چالِش  ،اند. در واقعهای انسانی ناخوشایندی گره خوردهاین مسائل با چنین ارتباط

ی انضااباط درونی موضااوعی اساات که همواره و در تمام ی نفس و مسااألهدغدغه

ست و در هر جامعهتمدن شته ا ساختار و کارکرد نها ،ایها وجود دا سته به  دهای ب

شکلی و سبک و سیاقی یافته است. این که چنین پرسشی چنین دیر  ،آن جامعه

های ارباب/ برده و ی تنگاتنگی با ارتباطشاااود و چنین رابطهدر یونان مطرح می



 

ی افتخار یونانیان به عنوان کند، بیش از آن که مایهباز پیدا میهای همجنسجفت

شد، بیانگر ویسگی سأله با ستههای جامعمبدعان این م سائل  ای ا که ناچار بوده م

بندی ای از روابز هنجارین صااور مربوط به انضااباط درونی را در چنین شااالوده

 کند. 

 ی یونانیفلسفه یسخن سوم: قصه

فلساافه در یونان  ی یونانی، ماجرای ظهور ناگهانیی معجزهیکی از ارکان اسااطوره

 ر عبارتند از:باواین ی عناصر تشکیل دهندهاست. باستان 

یونانی دارد و در و  تفکر فلساافی نظامی از اندیشااه اساات که خاسااتگاه غربی الف(

 ؛گیردقرار می ییآسیای و مقابل تفکر دینی و اساطیر شرق

 ؛یونان زادگاه فلسفه است ب(

 ؛دانستندی آغازین یونانی بودند و خود را یونانی میف سفه پ(

ی شاهنشاهی هخامنشی نی رشد کرد و سلطهی یونانی در محیطی یونافلسفه ت(

 ی فلسفه را در این مناطق خشکاند.نشین ریشهبر قلمروهای یونانی

ی اقتدار آکادمیک، تمام پیامدهای این قصه به قدر کافی آشکار است. در حوزه

کنند و امتیاز فلسفه کار خود را از اندیشمندان یونانی آغاز می های ک سیکِتاریخ



 

ی دانند. تمایز مرسوم میان ف سفهی فلسفی را به یونان منحصر میشهظهور اندی

شااود و هر دو رده از این پیشاااسااقراطی و پساااسااقراطی هم همواره پذیرفته می

 شوند.اندیشمندان یونانی فرض می

صه دا ری کنیم، باید چند پرسش مشخص وبرای این که بتوانیم در مورد این ق

 تاریخی به آنها پاسخ دهیم.و بر مبنای شواهد ه طرح کرد

ی یونان در چه مناطقی به دنیا آمدند، و منسوب به کدام نخستین ف سفه نخست:

 شهر و دولت بودند؟

خودشااان چه هویتی برای خود قائل بودند و خود را به کدام فرهنگ و تمدن دوم: 

 کردند؟و دولت منسوب می

اجتماعی و چه جریانا  های این فیلسااوفان چه بود و خاسااتگاه اندیشااه ستتوم:

 ی ایشان دخیل بوده است؟ای در زایش فلسفهفرهنگی

هایی ساارراساات و روشاان را برای این ی ک ساایک غربی، پاسااختاریخ فلساافه

ها در آستین دارد. بر مبنای این چارچوب نظری، نخستین فیلسوفان جهان پرسش

ستقل و آزاد یونانی زشهردولت بودند، که در« یونانی» شده و بر هویت های م اده 

خویش به عنوانی یونانیانی متمایز با بربرها آگاه بودند. تأثیر شاهنشاهی هخامنشی 

زننده ارزیابی شااده اساات. در مند و آساایباین جریان فکری هم همواره زیان بر

انگارانه به انجام هایی در نقد این چارچوب سادهها و پسوهشی بیستم برداشتسده



 

که مشاااهورتر ید  ههین موجرسااا ند.  90، و 70، 20ی های آن در د خاسااات بر

رویم و به تر میچه در تاریخ عقب گران غربی نیز به تدریج دریافتند که هرپسوهش

به وامتری رجوع میهای یونانی کهنمتن ها از ایران و اهمیت گیریکنیم، ارجاع 

یشااان نویسااان ساارگذشاات افرهنگ ایرانی در چشاام فیلسااوفان یونانی و تاریخ

سته صر وام1شودتر میتر و پررنگبرج شده از جهان، و عنا بینی، اخ ق و و گیری 

  .2نمایندعناصر دینی ایرانی آشکارتر می

صد ندارم به بازگو کردن تمام مواردی که دِجا این در سوفان یونانی به ق ین فیل

بحث دور چون با این کار از مساایر اصاالی  ،دهد بپردازمتفکر ایرانی را نشااان می

شناسی بیشتر در قلمرو فلسفه و اسطوره که خواهیم افتاد و به متنی خواهیم رسید

شاره به  ،شود، نه تاریخ فرهنگ. از این روبندی میرده تنها به عنوان یک گوشزد، ا

سلز ایرانی گیریدانم که حقیقت واماین نکته را الزم می های معنایی از فرهنگ م

ای از دانم و به ردهی یونانی نمیمحتوا بودن فلسااافهبیی غیراصااایل یا را نشاااانه

، باور ندارم. 3دانندها که به عنوان م اا اف طون را مرید شخصِ زرتشت میپسوهش

ای از آرا و شااابکهچون هم ی چهارم و پنجم پ.م. رخ داده،بلکه آنچه را در ساااده

یل م -ای از گیتی بینم که در گوشاااهافکار متداخل می ی آن وقعیت ویسهبه دل

                                                 
1 Hopfner, 1925.  
2 Gotze, 1923. 
3 Reitzenstein, 1924. 



 

شه سفه - گو ستقل از به ظهور فل ی یونانی انجامیده، و امروز به عنوان رخدادی م

 شود. اش بازنموده میهای جغرافیایی و تاریخیزمینه و کنده شده از خاستگاه

 نخست: ماجرای فیلسوفان پیشاسقراطی

یشمندان های مرجع تاریخ فلسفه را به اندمرسوم است که نخستین فصل از کتاب

لطی گذار این مکتب را تالس مِدمکتب ایونی اختصااااص دهند و نخساااتین بنیا

آید، تالس بنیانگذار تفکر فلسفی در بنامند. چنان که از تاریخ مرسوم فلسفه بر می

جهان باسااتان بود. او نخسااتین کساای بود که ت ش کرد پدیدارهای طبیعی را با 

شااناختی توجیه کند. ع وه بر ی اسااطورههادالیلی طبیعی و بدون ارجاع به داده

برای ( و ت ش جوهر نخساااتین )آرخِه: تالس به خاطر ابداع مفهوم  ،این

ای چیز شااهر  دارد. در شااهر زادگاه تالس، زنجیرهچیز به یکتحویل کردن همه

سیمنس  سیماندر و آناک شاگردان راه او را ادامه دادند که آناک شهورترین کوتاه از  م

 گیرند. در بر می را در این میان هانام

شهر دانیممیاش چند چیز در مورد تالس و زندگی ست آن که زادگاه وی  . نخ

بوده و دوم آن که پس از ساایر و ساافر بساایار، در  هی غربی کاریمیلتوس در کرانه

ست.  شهرش درآمیخته ا شهرتی به هم زده و مکتب خویش را با نام  شهر خویش 



 

 585پ.م. به دنیا آمد و خورشااایدگرفتگی هفتم خرداد  624گویند تالس در می

شگویی کرد. این همان  سوفیپ.م. را پی و ماد رخ داد  بود که در زمان نبرد لودیا ک

شت دو شگر  و باعث ترس و وح صل  میانل شد. پیشو  بینی گرفتگی ماه و شان 

شید در آن زمان شت ای چند قرسابقه ،بر مبنای جداوا نجومی بابلیان ،خور نه دا

 شد. آسا تلقی میاما در یونان هنوز به م ابه عملی معجزه

شهر، بخشی  شاگردانش، میلتوس بود. این  ود و دولت کاریه باز زادگاه تالس و 

این همان سرزمینی بود که برای فت  شد.  ی هفتم پ.م. توسز لودیااواخر سده در

رفته شد ه مردمش به کار گی بربر برای اشاره بنخستین بار در اساطیر همری واژه

 بوددیا لو شهروندتالس  و بعدها هرودو  را نیز در دا خود پرورد. از نظر سیاسی،

لد تالس، در زمان توشناختندش. بود که یونانیان به نام آسیا می جاییو این همان 

شاهی ماد سیهای سرزمین پاد سخیر کرده بود و  شرق کاریه را ت لی از جنوب و 

 سااایلی که به ؛ر معنایی تمدن ایرانی در این منطقه جاری بودها و عناصااامنش

ار ی پیوستن این قلمرو به شاهنشاهی هخامنشی را هموی یک نسل زمینهفاصله

 کرد. 

 ،دو وهربه روایت های جالب توجهی موجود اسااات. در مورد تبار تالس داده

موس و های اشاارافی کادتالس اصاال و نساابی فنیقی داشاات و اجدادش به خاندان



 

اند که ه ذکر کردهئوبولینِنام مادرش را کلِ این،. با وجود 1آگنوسوروس تعلق داشتند

و با توجه به ایونی بودن جمعیت یونانی بوده  تالس مادر . بنابرایننامی یونانی است

یونانی بزرگ شااده اساات. از تالس با فرهنگ در فضااایی مقیم میلتوس، خودش 

نده و ن ما باقی ن ما  ثار خود را میمیمتنی برای  بانی آ به چه ز ما دانیم  ته، ا نوشااا

ترین متن دساات اساات که قدیمیدر هایی از شاااگردش آناکساایماندر جملهپاره

 میلتوس درها به زبان ایونی هستند. این جملهشود. فلسفی یونانی نیز محسوب می

 ی ششم و پنجم پ.م. از این نظر اهمیت داشت که مرکز فرهنگ ایونی بود وسده

جا گرد در آن انی که به این فرهنگ منسااوب بودنداندیشاامندان و ادیبان و متفکر

ساا آمدند. هم می شهر در  به قلمرو  ،لودیا را فت  کردکه کوروش پ.م.  546این 

شی  ستهخامن سیماندر )های ساا . به این ترتیب،پیو  610-؟546آخرِ عمر آناک

 بوده است.  ی این جریانا  تاریخی همراه( با مشاهدهپ.م.

 585شااد. او در ساااا دار تب ایونی را عهدهکپس از او، آناکساایمنس رهبری م

پ.م. به دنیا آمد و زمانی به سان پختگی رساید که ایرانیان بر لودیا مسالز شاده 

 525هایی را که تا پایان عمرش در ی سااااابودند. به این ترتیب او بخش عمده

شهور میلتوس  سوفِ م شی پ.م. در مقام فیل شاهی هخامن شاهن شهروند  گذراند، 
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ی تر بود و بخش عمدهبود. جالب آن که همین فیلسوف میلتوسی که از بقیه ایرانی

عمر مفیدش را در نظم هخامنشاای زیسااته بود، در چشاام نویسااندگان باسااتانی 

نویسااان اندیشااه در جهان و بیشااتر تاریخ آمدبه شاامار میی مکتب ایونی نماینده

ستان این مکت سند وب را به نام او میبا شاره به این مکتب نام  معموالً شنا هنگام ا

 . 1اندازندتالس و آناکسیماندر را از قلم می

سی در مورد  سیا سفهگرایش  ستف  سیار اندک ا تنها . ی ایونی اط عا  ما ب

عمر خود به عنوان رهبر گروهی از  دانیم که آناکسااایماندر گویا در بخشااای ازمی

جا که کرده باشاااد. از آنایفای نقش رفتند، ز میلتوس به آپولونیا میمهاجران که ا

ضمن روند مهاجر  از پیش از آمدن ایرانی این حادثه باید شد، و در  ها رخ داده با

توان آن شده، نمیی لودیا انجام میطلبانهشهرهای ایونی در قالب سیاست توسعه

یا مخالفتش با ایرانیان در نظر وف مداری این فیلسااارا به عنوان دلیلی برای یونان

شمند بنیا .گرفت سه اندی سی دبنابراین  گذار مکتب ایونی در زمان ظهور قدر  پار

زیسااتند و از نظر کردار ساایاساای هم و اسااتی ی ایرانیان بر شااهرهای ایونیه می

شااان با این روند داللت کند. از سااوی دیگر ای وجود ندارد که بر مخالفتنشااانه

ی اشراف و هواداری اشراف ایونی از حاکمیت هخامنشیان شان به طبقهمهارتباط ه
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شااان با شاااهنشاااهی ایران در نظر توان به عنوان شاااهدی بر دشاامن نبودنرا می

 گرفت. 

به جا این ی تاریخ فلسفه را ازمدار بر آن است که ادامهنگاران یونانتمایل تاریخ

های مرجع این د. حتی در برخی از کتابگیری کننی یونان پیجزیرهبعد در شاابه

شده که حوزه صراحت ذکر  سی با چیرگی ایرانیان بر آن فرو مردامر به  . 1ی ملیتو

شت  سرگذ سشاید  صور  یکنندهتقویت نوفانس یکی از عواملک شداین ت . بوده با

س س ،نوفانسک سلهقل و متکه متفکری م سل  570بود، در ی مکتب ایونی تمایز از 

لوفون زاده شاااد و هنگامی که ایرانیان حکومت شاااهرش را بر عهده پ.م. در کو

و  گشااتساااا داشاات. او در تاریخی پس ازاین، از شااهر خود تبعید  23گرفتند، 

توسااز چند پوتاگوراساای نیکوکار  تا وقتی کهتوسااز دزدان دریایی ربوده شااد و 

و طنزها و  دری و فقر او،هشاااود، مدتی را به بردگی گذراند. دربو آزاد بازخریده 

که  قدهایی  لب شاااعن قا به آواز برای مردم میریر میدر  نامش را خت و  ند،  خوا

گردی ساارنوشاات خوانی و دورهو این تصااور را ایجاد کرد که ترانه ساااختماندگار 

 د!انردهککه در شاهنشاهی هخامنشی زندگی میبوده  ایتمام ف سفه
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دهد پس از تبعیدش از میهایی در دساات داریم که نشااان نوفانس دادهکساااز 

اش کشااید با فقر بساایار دساات به کولوفون و دردساارهایی که در جریان بردگی

از محتوای حتی دو برده هم نداشااات!  تا حدی که به قوا خودش ،گریبان شاااد

ی ینقدهاشود که کسنوفانس مان باقی مانده، معلوم میسرودهایی که از او برایپاره

را در قالب داشاااته و آنها یونانیان  باورهای دینیسااابک زندگی و بر جالب توجه 

ستخواندسرودهایی برای مردم می ی مهمی که در این میان وجود دارد، . نکتهه ا

 اشنوفانس بیش از آن که بر هویت یونانیکساااآن اسااات که محتوای ساااخنان 

آمیز و گاه پافشااااری کند یا از عناصااار فرهنگی آنان ساااتایش کند، نقدی طعنه

او را باید  ،اسااات. از این رو مردم هلنی میز بر مقدساااا  و اخ ق و رفتارآتوهین

بر ساانن خویش  نقدهایزادگاهش دانساات که  شااهردولت منتقدی ساارخورده از

ساندرا در قالب ترانه به گوش مردم مییونانی  ستر شاره .ه ا های او به قلمرو تنها ا

بندی مردم لودیا را به  شااود. درهایش دیده میهخامنشاای در دو بند از سااروده

کند و درست معلوم نیست شان نکوهش میگرایی و استبداد سیاسیخاطر تجمل

 منظورش گردن نهادن به شاااهنشاااهی ایران اساات یا چیرگی اشااراف مسااتبد بر

شانه و هنگام شهردولت سرخو ها را در نظر دارد. در جایی دیگر در حاا و هوایی 

گیرد و مبدأ تاریخ در نظر میچون هم ایونیه را شاااادخواری زمان ورود ایرانیان به

 «ای؟ دوست من، چند ساله بودی وقتی ایرانیان آمدند؟از کجا آمده»گوید: می



 

ی بساایاری به دزدی، زنا، و دروغ در های گزندهاین در حالی اساات که اشاااره 

صوالً  میان یونانیان دارد. شتر عمر خود را به به نظر میا سنوفانس بی سد ک سه ر پر

ی یونانی گذرانده باشااد و آماج جزیرهشاابه های یونانی ایونیه وشااهردولت زدن در

 نقدهایش بیشتر عادا  و اعتقادا  یونانیان است، تا نظم سیاسی حاکم بر آنها.

سفه ترجی  میچنان که گفتیم، تاریخ سان فل سفهنوی ستان ظهور فل ی دهند دا

س پایان دهند و به این ترتیب نشان دهند های کسنوفاندریبهی را با شرح دریونان

زیر های سااارزمین های تفکر درارز با فرو مردن شاااعلهکه حضاااور ایرانیان هم

افتد آن اساات که در این میان از قلم می معموالً شااان بوده اساات. آنچهساالطه

ای اسیر اش تبعید شد و توسز دزدان دریاییان یونانیشهریهم کسنوفانس توسز

ی یونانی به شهردولت تردید درحتماا قریب به یقین یونانی بودند و بیشد که به ا

شد و به این ترتیب در به دری شته بردگی فروخته  اش ربز چندانی به ایرانیان ندا

 در حاشیه و خارج از بستر نفوذ پارسیان رخ داده است. اتفاقاً  و

سوف مقی  سنوفانس آخرین فیل شته از این، باور به این که ک م قلمرو ایران گذ

ی یونان بود، جزیرهبا هجر  تفکر فلساافی به شاابهزمان هم بود و ظهور پارساایان

چنان سقراطی پس از تبعید کسنوفانس همی فیلسوفان پیشانادرست است. زنجیره

ی یونان جزیرهها بعد به شااابهدر قلمرو ایونیه ادامه یافت و گرانیگاه آن تا مد 

 منتقل نشد.



 

از نظر چارچوب اتفاقاً  هکسااوف دیگر در میلتوس زاده شااد کم یک فیلدساات

سی شتار با نحلهفکری ب ستگی دا ستاد دموکریت  ی ایونی واب و آن هم لوکیپوس، ا

ست سوف اتمی ستین فیل شهبود.  ،و نخ صر تاندی ناپذیری جزیههای او در مورد عن

شهسازد، در ( که جهان را بر می)اتُم:  ی ونی دربارهی ایواقع تداوم اندی

ی وجود دارد. هایاو ابهامزادگاه در مورد شود. جوهر نخستین )آرخه( محسوب می

ی هایدانیم که پیش از دموکریت در مورد مفهوم اتم متناما این را به طور قطع می

ستاد خود می شته و دموکریت وی را ا ست. همنو سته ا دانیم که در چنین میدان

ا آمده است. از آثار او جز چند نقل قوا چیزی بر جا پ.م. به دنی 480-470حدود 

این  (.مِگاس دیاکوساااموس) رمِهتجهان : دانیماما نام کتابش را می ،ده اساااتننما

و به  همان نامی بود که دموکریت هنگام نوشااتن کتاب مهمش به آن نظر داشاات

 نسگدیو .( نامیدمیکروس دیاکوساااموس) کِهترجهان همین دلیل هم اثر خود را 

الئرتیوس زادگاه او را شااهر الئا در ایتالیا دانسااته که به احتماا زیاد غلز اساات. 

کند که زادگاه او را گروهی میلتوس سااایمپلیکوس از قوا تئوفراساااتوس نقل می

آبدرا را اقامتگاه وی  دارشدانند و گروهی دیگر با توجه به زادگاه شااااگرد ناممی

ایونیان، و  نخستینکیپوس با مفهوم جوهر مارند. با توجه به سنخیت آرای لوشمی

شیه شواهد حا ستای تاریخی، چنین میبر مبنای برخی  تر نماید که میلتوس در



 

شد شت و  494. با توجه به این که میلتوس از 1با شی قرار دا پ.م. در خاک هخامن

جذب  نگ ایرانی را در خود  نگ و روی فره یان خیلی زود ر نان به گواهی خود یو

ای سااپری شااده ان پذیرفت که کل عمر این فیلسااوف در چنین زمینهتوکرد، می

 باشد. 

پ.م. در آبدرا به دنیا آمد.  460در ساا نام داشت و دموکریت  شاگرد لوکیپوس

شت و این شهر در حاشیه هایی بود که به شهردولت زای شمالی دریای اژه قرار دا

بار دیگر توسز داریوش  پ.م. این منطقه 513. در ندحکومت کمبوجیه گردن نهاد

ساکن شد. به این ترتیب دموکریت هم  ستان تراکیه ادغام  شد و در ا  بزرگ فت  

بزرگ شاااد. بالید و ای ی ایرانی بود و از ابتدای تولد در چنین منطقهشاااهردولت

دانیم که دموکریتوس پنج ساااا از عمر خود را به جهانگردی و شاااگردی نزد می

نویساااان، او در این سااافرِ ریخد. بر مبنای روایت تاحکیمان جهان باساااتان گذران

که در آن زمان همگی در قلمرو  مناطقی ؛مد  از مصر، بابل و ایران دیدن کرددراز

ی ارجاعاتش به شاااهنشاااهی هخامنشاای قرار داشااتند. با توجه به آنچه در زمینه

ت و های صااریحی که از زرتشاات کرده اساامفهوم یونان و ایران دیدیم، و نقل قوا

فرهنگ توان او را شاااهروندی وفادار به های متعددی که به ایران دارد، میاشااااره
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ست. یایران سلطهمی ،به این ترتیب دان سی ایرانیان مانعی در راه بینیم که  سیا ی 

توان پذیرفت که ی یونانی ایجاد نکرد. حتی برعکس، میپیدایش و بسااز فلساافه

صحنه زمینه سی در  ضور نظم پار شد که ظهور این ساز برح خورد آرا و عقایدی 

 اندیشمندان نامدار یونانی را ممکن ساخت. 

سفی  سقراطیمهم دومین مکتب فل شا نام این  .شودبا نام الئایی خوانده می پی

اساات. این منطقه را  گیری شاادهوامشااهر الئا در ایتالیا یعنی ه آن مکتب از زادگا

سی تردید باید خارج از قلمرو بی سیا ست، هردنفوذ  شی دان چند نفوذ  ولت هخامن

چون مردم شااهر الئا  ،جا منتفی دانسااتتوان در اینفرهنگی قلمرو خاوری را نمی

ی سیاست هنگام ورود هخامنشیان به صحنه ،نشینانی بودند که دو نسل قبلکوب

نشااینی بود که بخشاای از اهالی از شااهر خود کوچیدند. در واقع الئا کوب ،آناتولی

 یا، پس از آن که شهرشان توسز ایرانیان فت  شد، در ایتالیا برای خودفراری فوکا

ی ساایاساای هخامنشاایان گریخته بودند، اما ها از ساالطهکردند. الئاییتأساایس 

های مقیم آن نتوانسااتند بند ناف فرهنگی خویش را با آساایای صااغیر و فرهنگ

شهر حاکم بود. ایونی بر ایکام ً  سامان قطع کنند. به همین دلیل هم فرهنگی ن 

های عرفانی شااارقی و تأثیری که از عرفان ایرانی در مورد پیوند پارمنیدس با نحله

های چندی انجام گرفته که خوشاابختانه یکی از آنها به فارساای پذیرفته، پسوهش



 

آید جا مانده، چنین بر می. با توجه به شعری که از پارمنیدس به1ترجمه شده است

شد. این های عرفانی و رازورزانهقهکه او رهبر یکی از حل ستش آپولون بوده با ی پر

ها پس از آن ها خاستگاهی شرقی داشتند و در زمان کوب مردم فوکایا و مد آیین

در ایتالیا بوده « شاارقی»در آساایای صااغیر رایج بودند. الئا مرکز ترویج این عقاید 

 است. 

شواهد بر می ست بودن کوبچنان که از  شآید، دورد یتالیا های یونانی در ایینن

سعه شدن تو سدلیلی کافی برای مهار  ت. ی فرهنگ خاوری در این مناطق نبوده ا

و را در کنار اثر از عقاید ایرانی نبود، و باید أچون پارمنیدس تنها شااامنِ رازورزِ مت

نان نیز درخ اک پوتاگوراس کرتونی و امپدوکلس آگریگنتومی در نظر گرفت که آ

 کردند.یستند و جایگاه اجتماعی مشابهی را اشغاا میزایتالیا می

سفهدر مورد گرایش سی ف  سیا شاهدی از دانیم. ی الئایی چیزهایی میهای 

دانیم که با ، اما مییسااتساات ندمنیدس در ساایاساات در رپامسااتقیم دخالت 

جبار  ،یان ارتباط داشته است. شاگردش زنون دشمن سرسخت نئارخوساستاگوروپ

ئا یل ت ش برای کشاااتن وی دساااتگیر شاااد و چون از معرفی بود ،ال به دل  و 

ی وحشیانه کشته شد. با توجه به این یهاشکنجه ، پس اززدانش سر باز میدستهم
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ندیشااامندان زنون هم مانند  -ی پارمنیدستوان پذیرفت که زنجیرهروابز، می ا

 .اندی اشراف تعلق خاطر داشتههبه طبقمکتب ایونی 

ن و آ ندیشاامند نامدار دیگری باقی ماندهوفان پیشاااسااقراطی، ااز میان فیلساا

ساا  ست که در  شد. ایرانیان چند فِپ.م. در اِ 544هراکلیتوس ا اا سسوس زاده 

عمر  چنان که مشهور است او تمام .قبل از زاده شدنش این شهر را تسخیر کردند

شهر گذراند.  شان میخویش را در همین  ه تنها بر دهد که هراکلیتوس نشواهد ن

شی آگاه بود، بلکه از آن شاهی هخامن شاهن شهروند   هویت خویش به عنوان یک 

 کرد.دفاع هم می

هراکلیتوس کاهنان معبد آرتمیس در افساااوس بودند. افساااوس یکی از  اجداد

شارمراکز  سوب میفرهنگ ایرانی در ایونیه  انت و معبدی که یونانیان با نام شد مح

بوده  این منطقهنخساااتین معبد آناهیتا در  ،د، در واقعنامنایزدبانوی آرتمیس می

خاندان هراکلیتوس از سویی اشرافی و نساده بوده و به شاهان  ،. به این ترتیب1است

بردند، و از سااوی دیگر با نیروهای ایرانی پیوندهایی داشااتند. باسااتانی نسااب می

چون منصب  ،شدنماید که هراکلیتوس از دخالت در سیاست بیزار بوده باچنین می

بد را نت این مع ها قانونی ،ک با این  ،اش بودکه حق  گذار کرد.  به برادر کهترش وا
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یه بر ضاااد ایران مخالف گیری، اوگوشاااه و به عنوان  بود با شاااورش مردم ایون

شت. دیوگنس الئرتیوس می شهر  دا ست  سد اندیشمندی که هوادار ایرانیان ا نوی

شهرش بیزار بود، چون نز ستشدیکاو از مردم  شهر  هرمودوروس، ،ترین دو را از 

افسااوس بود و با ی ایرانیان بر نشاااندهدسااتید کردند. این هرمودوروس حاکم تبع

ساااتدار دو»لقبش کرد و به همین دلیل هم شاااورش بر ضاااد ایران مخالفت می

شورش)مِدوفی : « ایرانیان ایونی، او های شهردولت ( بود. در جریان 

مت  یان از  عزارا از حکو یا خود فیلساااوف هم در این م ند. گو یدش کرد و تبع

نصاایب نمانده باشااد، چون به روایت دیوگنس بی ضاادایرانیجویی نیروهای انتقام

پس از شورش سر به کوه و بیابان گذاشت و از مردم دوری گزید و به همین دلیل 

 . 1هم به مرض استسقا دچار شد و درگذشت

ها نظر نوع اندیشاااه در میان ساااوفیسااات اید ازفیلساااوف نامدار دیگر، که ب

ندیرده یک اش کردب ندان ایونی نزد ندیشااام به ا تاریخی  ما از نظر  تر اسااات، ا

پ.م. در شهر ک زومنای در ایونیه زاده شد  500در ساا  نام دارد. اوآناکساگوراس 

ساا پس از تولد پ.م. در همان 428یا  427و تا  شهر هم دو  جا زندگی کرد. این 

ساگوراس  سوف به قلمرو ایران پیوست و بنابراین آناک سالگی مقیم قلمرو فیل از دو 
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سیبولوس پدرش ایران بود.  شت و به دلیل هواداریهِگِ  هاپارس اش از قدر نام دا

سیاسی پدرش را به  .شدشناخته می ایرانبا لقب دوستدار  آناکساگوراس گرایش 

شد. او پس از های ایرانیان محسوب میتارث برد و از هواداران پر و پا قرص سیاس

ست آورد، به آتن رفت و آن که آوازه ستاد پریکلس ای به د توان برخی از می شد.ا

ست ست. سیا شی از نفوذ او دان ستای نزدیکی به ایرانیان را نا های پریکلس در را

سا  یونانی  سیدند به جرم بددینی و توهین به مقد وقتی مخالفان وی به قدر  ر

ستانبه  شد و از  با نفوذی اعدام محکومش کردند، اما به کمک دو شت عفو  که دا

شت. قرار داو در خاک ایران آتن به شهر المپساکوس کوچید که در آسیای صغیر 

تردید زیادی وجود فیلسااوف این یایی فهای جغرادر مورد وابسااتگی به این ترتیب

 ندارد. 

سابه این ترتیب چنین می سفهبقهنماید که با مرور  سقراطی به ی ف  شا ی پی

 ی آشکار برسیم: چند نتیجه

است بوده  ی ایونیهمنطقهی یونانی شهر میلتوس و خست آن که زادگاه فلسفهن -

ستین  صغیر قرار دارند و از نخ سیای  ستند که سرزمینکه همگی در آ به هایی ه

  ؛ندپیوستشاهنشاهی هخامنشی 

سقراطی سفهی ف دوم آن که زادگاه بخش عمده - شا ساماندر، ی یونانی پی )آناک

در آناکسامنس، کسنوفانس، لوکیپوس، دموکریتوس، هراکلیتوس و آناکساگوراس( 



 

زیسته و  یایران اندرون خاک ایرانِ هخامنشی بوده و بیشترشان به عنوان شهروند

 ؛اندشهر  یافته

سه حوزه - ستان به لحاظ جغرسوم آن که تنها  افیایی خارج ی فلسفی در یونان با

سرافراز بود، آکراگاس  :انداز قلمرو سیاسی ایران بوده شتن پارمنیدس  الئا که به دا

که  ما برای 1بودنپوتاگوراس  زادگاهچند  هرکه امپدوکلس را پرورد و کروتون  ، ا

دشمنی شاگردانش چون هم مهمانی پذیرفت و در نهایتچون هم بیست ساا او را

سه ترا از میان برد.  سته به عرفان ن، یکی پارمنیدس بود که رهبر حلقهاین  ای واب

ی دیدگاه کنندهشاد، دیگری امپدوکلس بود که بازگوآسایای صاغیر محساوب می

زیست زرتشت به زبان یونانی بود، و سومی پوتاگوراس بود که به سبک ایرانیان می

 ؛کردو اخ قیا  ایشان را تبلیغ می

دِ این فیلساااوفان بر هویت شااارقی و جایگاه و چهارم آن که بخش مهمی از خو -

ساایاساای خویش در مقام شااهروند شاااهنشاااهی ایران آگاه بودند و از آن دفاع 

کردند. در دوران ایشان، یونانی بودن تا حدود زیادی با ایونی بودن مترادف بود. می

 های شاهنشاهیساکنِ یکی از استان» ِِارزِی ششم پ.م. همایونیه هم از اواسز سده

نویسان اروپایی بر خ ف نظر تاریخ ،شده است. به همین دلیل همتلقی می« پارس

                                                 

ساموس بود، پاره. زادگاه پوتاگوراس جزیره2 ساحل روبهی  شکی در  سوس و ميلتوس، و ای از خ روی اف
 یی!"آسيا"ی لودیا، و بنابراین شهری زیر سلطه



 

هویت »توان دلیلی بر ی نوزدهم، یونانی بودن زبان این نویساااندگان را نمیساااده

شاان با فرهنگی ایرانی و آسایایی دانسات. ، و مقابلهایشاان« داشاتنِ آتنی /یونانی

مده نانیبخش ع های فکری یو ند. ن دوران شااارقی و ایرانی بودهدر ای ی نیرو ا

این تک ر و  بودشاهنشاهی هخامنشی قلمروی بسیار پرتنوع و چند قومی  

شاهنشاهان این دودمان با  شتیبانی میسیاست مدارای  مردم هر  ،شد. از این روپ

 تا با سنن و زبان خویش زندگی کنند.  داشتندمنطقه و هر قوم و نساد اجازه 

ن هویت ایرانی به معنای ساااخن گفتن به زبان فارسااای داشااات ،به این ترتیب

ست سی  ،نی شاهی به فار شاهن ساکنان  چون در آن زمان تنها چهار میلیون نفر از 

. عناصاار اصاالی هویت های ایرانی متعلق بودندکه همه به قبیله گفتندسااخن می

ترینش که مهم دشااایرانی در آن دوران، به نفوذ عناصااری ساایاساای مربوط می

که داریوش بود و پذیرش ایدئولوژی شااااهنشااااهی نظام هخامنشااای ری به وفادا

های تر هم هساات، به نفوذ دین. دیگری، که مهمشاادگذارش محسااوب میدبنیا

شود که ایرانی و به ویسه مهرپرستی، زرتشتیگری و سنن باستانی ایرانی مربوط می

های دها و نشانهبه سرعت در قلمرو شاهنشاهی بسز یافت و با تقدس و اهمیت نما

ها خود را غیرایرانی زبانباور به این که تمام یونانی ،ایرانی همراه بود. به این ترتیب

ای متمایز از ایرانیان تعلق اجتماعی کردند و به هویت سااایاسااای ومحساااوب می

ها ها و بابلیها و ای میغدیها و سُ ها و لیدیداشتند، شبیه به آن است که فنیقی



 

شااان به هویت اجتماعی متمایزی از هخامنشاایان منسااوب ل تفاو  زبانیرا به دلی

نادرساات اساات و کام ً  دهد که این فرضبدانیم. شااواهد تاریخی به ما نشااان می

برای تواند تا این حد واگرا و متزلزا باشااد نمی ای که هویت مردمششاااهنشاااهی

ی ی فلساافهورهبه این ترتیب، نخسااتین سااتون اسااط پایدار بماند.سااده  دو مد 

سفهیونانی فرو می شاهی ریزد. فل شاهن ستانی از  سیا و ا شی از آ ی یونانی در بخ

سوفانی که بر هویت  سز فیل شکل گرفت، تو سیایی»پارس   خویش آگاه بودند« آ

 تداوم یافت. « آسیایی»شد، و سیر تحوا آن زیر تأثیر آرا و افکاری تأسیس 

 دوم: ماجرای فیلسوفان سقراطی

ستین  سوفی که نخ شونان ی یجزیرهشبه درفیل ست.  یآرخ ئوس آتن دزاده  او ا

که سقراط  شاگرد مشهوری داشتانش شهریهم از میانشاگرد آناکساگوراس بود و 

ستان را با د. شیده مینام شه در یونان با ست که تاریخ اندی سی ا سقراط همان ک

 بندی درست است. یمکنند. از نظر تاریخی، این تقسنامش به دو قسمت تقسیم می

در زمان حیا  سقراط، تحوالتی در دریای اژه رخ داد که پیامدهای مهمی برای 

ساز و کاری  شی  شاهی هخامن شاهن ستین اتفاق، آن بود که  شت. نخ یونانیان دا

مشاااخص و یکدسااات برای تجار  در تمام قلمرو پهناور خویش ابداع کرد و با 



 

ضرب پوا واحد، تجهمسان شی بیسازی یکاها و  رو کرد. سابقه روبهار  را با جه

ی مختلف شاهنشاهی پدید آمد که به ویسه هابخش انباشتی از ثرو  در ،در نتیجه

  های تجار  دریایی به رفاه و ثروتی چشمگیر منتهی شد.در گرانیگاه

های شهردولت مراکز تجار  در قلمرو غربی هخامنشیان عبار  بود ازترین مهم

بر خ ف  ،در شماا، و شهرهای فنیقی در جنوب. یونانیان ییدیاولساحلی ایونی و 

عا کرده چه خودشاااان اد که قومآن یل آن  به دل ند،  های ا های ثروتمندی در مرز

شاادند، اما به هر مرکز مهمی در این میان محسااوب نمی زیسااتندشااان نمیغربی

یی یا تجار  صور  به دلیل همسایگی با چنین مراکز بزرگی، از طریق راهزنی دریا

ی دریانورد شماا هابخش با سواحل آفریقا و مصر، ثروتی اندوختند و این بیشتر در

 ترینمهم آتن که ،های کشاورز جنوبی. در نتیجهشهردولت اتیونان مصداق داشت 

شماا یونان بود به صور  مرکز انباشت ثرو  و قدرتی در یونان مطرح  شهردولت

سب درآمد به آننیشد و گروهی از متفکران یونا سو کوچیدند. به زبان به دنباا ک

بسیار مهمی را در آتن داریم که  خیزش اجتماعیی پنجم پ.م. این شکل در سده

 ه است.ها شهر  یافتبا نام جنبش سوفیست

ست سوفی سنگ قبری در ها را میکار تحلیل جنبش  توان با نقل متنی که بر 

تراسااوماخوس »ی این گور چنین نوشااته شااده: اند، آغاز کرد. بر کتیبهآتن یافته

  .«ام دانش استهستم، کشورم خالکدون و پیشه



 

سوفیست صلی جنبش  صر ا شته تقریباً تمام عنا شان میاین گورنو د. دهها را ن

ست شته ا سوماخوس نام دا سده ؛ساکن این مقبره، ترا سانی که در  ی یکی از ک

ی تمدن ی اندیشااهو در عرصااهپنجم پ.م. با نام سااوفیساات شااهرتی به هم زدند 

ی هاخشب در ،خالکدون ،یونانی آثاری ماندگار از خویش بر جای نهادند. زادگاه او

ن گورنوشته شمالی یونان و در مناطق نفوذ ایران قرار داشته است، و با توجه به مکا

ی جا زیسته و مرده است. پیشهشود که صاحبش به آتن کوچیده و در آنمعلوم می

سوفیا میوی، دا ست. از این رو، چون دانش و خرد را در یونان  خواندند، نش بوده ا

 ( بوده است. وس: )سوفیسم« کار با خرد»شغل تراسیماخوس 

سیماخوس یکی از عناصر ی پنجم پ.م. جنبشی فکری بود که در آتنِ سده ترا

یق یار عمبر اندیشه و سیاست یونانیان اثراتی بسسده  شکل گرفت و در مد  یک

 بر جای گذاشت. 

های تخصااصاای گوناگون های فکری و زمینهها اسااتادانی با گرایشسااوفیساات

 :1دیگر اشتراک داشتندبودند، که در چند زمینه با یک

ها آتن نبود. چنان که گفتیم، ی سااوفیسااتنخساات آن که زادگاه تقریباً همه -

وراس آبدرا بود، گرگیاس تراسوماخوس در خالکدون زاده شده بود. خاستگاه پروتاگ
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شده بود و پرودیکوس در جزیره سیل متولد  سی ی کئوس بالیده بود. هیپیاس در 

ترین اسااات نایی -ی اِلیس در پلوپونساااوس بود و در این میان تنها ساااقراط زاده

بینید، زادگاه بخش مهمی شد. چنان که میبود که آتنی محسوب می - سوفیست

 ؛ایونیا و نواحی زیر نفوذ شاهنشاهی ایران بوده است یاز این اندیشمندان منطقه

ی پنجم پ.م. به آتن ی دوم سااادهها در نیمهی ساااوفیساااتدوم آن که همه -

 ؛مهاجر  کردند و در این شهر مقیم شدند

شااان ها را به شاااگردانای از دانشها مجموعهی سااوفیسااتسااوم آن که همه -

ندند که در آن میان فنون ب غتمی تر و اساااتدالا و مباح ه از همه مهم آموزا

( « )تِخنای رِتوریکای»شد. یونانیان این فن را دانسته می

  ؛خواندندمی

ستمزدهای ک ن میچهارم آن که همه - گرفتند و باز شان در برابر این تدریس، د

 شود.در این مورد سقراط است نا محسوب می

سو پنجم آن که همه - سوفی سقراط -ها تی  ست نای  سی  -باز با ا هوادار دموکرا

 ورزیدند. کاران دشمنی میبودند و با اشراف و محافظه

سوفیست ستگاه رسمی جنبش  ایتالیا بود. نخستین کسی که به آموزش  هاخا

گذار دفنون ب غت دست زد، امپدوکلس آگریگنتومی بود و از این رو برخی او را بنیا

ها دانشاای گسااترده و نند. او نیز به ساابک سااوفیسااتداها میجنبش سااوفیساات



 

ای داشاات، به دخالت در ساایاساات دلبسااته بود و جایگاه نامهاط عاتی فرهنگ

خاساااتگاه اشااارافی او از نظر  این،کرد. با وجود اجتماعی ممتازی را اشاااغاا می

ها تفاو  داشاات و به این خاطر که دسااتمزدی بابت طبقاتی با سااایر سااوفیساات

 کرد، از ایشان متمایز بود. ش دریافت نمیهایآموزش

نویسااان او را به امپدوکلس شاااگردی داشاات به نام گُرگیاس که برخی از تاریخ

سوفیستدهمراه پروتاگوراس بنیا سِ ها میگذار جنبش  سی روی رومی هنگام دانند. 

گوید که کند و میی ظهور فن ب غت به نام گرگیاس اشاره میاشاره به سرچشمه

های سیسیل شکل گرفت. به این ترتیب که کسانی پیدا شدند و فن در دادگاه این

شدن در بحثفن اقامه شاکیان و متهمان ی دعوا کردن و برنده  های حقوقی را به 

 بندی کردند. ی استدالا و اقناع را صور آموزاندند و به این ترتیب شیوه

شمهچنان به نظر می سرچ سد که فن ب غت از دو  شده ی مر ستقل آبیاری 

ها، ایتالیا و سیسیل بوده است. گویا امپدوکلس نخستین باشد. یکی از این خاستگاه

شد که این فن را به عنوان ماده سی با سی به دیگران آموزانده، و گرگیاس ک ای در

سته شاگرد برج سیس  ی محوری برایاش بوده، آن را به مرتبهکه  ی یک برنامهتأ

سترده مورد بهر سی گ شد. از آنهدر های یونانی و جا که دادگاهبرداری قرار داده با

باح ه نقطهجداا در عرصاااه ها بود، اهمیت امپدوکلس و ی قو  دموکرا ی م

شرافی را میگرگیاس در تقویت جبهه ضدا ستی  سوفی ها توان به خوبی دریافت. 



 

تداوفنی را آموزش می به  مد بود و  کارآ یک  که در شااارایز دموکرات م این دادند 

شتیبان ،کرد. از این روشرایز نیز کمک می ست پ ان دموکرا  بودند و از مدارسیا

 شدند. مند میحمایت ایشان نیز بهره

های ها و نقد اشااارافیت، همراه بود با حمله به چارچوبهواداری از دموکرا 

کرد و برای آن بسااتری از هایی که کردارهای اشااراف را توجیه مینظری و ارزش

ش سالهروعیت فراهم میم ستا گرگیاس ر شت و  هلنای به نام آورد. در همین را نو

به  پاالمِدِسی چنین در رسااالهی حی یت کرد. همدر آن از این بانوی فراری اعاده

شااکلی دیگر اساااطیر همری را به نقد کشااید. پاالمدس نام یکی از خواسااتگاران 

هایی برای این زن ایجاد احمتبود که در زمان غیبت وی مز ،زن اولیس ،پنلوپه

دهد که اولیس چگونه پس از بازگشت به خانه، شرح می اودیسهکرده بود. همر در 

های بساایار به قتل رساااند. گرگیاس در این پاالمدس را اساایر کرد و او را با عذاب

عدالتی کشااته شااده مورد گناه که با بیای از عاشااقانِ بیرساااله او را چون نمونه

سی قر ساطیر همری را دگرگون برر سوم از ا شت مر ار داد و به این ترتیب کل بردا

سخولوس، و  سوفوکلس، آی شت به قدری تأثیرگذار بود که بعدها  ساخت. این بردا

شت را تعدیل اوریپیدس تراژدی شیدند تا این بردا شتند و کو هایی به همین نام نو

داد. در تاریخ می کنند. گرگیاس تنها اسااتادی نبود که در ساایساایل ب غت درس

سیلی دیگر به نام سی شده که گویا ادبیا  از دو  سیاس هم یاد های کوراکس و تی



 

شاگرد بوده ستاد و  سانی بودند که بابت تدریس فن ب غت ا ستین ک اند. اینان نخ

نویسااان این دو را اسااتادان گرگیاس نیز کردند. بیشااتر تاریخدسااتمزد دریافت می

 اند. دانسته

ستگاه دیگ صغیر و ایونیه اخا سیای  سم آ سوفی شه به ر جنبش  ست. این ری

باز ناکساااااگوراس  قلمیآ یه بر دانش و ع با تک که  به هواداری از گردد  گرایی، 

اش پشتیبانی ها پرداخت و شاگردش پریکلس را در برابر دشمنان اشرافیدموکرا 

سمی به هم نخستین وابسته به این جنبش بود که در آتن اسم و راحتماالً  کرد. او

شااد. به این ها محسااوب میزد و از نظر ساایاساای یکی از با نفوذترین سااوفیساات

نماید که سوفیسم محصوا ترکیب ب غت ایتالیایی امپدوکلس و ترتیب، چنین می

های ایرانی یعنی دو متفکری که ریشاااه ؛خردگرایی ایونی آناکسااااگوراس باشاااد

 برجسته است. کام ً  ی یونانشان در تاریخ اندیشهاندیشه

ی پنجم ی سدهدر نیمه از شهرهای گوناگون برخاسته بودندهایی که سوفیست

به آتن روی آوردند.  ،داری پریکلسبا عصر ط یی آتن و دوران زمامزمان هم .م.،پ

ترین دلیل برای این مهاجر  هماهنگ، برخورداری از منابع اقتصااادی بود. ساااده

های لوساای را شااکل داده، و بخش مهمی از دادگاهی دآتن در این هنگام اتحادیه

نه ،اتحادیه را در خود متمرکز کرده بود. به همین ترتیب ی اتحادیه توساااز خزا

شاااد. چنان که گفتیم حسااااب و کتاب خرج میداری و بیمردان آتنی نگهدولت



 

ای از آتن نمونه ،ها حاکم نبود. به این ترتیبریزی خاصااای بر این ولخرجیبرنامه

سه سو ستادان دورهشهرهای و شمار میکننده از دید این ا شته از گرد به  آمد. گذ

سب  شتند و این موقعیتی منا ست دا این، در آتن نیروهای دموکرا  قدر  را به د

ندیشاااه قرار می تا مهار  خود را در پشاااتیبانی از  داددر اختیار هواداران این ا

می که این نمایش مهار  با دریافت به ویسه هنگا ،دولتمردان دموکرا  نشان دهند

 شد. دستمزدهای ک ن هم همراه می

های شهردولت پذیر بود. بر خ فها، شهری به نسبت مهمانآتن گذشته از این

ی پنجم اسپارتی که مهاجران و بیگانگان در آن موقعیتی فروپایه داشتند، آتن سده

روهای مهاجر از خود شاااهری بود که به دنباا اصااا حا  پریکلس برای جذب نی

ترین بزرگ -داد. آتن به همین ترتیب مدعی پیروزی بر ایران اشااتیاق نشااان می

هم بود. بدیهی است که این ادعا از دید کسانی  - شده در آن روزگارقدر  شناخته

اما  ،کردمضااحک جلوه می زیسااتندی یونانی نمیهای دورافتادهشااهردولت که در

ست ستند و برای مخاطبانی که در این ها میشهردولت یندر ا معموالً هاسوفی زی

ادعاهای ساایاساای آتن در  ،کردند. به این ترتیبمناطق ساااکن بودند تدریس می

ای که به این بهانه بر همسااایگانش پدید آورده بود، مورد مقابله با ایران و ساالطه

سای بود برای اعتباربخشی به دولتزمینه ها هم وفیستمردانی که حامی و هوادار 

ست ،بودند. به این ترتیب سوفی سیا منافع  مداران آتنی گره خورده و ها با منافع 



 

 ی مبارزه با ایران وابسته بود. شان به افسانهمنانهؤبه اعتقاد م

سرکوب شده بودند و با وجود دعواهای حقوقی کام ً  اشراف آتنی در این هنگام

ضد دولتپیاپی شیه رانده می مردان دموکرا ،شان بر  ضای همواره به حا شدند. ف

فکری جامعه نیز در آن زمان به نسااابت آزاد بود. در کل این دوره، تنها دو نفر به 

شان به جبهه شدند که هر دو نفر شان در آتن اعدام  سمی به خاطر عقاید ی طور ر

گارشاای چهارصاادنفره همکاری کرد و پدر یاشااراف تعلق داشااتند. آنتیفون که با ال

پرداز نیروهای و سااقراط که نظریه .م.،پ 411شااد در شااان محسااوب مییمعنو

 پ.م. کشته شدند.  399اشرافی بود در 

آتن عصااار پریکلس فضاااایی مناساااب برای حضاااور و فعالیت  ،به این ترتیب

ست ستیها تلقی میسوفی سی که از این گروه به آتن شد. به احتماا زیاد نخ ن ک

پ.م. که پریکلس زمام امور را در دساات  461آناکساااگوراس بود. در ساااا  رفت

گاه در گرفت، این اندیشاامند را به عنوان اسااتاد و مرشااد در کنار خود داشاات. آن

پ.م. پروتاگوراس از او پیروی کرد و پس از آن سیلی از استادان فن ب غت و  450

ه گرگیاس بود ک کی از آخرین کسااانی که به آتن آمددانایان به آتن روی آوردند. ی

وارد آتن شاااد. پس از زواا قدر   - یعنی پس از مرگ پریکلس -پ.م.  427در 

ی پنجم پ.م. و آشاافته شاادن ها و قدر  گرفتن اشااراف در اواخر ساادهدموکرا 

صادی آتن، بخش عمده سی و اقت سیا ضعیت  ستو سوفی شهر را ترک ی  ها این 



 

سیل رفتند  سی شان به  سیاری از ای شکو کهکردند و ب شاگردانی دربارهایی با ه و 

ند، می که آتن را ترک کرد له آخرین کساااانی  ند داشااات. از جم توان از ثروتم

گرگیاس، پرودیکوس و هیپیاس نام برد که رقیبان اصااالی اف طون بودند و نام دو 

ساله شان بر ر ستادان تن از ای ست. با وجود هجر  تدریجی ا های وی باقی مانده ا

ندی از پیروان یان نیروم مان غیرآتنی، جر تا ز که  ند  ما باقی  شاااان در خودِ آتن 

 ی مهمش در این دوران ایسوکراتس بود.اسکندر دوام آورد و نماینده

ست سوفی شهر   سانی بودند که از یکی از دالیل  ستین ک ست که نخ ها آن ا

آید که این میمانده چنین برگرفتند. از ارقام باقیشاااان دساااتمزد میشااااگردان

سیار ک ن بو ستمزدها ب شند.د سخنرانیم  ً  ده با هایش از پرودیکوس در یکی از 

کننده یک دراخما گرفت، و در سخنرانی دیگری از هرکس پنجاه دراخما هر شرکت

منصاافه که با قرعه  أدریافت کرد. این در شاارایطی بود که حقوق یک عضااو هی

شغلی مطلوب تلقی میانتخاب می ما دراخشد، نیمشد و به دلیل دستمزد باالیش 

ساله شرکت در محاکمه بود. چنان که اف طون در ر شرح  منونی به ازای هر بار 

صد مینا پوا دریافت می سخنرانی منفرد  کرد که با داده، پروتاگوراس گاه در یک 

سااز مشاهور آمد فیدیاس و ده مجسامهدراخما برابر اسات و از مجموع درده هزار 

دهایی چنین باال و ثروتی که به دیگر بیشااتر بوده اساات. بدیهی اساات که دسااتمز

شد، از سویی قدر  و نفوذ فراوان به دنباا داشت و از سوی دنباا آن اندوخته می



 

 آورد. اف طون، یکی از این دشمنان بود.دیگر دشمنانی بزرگ پدید می

ست ستمزدهای ک نسوفی سی پنهان نمیها د کردند. برعکس در شان را از ک

شان به راستی ارزش چنین پولی هایکردند آموزهادعا میزدند و این مورد الف می

آموختند، به تعبیری به راساااتی چنین ارزشااامند بود. را دارد. آنچه ایشاااان می

های دموکرا  دیگر یونانی، در شااهردولت ی آتنی در این دوران، مانند تمامجامعه

 برد. به دنباا کم شاادن قدر  شااورایوضااعیتی مغشااوش و آشاافته به ساار می

های قدیمی شاااهر، نظم اجتماعی دساااتخوش آرئوپاگوس و منحل شااادن دادگاه

کرده بودند، تأساایس  های عامی که نیروهای دموکرا اخت ا شااده بود و دادگاه

رساایدگی به دعواهای مردم و نظار  بر توزیع ثرو  و قدر  را بر عهده داشااتند. 

 ین دلیل یکی از مجاریگرفتند و به همها از طرفین دعوا دسااتمزد میاین دادگاه

ای که مورد نقد اف طون و به شیوه ،هم روهمین  ازهای دولتی بودند. هزینهتأمین 

کردند انداختند و ایشان راتشویق میارسطو واقع شده، شهروندان را به جان هم می

 ی دعوا کنند!دیگر اقامهتا علیه یک

شد. گذشته از تلقی می نتیجه آن بود که دعواهای حقوقی در آتن امری روزمره

صمیم سی نیز در مجلسگیریاین، ت سیا گرفت که های عمومی بوله انجام میهای 

شباهت زیادی با دادگاه صادی و قدر  نظم حاکم بر آن  شت. یعنی ثرو  اقت ها دا

توانست بهتر سخنرانی کند و یافت که میسیاسی در این شرایز به کسی تعلق می



 

ها شنونده را به درستی ادعاهایش ترغیب کند. سوفیستاستدالا نماید و جمعیت 

با توجه به در این شااارایز مدعی بودند که چنین چیزی را آموزش می دهند و 

 اند. کردهچنین تعهدی را برآورده میاحتماالً  شانموفقیت شغل

های ترغیب شنونده و فریب دادنش ها البته این نبود که شیوهادعای سوفیست

شاگردانآموزنرا می ضیلتی به  شان مدعی آموزاندن ف شان را د. ای شان بودند که ای

شان را ساخت و کامیابی و محبوبیتشان برجسته و ممتاز میانشهریهم در میان

ضمین می ستان توانایی سخنوری و حتی کمی فریبت کاری کلید نمود. در یونان با

ت در آن روزگار تعریفی ی فضاایلشااد و بنابراین واژهموفقیت و محبوبیت تلقی می

با  ،متفاو  با امروز داشاات. به همین دلیل اساات که تمیسااتوکلس و آلکیبیادس

چنان شاااان همهایشاااان، و خیانتهایشاااان، دزدیهای مداوموجود دروغگویی

به  - حتی اف طون اشاارافی -محبوبیت داشااتند و توسااز نویسااندگان گوناگون 

 شدند. جاع واقع میهایی از فضیلت مورد ارعنوان نمونه

ای بود که اشااراف بدان باور ی اصاال موضااوعهادعای آموزش فضاایلت، واژگونه

ستگی به خاندان و قبیله شراف معتقد بودند واب شتند. ا ای خاص و برخورداری از دا

خونی پاک رمز دسااتیابی به فضاایلت اساات. به همین دلیل هم از نظر ساایاساای 

دیدند. ای محدود میهای خویشاااوندی بسااتههکار بودند و قدر  را به حلقمحافظه

سان کهن یونانی، به ویسه کمدیشاعران و درام ساننوی شکاا گوناگون این  ،نوی به ا



 

صور  ضیلت را  شراف و عوام اعتقاد به توارثی بودن ف بندی کرده و بر تمایز ذاتی ا

شاری می صفاپاف شان را برتری  صلی آثار ضمون ا سوفوکلس و پیندار م   کردند. 

یافتن  ذاتی بر اکتساااابی قرار داده بودند و بر اهمیت پیوندهای خونی و جریان 

شتند. اوریپیدس پا را از تأکید  سرنوشتی مشترک از مجرای روابز خویشاوندی دا

ربز اهمیت این نکته را بیکام ً  هاییگاه در موقعیتاین هم فراتر نهاده بود و گه

شزد می ضیلت را تا مرتبهتأکید  کرد وبه مخاطبانش گو شعاری بر ذاتی بودن ف ی 

شناسیم کاست. آنچه امروز ما به عنوان ادبیا  ک سیک یونان میسیاسی فرو می

ی هواداران اشااراف برای کنندههای ساارگرمهمین بیانیه ،سااتاییم، در واقعو می

 شان بوده است. ت بیت قدر  سیاسی

ین باورها را به چالش کشیدند. ای بودند که اها نخستین جریان فکریسوفیست

کس  از دید ایشاااان، تمایز چندانی میان اشاااراف و عوام وجود نداشااات و هر

توانست با برخورداری از آموزش درست، به فضیلت )یعنی همان ترکیب قدر  می

یب، اصااال موضاااوعه به این ترت بد.  یا مهو ثرو ( دسااات  نا ی ی موجود در بر

کرد و مشروعیت ایشان برای شرافی را سست میهای اعتقادا  اشان بنیانآموزشی

ها در واقع اندیشمندانی کشید. سوفیستی قدر  سیاسی را به پرسش میمطالبه

شراف فراهم آوردند و  شمنان ا ستین بار چارچوبی نظری برای د بودند که برای نخ

ن جویانه از سویی زمینه را برای جذب شاگردابا تکیه بر شعارهایی به نسبت برابری



 

شرافی س حی فکری  ،ثروتمند، اما غیرا شان را به  سوی دیگر ای فراهم آوردند و از 

صه ست نقشمجهز کردند تا در عر سیا شان، همان ی  شوند. تاریخ ظهور ای آفرین 

ای از هایش طبقهمقطعی بود که آتن با پیشرفت در تجار  دریایی و تجهیز کشتی

د که از قدر  اقتصاادی زیادی برخوردار بازرگانان ثروتمند را در دا خود پدید آور

شده  سی محروم  سیا ستیابی به قدر   ستش از د سب پ صل و ن بود، اما به دلیل ا

ی هایی بودند که با تغذیه از این انباشاات ثرو ، زمینهها واسااطهبود. سااوفیساات

نظری برای دخالت ایشان در سیاست را فراهم کردند و مشروعیت مورد نیاز برای 

 های دولتی را خلق نمودند. ان در مقاممشارکت ایش

در یونان باسااتان، سااه حوزه از آموزش وجود داشاات که برخورداری از آن در 

 :1انحصار اشراف بود. این سه حوزه عبار  بودند از

بدنی یت  ِدوتریبِس:  الف( ترب پائ ( کان و به ورزش کود که   )

نان مربوط می یداننوجوا ناشااااد و در م به  پاالئیساااترا: هایی  گاه ) م ورزشااا

گرفت. ( انجام می 

( که بر یادگیری نواختن )کیتاریساااتِس: ب( آمویش موستتیقی

های همساارایی و ساایتار یونانی متمرکز بود. بعدها خواندن آواز و شاارکت در گروه

                                                 
1 De Romilly, 1992. 



 

ه رقصاایدن نیز به این رده افزوده شااد. یونانیان باسااتان معتقد بودند این کارها ب

 انجامد.توازن اخ قی و اعتداا ذهن و بدن می

( که در اصاال همان توانایی )گراماتیسااتِس:  پ( آمویش یبان

رسی مرجعش آثار همر بود. در یونان خواندن و نوشتن به یونانی بود و تنها کتاب د

 شد. سواد تلقی میکه با آثار همر آشنایی داشت با باستان کسی

ها با صاارف زمان و هزینه همراه بود، تنها سااتیابی به این آموزشجا که داز آن

هایی که تمایزی توانسااتند به این تعبیر آموزش ببینند. در تمام جامعهاشااراف می

هایی خاص از رفتار و گفتار و حرکا  میان اشراف و عوام در آنها وجود دارد، شیوه

به آموزش و صاارف وقت و  یابد که تساالز بر آنی اشااراف رواج میبدنی در طبقه

ها مسااال  آید. در این جامعهتر بر نمیهای پایینی طبقهنیرو نیاز دارد و از عهده

ی تمایز طبقاتی های خاص از راهبری رفتار و سااخن دسااتمایهبودن به این شاایوه

 ؛آموزش در یونان باستان نیز چنین وضعیتی داشته است ،شود. به ظاهردانسته می

شراف را از عوام متمایز میراهی بو ،یعنی کرده و با توجه به اهمیت کلیدی ده که ا

های به کار الگوهای حرکتی و رفتاری در این زمینه، گویا ورزش و آشااانایی با راه

ی آموزشاای بوده باشااد. به همین دلیل هم بندِ این برنامهترین مهم بردن اساالحه

داند هور هرج و مرج را آن میهای زواا دولت و ظیکی از نشانه جمهوراف طون در 



 

دهند زاده و اشرافی توانایی کنترا کردار و گفتار خود را از دست میکه مردم اصیل

 کنند. زنند و رفتار میسوادها حرف میو مانند بی

ضعیت خانوادگی فرد گره  ضیلتِ برخورداری از آموزش، با و ستان ف در یونان با

هاای برجساااتاه و ا فرزنادان خاانوادهخورد. تلقی عمومی این بود کاه تنهامی

مندند و از خمیرمایه و ساارشاات مساااعد برای جذب آموزش بهره ناگزاداشااراف

تا  ،آموزش به تنهایی برای شااکفتگی فضاایلت در فرد کافی نیساات. یعنی یونانیان

دانسااتند که با فضاایلت را امری ذاتی و توارثی می ،هاقبل از عصاار سااوفیساات

شراف شت. البته زاده بودند پیوندا صل ،دا شراف دولتمند و  ،در ا ماجرا این بود که ا

شاااان را از ایفای نقش به قدر منابع مالی در اختیار داشاااتند تا فرزندانبانفوذ آن

شااااگرد یا کارگر تولیدکننده معاف کنند و ایشاااان را به آموزش عنوان یک خانه

که هر دو آموزش ی خونی میان پدر و پسااری بگمارند. اما در چشاام ایشااان رابطه

شتر از رابطه سواد بودند، بی شبکهدیده و با صادی و  شان های میانی حمایتی اقت

  جلوه داشت.

ست سوفی ساختار در این حاا و هوا،  ها ظهور کردند. آنان با طرح دو ادعا نظم 

هایی های نظری و تواناییآموزشی یونانیان را به هم زدند. نخست آن که بر آموزش

کردند و نقش ورزیدگی بدنی و تأکید  دالا کردن و مهار  ساااخنوریمانند اسااات

رشااد عضاا نی را ثانویه دانسااتند. دیگر آن که پیوند میان فضاایلت و خاسااتگاه 



 

سته شای ستند. ی جذب آموزشخانوادگی را گسستند و همگان را  های خویش دان

، به داریه زمینو ن ز ثروتمندان که از راه بازرگانی،ی دیگری اطبقه ،به این ترتیب

توانسااتند ادعای برخورداری از آموزش عالی را طرح  ماا و مکنتی رساایده بودند

کنند و خویشااتن را صاااحب فضاایلت بشاامارند. با توجه به مساااعد بودن شاارایز 

یافت و به راساااتی سااایاسااای، ادعای این افراد در نظامی دموکراتیک تحقق می

نه یان در صاااح نا ند. این امر، خود ری میها برتی مجلسساااخنوران و دا یافت

 رساند. ی دموکراسی بود و به پایداری نظام موجود یاری میکنندهت بیت

سیار پردازانی انق بی بودند. آنان شاخهها نظریهبه این ترتیب، سوفیست هایی ب

شان ها به شاگرداند و در تمام این حوزهمتنوع از دانایی را به یونانیان معرفی کردن

شاخهدادند. همهیآموزش م شان فن )تِخنِه: ی این  سته ها از دید ای ( دان

ها ش کرد. سااوفیسااتشااد در زمانی کوتاه به دیگران منتقلشااد و بنابراین میمی

سخنرانیتوانایی ی مردم به شان برای همههای رایگانها و عمق دانش خود را در 

ی بعدی با شاگردان بالقوه هایی به پرسش و پاسخگذاشتند و در نشستنمایش می

ندیشاااه ،پرداختند. به این ترتیبمی های نو از ساااویی راه را برای شاااکوفایی ا

سوی دیگر با نمایش توانمندیمی شودند و از  ستردهگ تر های خویش مخاطبانی گ

 نمودند. را به خویش جلب می

های ها بسیار گسترده بود. ایشان به طیف وسیعی از دادهموضوع کار سوفیست



 

ساطیری را نقد میتجربی با نگاهی خردگرایانه می ستند و اعتقادهای ا کردند. نگری

، گرگیاس دهای ایشاااان بودند. چنان که گفتیمآماج نقترین مهم اسااااطیر همری

شت ساطیر همری پرداخت و بردا سندگانی بود که به ا ستین نوی هایی یکی از نخ

شخصیت ست داد. پواژگونه را از نقش  ساطیر خدایان ها به د سیاری به ا س از او ب

قل هایی ع با تفسااایر ها را  ند و آن به پرداخت مه را  ند و ه بازخوانی کرد نه  یا گرا

دم آتن را هایی از امور طبیعی دگرگون سااااختند. هنگامی که کساااوفی مرتم یل

افروخت و با افکندن ردایش بر آن چگونگی ترسااااند آناکسااااگوراس چراغی را بر

ی را توضی  داد و با تفسیر رایج در این مورد که این نشانهخاموش شدن خورشید 

ست، مخالفت کرد. به همین ترتیب شید ا شم خدای خور ای با زمانی که بزغاله ،خ

آناکساگوراس  مردم را به هراس دچار کرد یک شاخ در وسز پیشانی به دنیا آمد و

یکتا از جوش ی بز را شااکافت و به مردم نشااان داد که این شاااخِ بود که جمجمه

شاخ شت کاهنانی خوردن  ست و بردا که را های عادی یک بز معمولی پدید آمده ا

 دانستند رد کرد. ی ب یی آسمانی میاین را نشانه

ست سوفی شکی ها اهمیت دارد، رابطهیکی از نکاتی که در مورد  شان با فن پز

صر وام شکی یونانی به طور عمده از م ست. فنون پز شده بود ا و آمیخته با گیری 

های اساااطیری فراوان بود. نخسااتین کساای که کوشااید این خرافا  و اندیشااه

شت ساطیری رابردا صویری خردگرایانه فرو بکاهد های ا امپدوکلس بود که با  به ت



 

اش راه را برای برداشاات بقراطی طبایع چهارگانه و چهار ی عناصاار چهارگانهنظریه

چارچوب مرسااوم پزشااکی در کل قرون گیری نوع خلز هموار کرد و برای شااکل

ی این عناصر و وسطا بستری مساعد ساخت. چنان که گذشت، برداشت او درباره

شان از راه دو نیروی مهر و آفندی خاستگاهی ایرانی داشت و به این ترتیب ارتباط

ی اش از ایران و بدنهفن پزشاااکی در یونان امری وارداتی بود که چارچوب نظری

ها به پزشکی بسیار دلبسته بودند گیری شده بود. سوفیستز مصر واماش اعملیاتی

 دانستند. ها میای از کارآیی آموزش و تربیت در بدنو آن را نمونه

شد و با وجود آن که تباری  460هیپوکراتس )بقراط( در  سالی زاده  پ.م. در ت

بود. مکتب  دوری داشت، آثار خود را به زبان ایونی نوشت. او دوست دموکریت هم

ی کوس بنیان نهاده شااد و از آرای ها در جزیرهبا جنبش سااوفیسااتزمان هم او

ی ها بهره جست. تنها رقیب مدرسهبندی علل بروز بیماریامپدوکلس برای صور 

شت و متنی از آن برای ما به  صغیر قرار دا سیای  او، مکتب کنیدوس بود که در آ

شود که رقیبی های مکتب کوس معلوم میی متنهایادگار نمانده است. اما از اشاره

سه سخت برای مدر سوب میسر ست. جالب آن که هر ی هیپوکراتس مح شده ا

و این در  1اندنوشااتههای پزشااکی خود را به زبان ایونی میها متندوی این مکتب

                                                 
 ؛ جلد دوم.1376یگر،  1



 

اند. بنابراین آشکار است که در حالی است که جمعیت ساکن در کوس دوری بوده

های آسیای صغیر پا گرفته بود حتی از دید و، مرکزی که در میان ایونیمیان این د

شاااده اسااات. در همین دوران دیوگنس مکتب بقراطی نیز مرجع محساااوب می

ها نوشت و توکودیدس ای در باب رگی آسیای صغیر بود رسالهآپولونیایی که زاده

تن را با خود کوشاید تا شاکسات آ های پلوپونساوستاریخ جنگدر زمان نوشاتن 

بررسااای شااایوع طاعون مربوط کند. چنان که اف طون روایت کرده اسااات، برادر 

های پزشکان شهرتی نیک داشت. خودِ گرگیاس پزشک بود و خودش هم در حلقه

ست ،اف طون هم سوفی شکی ناگزیر که به مبارزه با  ها پرداخت، از این توجه به پز

شک بود. چنان که بارها به م ااِ رابطه شاره میی پز ای کرد و آن را نمونهو بیمار ا

 دانست. غایی از اهمیت و کارآیی آموزش و تربیت در رستگاری بشر می

شکی و پیوند خوردنش با فنی به ظاهر بی شانگر توجه به پز ربز مانند ب غت، ن

ها در حاا شکوفایی در دا جنبش سوفیستزمان هم آن بود که دو عنصر به طور

گرایی و نقد خرافا ، و دوم توجه به انساااان. این که تجربهبوده اسااات. نخسااات 

ی ها پا گرفت، نشانهجنبش سوفیست های پزشکی یونانی در زماننخستین مکتب

آن است که در مقطع تاریخی خاصی توجهی فراگیر به انسان و ماهیت تجربی آن 

در همین ها هم نمود داشاات. در میان یونانیان باب شااد. این توجه در سااایر حوزه

های خود را نوشااتند و محور دوره هکاتایوس میلتی و هرودو  و توکودیدس تاریخ



 

قرار دادند. زایش درام در  ، نه خدایان و نه پهلوانان،هایشااان را کردار آدمیانروایت

بر خ ف اساطیر  ،شود. چون موضوع دراماین دوره نیز به همین جریان مربوط می

ست  سان ا سی، ان شعار حما بینیم نه خدایان. در قلمرو هنرهای تجسمی نیز میو ا

ساطیری و دیوها و جانوران  صر ا ستین بار عنا که در همین دوره فیدیاس برای نخ

 شود. مند بر بازنمایی بدن انسان متمرکز میرکند و ت ش هنرا از صحنه حذف می

یان مام این جر ته معجزهت که روی هم رف ی هنری و فرهنگی های فرهنگی 

شانهنان را بریو ستند. توجهی که ازساختند، ن سان ه سوی  هایی از توجه به ان فرا

هایش در آساایای صااغیر و ایتالیا به خاساات و پسواکمیمرزهای یونان، از شاارق بر

های اقتصاااادی در قلمرو ریزیای بود که برنامهرساااید. این همان دورهیونان می

نی به شکلی برجسته به فرد توجه داد، حقوق مدنی ایراشاهنشاهی پارس بازده می

گری بر انتخابتأکید  شناسی زرتشتی باداد، و یزدانکرد و او را مخاطب قرار میمی

سانی و نقش شدن نظام اخ قی افراد ان شت خویش به فردی  سرنو شان در تعیین 

ی پنجم ها و اهمیت یافتن نقش فرد در یونان سدهشد. ظهور سوفیستمنتهی می

 شاااهنشاااهانبا راهبری  تری بود که در سااط  جهانیاس رخداد عظیمانعک .م.،پ

رخدادی که معلوا بازسازی  ؛هخامنشی در کل قلمرو میانی اوراسیا در جریان بود

ی پارسی بود، و به بازتعریف شدن نقش فرد و استوار شدن نظم اجتماعی به شیوه

 های اخ قی و حقوقی بر وی انجامید. نظام



 

صوا یک سیطرهرخدادی که زیر  شی مجااِ ظهور یافت، اما مح ی نظم هخامن

ی آمیزش و ترکیب آرا و افکار گوناگون فرهنگ و تمدن یک قوم نبود. بلکه نتیجه

های گوناگون شااده در تمدنهای زادهای درهم بافته از منشگیری شاابکهو شااکل

ا خلق ای را بازی کردند و فضااایی ربود. هخامنشاایان در این میان نقش واسااطه

شده و منظم ممکن شود. به این ترتیب، کردند که این آمیختگی در بستری تعریف

ای در تاریخ شاید معجزه اندی خویشتن دانستهانگاری معجزهآنچه یونانیان با ساده

سیار شد، اما ب ستتر بزرگ فرهنگ با سوفی شمنان و تأثیرگذارتر از جنبش  ها و د

ها، نیست. جنبش سوفیست« یونانی» ایمنصفانههر تعبیر  شان است، و دراشرافی

ی پیش در انعکاس توجه به فرد و ارتقای ارزش وی بود. روندی که از دو ساااده

شااناختی و بر اساااس شااواهد تاریخی زمین آغاز شااده بود، و به دالیل جامعهایران

 توانست سرزمینی مانند یونان باشد، و نبود!خاستگاهش نمی

های بسیاری با زندگی عادی و سنتی مردم ا، از جنبههمحتوای سخن سوفیست

ای بود که ایشااان را به دشاامنی با نهادهای یونان در تضاااد بود. این همان انگیزه

ی مایهداد. از ساااوی دیگر، بنکار اجتماعی ساااوق میکهن و نیروهای محافظه

ماتی که به نوینی که بر جهان آن روز حاکم شده بود و الزا های ایشان با نظمآموزه

شاهی ایران به مناطق پیرامونیتدریج از حوزه شاهن شت میی زیر نفوذ  کرد، اش ن

 در - یعنی استق ا فضیلت از تبار و خانواده -ها خوانی داشت. شعار سوفیستهم



 

همین دیدگاه  این،شااده بود. با وجود افتاده و پذیرفتهقلمرو آن روزِ ایران امری جا

شوب میدر یونانِ طبقاتی و د شود. ستخوش آ ست به نتایجی انق بی منتهی  توان

شدن تمایز  شراف را تعمیم دهیم،اگر محو  شدن مرزهای  میان عوام و ا به سست 

رساایم و این چیزی بود که بساایاری از ایشااان ادعایش را میان ارباب و برده می

گیری نخستین جنبش ضدبردگی در ها به شکلظهور سوفیست ،داشتند. در عمل

یان یونانیان منتهی شد. رهبری این جنبش را آنتیفونِ سوفیست بر عهده داشت م

زیساات. آرای آنتیفون و هوادارانش به پ.م. می 479-406های ساااا که در میان

هایی از اعتقاد بدان را حتی در آثار اوریپیدسِ قدری در آتن مخاطب یافت که رگه

 توان یافت. هوادار اشرافی هم می

سازگار و کام ً  های هخامنشیانها که با سیاستر تعالیم سوفیستی دیگجنبه

شت سنتی یونانیانبا بردا شیوهکام ً  های  ی تعریف خودی و بیگانه بیگانه بود، به 

ضای قبیلهمربوط می صلیشد. چنان که گفتیم، در یونان تا دوران هرودو  اع  ی ا

ودو  کوشااید در راسااتای شاادند. هرخودی و دیگران بیگانه تلقی می شااهردولت

ست خارجی آتن، این مفهوم را با یونانی و بربر هم اما در عمل موفق  ارز بگیردسیا

ها بود به انجام رسید. نشد و این کار بعدها توسز ایسوکراتس که وارث سوفیست

ها، هنوز اعتقاد عمومی بر آن بود که بیگانه و آشاانا را باید بر در زمان سااوفیساات

تعریف کرد. این مبنایی بود که  شااهردولت یی سااازندهدر قبیلهمبنای عضااویت 



 

ساخت و از رشد را استوار می ،هاپایگاه اجتماعی اشراف، یعنی روسای همان قبیله

کرد. تباری متمایز داشاااتند جلوگیری می معموالً قدر  بازرگانان یا مهاجرانی که

 ان بودند. ی همین تازه به میدان آمدگها سخنگویان جبههسوفیست

« شاااهروند جهانی»عبار  های مهم در جنبش ساااوفیساااتی یکی از کلیدواژه

اروپایی  های( اساات که هنوز هم در زبان)کوساامولپولیتِس: 

های یونانیان، به شااکلی از هویت فرضرواج دارد. این واژه، در تعارض با تمام پیش

ای خاص هو قبیل شااهردولت ه یککند که برتر و فراتر از تعلق بجمعی اشاااره می

بانی در ؛باشاااد با هر قومیت و ز که همگان را  بر بگیرد و همگان را زیر  هویتی 

صوا سایه ی نظمی مشترک جمع کند. چنین چیزی البته در تعارض مستقیم با ا

گرفت. یکی از پیامدهای این دیدگاه آن اساات ی زندگی یونانیان قرار میموضااوعه

های مختلف با هم برابر و برادرند. های متفاو  و قبیلهشاااهردولت که اعضاااای

اش، که در آن که یونانیان و بربرها همسان هستند، و سومین نتیجه ،ی دیگرنتیجه

داران تفاو  ها و بردهشاد، آن بود که بردهیونان باساتان بسایار خطرناک تلقی می

تر از منشیان روشناخاصی با هم ندارند. ارتباط بین این عقاید و نظم سیاسی هخ

های عصاار سااوفیساات ،به این ترتیبآن اساات که نیازی به اثبا  داشااته باشااد. 

سته  - پریکلس سته یا ندان سی و الگویی از حقوق بین -دان سیا الملل مبلغ نظمی 

 های یونانی متعارض، و با نظم پارسی سازگار بود. داشتبودند که با پیش



 

یکی از  ،دلیل نوپا بودنش و تازه معرفی شاادنشتمایز نوظهور یونانی و بربر، به 

گرفت. بدیهی هایی بود که بساایار مورد انتقاد این اندیشاامندان قرار میدسااتمایه

است که تندروترین منتقدان این تمایز، همان کسانی بودند که روابز ارباب و برده 

سواا می ست:  مشهور آنتیفون چنین هاییکی از جملهم  ً  بردند.را نیز زیر  ما »ا

ی خواه از قضا یونانی باشیم یا بربر... همه ،ای یکسان داریمهمگان از هر جهت پایه

  .«کنیممان تنفس میما از دهان و بینی

ی نیرومند و آرای اثربخش چند در برابر حمله کار، هری اشرافیان محافظهجبهه

ها، پیش از سوفیستنشینی شدند، اما تسلیم نگشتند. تا ها وادار به عقبسوفیست

ها و اشاااراف نبردی به نسااابت م یم و علنی بود. از ساااویی نبرد میان دموکرا 

آوردند و با تکیه بر نهادهای شااان جمعیت را به هیجان میها با سااخناندموکرا 

شدند، و از سوی دیگر ی مشارکت مردم را خواستار میی دامنهکهن یونانی توسعه

های ناشایست زندگی وشتن درام و نمایش دادنش بر جنبهاشرافیانی بودند که با ن

سرودند. با ظهور کردند و در ستایش از اساطیر کهن شعر میمیتأکید  هادموکرا 

ها، کل ماجرا شکلی دیگر به خود گرفت و به کشمکشی در عالم اندیشه سوفیست

رتبز با که در آن چیزهایی عینی و آشکار و م ،های قدیمیدگردیسی یافت. کمدی

هایی پیچیده پردازیگرفت، جای خود را به نظریهفرد خاصی مورد تمسخر قرار می

تهی از محتوای معنایی عمیقی بود، با  معموالً ها هم کهداد و شاااعارهای دموکرا 



 

های اشرافی ها به دژی نظری برای مقابله با منشی آرای عق نی سوفیستپشتوانه

 تبدیل شد.

شیوه شراف به چند  ست ا سوفی شان دادند. یکی از در برابر جنبش  ها واکنش ن

ها، چنان که گفتیم، تداوم نمایش و درام و سراییدن شعر بود که روشی این شیوه

ها هم به تدریج به شااد. ایراد این روش آن بود که دموکرا قدیمی محسااوب می

نویسااانی نامهنمایش شاادند و کم کمای در این زمینه مساال  میکارگزارانی حرفه

 های دموکراتیک داشتند. کردند که گرایشظهور می

ها را هدف بگیرند و آن را ی نیرومند آرای سوفیستراه دیگر، آن بود که هسته

ها باور به اهمیت خرد و درک عق نی ی سااوفیسااتاعتبار سااازند. مبنای عقیدهبی

اح را در نظر ی رساااتگاری اساااتع یی اروبود. آنان شاااعارهایی متافیزیکی درباره

کردند. برعکس، به رفاه و عرفانی توجه نمینداشااتند و به مفاهیمی انتزاعی و شاابه

شان برای جهانی نظر داشتند و در برابر تجهیز شاگردانای زمینی و اینخوشبختی

کردند. خواساات ایشااان، بساایار با چنین ساابک زیسااتنی عقایدشااان را ترویج می

ی زمین، مردم و ان که اهورامزدا را آفرینندهی هخامنشااایشاااعارهای عملگرایانه

خوانی داشت. تمرکز ایشان بر علومی تجربی و ملموس مانند دانست همشادی می

ست ست که از گمانهزی شانگر آن ا شکی نیز ن سی و پز های دینی و طرح زنیشنا



 

عام و غیرکاربردی پرهیز میچارچوب ندکردههای نظری  که در چارچوب ؛ا هایی 

 ی اشراف بود. محور مورد ستایش جبههدینی و ریاضیهای شبهنظامقالب 

سخ ستایش از جنبهیکی از پا شراف به این جنبش،  ی غیرعملی های هواداران ا

ها بود. مورد نظر سوفیست ِِرد و ناچیز شمردن عقل سلیمِو استع یی اندیشه، و خُ

نان خویش، بیش ها برای مرزبندی آرای خود و نمایش نقاط ضعف دشمسوفیست

شان را نقد می از هر انی و حماقت کردند. در زبان یونانی نادچیز جهالت و نادانی ای

شاره واقع می( مورد « )آماتیا»ی با واژه ستا سوفی  ها این واژه راشود. 

شر میترین مهم ساندلیل بدبختی ب ستند و فقر و بردگی ان ی نادان ها را نتیجهدان

نساااتند. این واژه در ابتدای کار، در میان یونانیان معنایی منفی داشاااان میبودن

ها توانستند به خوبی از آن در راستای اهداف داشت و به همین دلیل هم سوفیست

برداری کنند. اما واکنش اشاااراف در این مورد بسااایار جالب بود. آنان خویش بهره

 !1شروع به ستایش از نادانی و حماقت کردند

هایش ی اشراف بود، در یکی از خطابهکه یکی از سخنگویان جبهه کلئون آتنی،

انش شهریهم یکارانهقید و شرط و زیرکی فریباع م کرد که حماقت از آزادی بی

سپار  نیز در یکی از مکالماتش با حریفان آتنی خود بر این ستوده شاه ا ست.  تر ا
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به اطاعت از قانون وادار چون آدمیان را  ،واژه پافشااااری کرد و حماقت را ساااتود

نماید. این واژه بعدها به االهیا  خواهی شااهروندان جلوگیری میکند و از زیادهمی

گری را مفاهیمی شد که کنجکاوی و پرسشترین مهم مسیحی وارد شد و یکی از

داد و ایمان به معماهای ت لیث و به عنوان شاااکلی از گناه مورد نکوهش قرار می

کرد و هر دو را گذاری میی آماتیا نشاااانهی کلیساااایی را با واژههااطاعت از دگم

 ستود. می

شااان به توجهیها به علوم عملی و بیاشااراف از سااوی دیگر گرایش دموکرا 

ورزش و جنگاوری را نیز هدف گرفته بودند. چنان که گفتیم، یکی از ارکان تربیت 

شراف، به ورزش مربوط می شتر هیونانی ا شکلی از تربیت بدنی شد و این بی مان 

های المپیک آمد و معیارهای موفقیتش در قالب بازیها میبود که به کار هوپلیت

اساالحه و های ساابکپیاده»ها که نمایندگان بندی شااده بود. سااوفیسااتصااور 

اشااراف بر اساااطیر پهلوانی را مسااخره تأکید  ها وبودند، این ورزش« پاروزنان فقیر

نانمی ند و پهلوا ند و عضااا نی کرد یا نیروم مات ند هراکلس را تجلی آ مان ای 

 ،آمدشان میهای اساطیری هم در این مورد به یاریها و روایتدانستند. داستانمی

چون هراکلس همان کسااای بود که فرزندانش را در حاا دیوانگی کشاااته بود و 

 نابخردانه خود را کشت.  های آخیلس را به او نبخشیدندآیاکس چون س ح



 

شیوه صور به این ترتیب، قدر  در جامعه شد. بندی میی یونانی کهن به دو 

شاااد و با ها ساااتوده مینخسااات قدر  بدنی و جنگاورانه که در میان هوپلیت

گشت، و دیگری قدر  ذهنی و فکری که در ی اساطیر حماسی تقویت میپشتوانه

ها بود. توجه سوفیست یافت و موردهنر سخنوری و توانایی اقناع دیگران تجلی می

ی مشابهش را ها هم سابقه دارد و نمونهاین دو شاخه شدن قدر  در سایر فرهنگ

توان یافت که طوس و گودرز را به عنوان نمایندگان دو ی فردوسی میدر شاهنامه

صور  سانی که بندی قدر  در برابر هم قرار میشیوه از  ستین ک دهد. یکی از نخ

کسااانوفانس بود که در  قرار دادتأکید  این دو شااایوه را مورد در یونان تمایز میان

گانه برای به سااامان های پنجبندی مشااهور از اشااعارش، ارزش یک قهرمان ورزش

 . 1را منکر شد و قدر  بدنی را امری غیرمهم تلقی کرد شهردولت شدن اوضاع

ست سوفی شراف نیز ظرافت و ناتوانی بدنی  سخره میدر مقابل، ا کردند. ها را م

ستوفانس در  شاره کمدی ابرهاآری ستا سوفی های ناتوان، زردنبو و های زیادی به 

سادگی با تغییر آب و هوا و نام یما  کوچک رنجیده می شوند نحیفی دارد که به 

ها از شااوند. جالب آن که او در میان این سااوفیسااتو به زنان نوجوان تشاابیه می

ی وقتی که بعدها خواساات از سااقراط اعاده ،برد. اف طون همسااقراط هم نام می
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سته شای صور حی یت کند و تربیت  ی بندی کند، بر این جنبهی مردان آتنی را 

سقراط راجنگاورانه شاری کرد و سخت سربازی مقاوم و جانچون هم ی تربیت پاف

 تصویر کرد که از نیروی بدنی زیادی برخوردار بوده است. 

ها و شکاکیت افراطی ها، نسبیت ارزشسوفیست های اصلییکی دیگر از آموزه

شه ست که ری سنوفانس بود. جالب آن ا شکاکانه را نیز در آثار ک شت  ی این بردا

کسی نیست و هرگز نبوده است »گوید: توان باز جست. او در بندی مشهور میمی

که حقیقت را بر زبان آورد. چون حتی اگر چنین کسااای هم پیدا شاااود، هرگز با 

  .«ن نخواهد دانست که حقیقت را بیان کرده استاطمینا

ست سوفی شتی در میان  شان بر مبنای دیدگاه چنین بردا شت. ای ها نیز رواج دا

دانستند و به همین دلیل هم مدعی شان، آدمی را معیار همه چیز میمدارانهانسان

ست و غلز نتیجه ست و دروغ و در شتبودند را ست، نه ی بردا های خاص افراد ا

ستا، پروتاگوراس میشانهن ستع یی و مطلق. در همین را سان »گفت ی امری ا ان

ها درسااات گرفت که تمام گزارهو بر این مبنا نتیجه می« معیار همه چیز اسااات

شاوند. گرگیاس، با اساتداللی شاان درسات تلقی میچون از دید گوینده ،هساتند

کس توساااز  که هرای معکوس رساااید و گفت با توجه به این مشاااابه به نتیجه

هایی که بر زبان شاااود، تمام گزارههای متفاو  داوری میمخاطبانی با برداشااات

ست، چون هیچآورده می ست ا سی ندارد و شود نادر ستر کس به حقیقت مطلق د



 

شاااود که این تفاو  میان حقیقت مطلق و کس توساااز دیگرانی داوری می هر

 ند.  فهمشده از دیدگاهی شخصی را میهای صادرگزاره

ها، به آن گروهی از های بسااایار اثرگذار در برابر ساااوفیساااتیکی از واکنش

شراف مربوط می ستهواداران ا سوفی س ح  ها را دریافته بودند و شد که اهمیت 

سی می ستدالا و خردورزی آرای خود را به کر شان با بحث و ا شیدند مانند ای کو

شانند. اینان ستنقطهترین مهم بن سوفی سبیها رضعف  سیالیت ا همین ن نگری و 

شان از مفاهیم دانستند و کوشیدند تا به شکلی مفاهیم کلی و مطلق هایبرداشت

، و اولین 1بندی کنند. نخستین کسی که در این راه گام برداشت سقراطرا صور 

 کسی که در این عرصه کامیاب شد، شاگردش اف طون بود. 

ها از اف طون، در میان سااوفیسااتسااقراط را تمام نویسااندگان باسااتانی پیش 

انسان و  ،هاسوفیستچون هم ،های سقراطاند. موضوع اصلی آموزهبندی کردهرده

ی کار او نیز تدریس و بحث و گفت و شااانود و اقناع های وی بود. شااایوهتوانایی

مخاطبان از راه به کارگیری فنون ب غت بود. به این ترتیب، سقراط از نظر موضوع 

ستو روش ب سوفی شواهد برا  شت. از  شتراک دا سقراط به عنوان میها ا آید که 

کرد و در نبرد پوتیدیا ی هوپلیت در نبردها خدمت میاساالحهساانگیننظام پیاده
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یا و آمفی 430در با مردم بئوت نگ  پ.م. از خود  422/421پولیس در پ.م. و ج

 شااد.حسااوب میی اشااراف م. بنابراین عضااوی از طبقه1دالوری زیادی نشااان داد

 همین ثرو  به او امکان داده بود که از شاااگردانش دسااتمزد نگیرد و ایناحتماالً 

 ی وی از رقیبانش بوده است. وجه تمایز شیوهترین مهم

سقراط همآموزه ست بر ،های  سوفی شراف  ،هاخ ف  شتیبانی از ادعاهای ا به پ

ها های سااوفیسااتهرساااند. در نگاه نخساات، محتوای سااخنان او با آموزکمک می

ست سوفی شت. او نیز مانند  ساطیر یونانی را بیشباهت دا ست و اعتبار میها ا دان

کرد. تفساایر میی به برداشااتی سااازگار با خرد، بازهای همری را برای دسااتیابمتن

گرفت هایش نادیده میی رقیبان دموکراتش خدایان را در بحثچنین به شاایوههم

گرایی نساابی این،ساااخت. با وجود سااان منحصاار میو موضااوع کار خود را به ان

سخها را نمیسوفیست شکلی از پرسش و پا سندید و با  که دیالکتیک نامیده  ،هاپ

کرد. این شاایوه را نخسااتین بار گرایانه را نقد میهای نساابیشااد، برداشااتمی

ی مکتب الئایی ابداع کردند و مشهور است که زنون نخستین کسی بود که ف سفه

یبد به این ترت فت.  کار گر به  فانش  خال با م حث  یک را در ب به می ،یالکت توان 
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سقراط و الئایی شراف بودند -ها پیوندهایی بین دیدگاه  پی  - که آنان هم هوادار ا

 تر تجلی یافت.رنگه شکلی پرپیوندهایی که در آثار اف طون ب ؛برد

چیزی ننوشت و  امروز داوری در مورد سقراط دشوار است، چون خودش هرگز

از نگرش  هایی متفاو  و گاه متعارضبه جنبه انداش نوشااتهدیگرانی هم که درباره

ی بیستم ی نخست سدههی نوزدهم و نیمی آخر سدهاند. در نیمهکردهتأکید  وی

خسااتین غربی محبوبیت داشاات که سااقراط را ن نویسااانتاریخبرداشااتی در میان 

اساای دانساات و او را در میان هواداران دموکرمدار میفیلسااوف خردگرا و انسااان

ست. مبنای این ابندی میرده ست ا شت به احتماا زیاد نادر دعا، آن کرد. این بردا

سقراط شاگردان  ست که برخی از  ستِنِس، ،ا ا  از دولتمردانی دموکر به ویسه آنتی

دند. با شیآب در آمدند و برای مبارزه با بردگی و برابری حقوق شهروندان بسیار کو

دهد آنتیستنس را باید بیشتر شاگردی متمرد دانست شواهد نشان می این،وجود 

 ای از محصوال  مکتب سقراطی. تا نمونه

ساا  سقراط بود. او در  شاگردان نامدار  ستنس یکی از  پ.م. از پدری  445آنتی

آتنی و کنیزی تراکی زاده شاااد و به این ترتیب از حقوق مدنی محروم گشااات. او 

ی شاااگرد گرگیاس بود و بعد پای درس سااقراط نشااساات و در نهایت مکتب مدت



 

. او و 1کردتأسااایس  ،که وقف هراکلس بود ،کلبی را در ورزشاااگاه کونوساااارگس

کردند و با تظاهر به شکستن را نقد می شهردولت شاگردانش هنجارهای اجتماعی

ر سااابک کشااایدند. کلبیان حتی دتابوها نظم اجتماعی موجود را به چالش می

شیدند و خانواده اختیار نمیحداقلی یونانیان نیز لباس نمی تمایز میان  و 2کردندپو

سنتی یونانیان، قوانین مدون، و ارباب و برده را نادیده می گرفتند. آنتیستنس دین 

شده در میان کرد و فضیلت را امری ذاتی و عادالنه توزیعمناسک مذهبی را رد می

ست و بنابهمگان می شیوهدان کرد. اندوزی و ورزش را تحقیر میی علمراین هر دو 

نامید و بیگانگان را بر یونانیان برتری او از این نظر که خود را شاااهروند جهان می

 داد، از سایرین متمایز است. کلبیان را باید نوعی آنارشیستِ باستانی دانست کهمی

 .اند تا سقراطبیشتر زیر تأثیر گرگیاس بودهاحتماالً 

از میان شاااگردان سااقراط، آثار پرحجم دو تن به شااکلی مطلوب به دساات ما 

ست. هر دو نفر، به جبهه سیده ا شان در تقویر شراف تعلق دارند و آثار ت این ی ا

، و بوده اساات. یکی از آنها اف طون اسااتمؤثر  گرایش در یونان باسااتان بساایار

شااد و بعد از  همراه کوچک شااورشاای کوروشلشااگر  دیگری کساانوفانس که با

 را نگاشت. آناباسیسبازگشت به یونان 
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توان به توصاایفی یکدساات از سااقراط دساات یافت. از خ ا آثار این دو تن می

ی ساااقراط با مفاهیم انتزاعی و متافیزیکی تنها اخت ف نظر میان این دو به رابطه

که  ،اف طونو  1داندتوجه میگردد. کسنوفانس او را به این رده از مسائل بیباز می

دانست. نظر میمند بود، استادش را نیز در این رشته صاحبخود به این حوزه ع قه

داند و معتقد تر میاز میان نویسااندگان بعدی، ارسااطو نظر کساانوفانس را درساات

دیدگاهی که امروز  ؛است اف طون نظریا  خود را به دهان استادش گذاشته است

گذارم. و در این کتاب نیز مبنا را بر آن می 2اندیرفتهبسیاری از نویسندگان آن را پذ

سی و جبهه سیا شته از این موارد اخت ف، در مورد گرایش  ی فکری وی توافق گذ

تردید هوادار اشاااراف بوده اسااات. در میان نظر کاملی وجود دارد. ساااقراط بی

ازجست که ای مانند آلکیبیادس و کریتیاس را بهای پرآوازهتوان نامشاگردانش می

اش به ایران، ها و پناه بردن نهاییاش به دموکرا های پیاپیاولی به خاطر خیانت

و دومی به خاطر ایفای نقش به عنوان یکی از ساای تن جبار، به دشاامنی با مردم 

شتند. هم شهر  دا سقراط به عوام آتنی  شدن  شته  چنین ماجرای محاکمه و ک

ست ست د صل ی میانهمدارسیا شان میجو مرو و  دهد که تهمت انند آنوتوس ن

ها و مردم امری جدی بوده اسااات. به بیان دیگر، باید اش با دموکرا دشااامنی
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نظر قاضیان دادگاه آتن درست بوده و سقراط به راستی جوانان احتماالً  پذیرفت که

ی مطلق بودن حق و ذاتی را با طرح ادعاهایی درباره زادگان،به ویسه اشااراف ،آتنی

« فاسااد»ی اشااراف بر مردم عادی، حقیقت و در نتیجه طبیعی بودن ساالطهبودن 

 کرده است. می

شی در آرای برخی از میچنان که از آثار اف طون بر سقراط چرخ آید، در زمان 

شراف پدید آمده بود و برجسته سقراط هواداران ا ترین نمود این چرخش، که خودِ 

ها اعتراف انکارناپذیر در آرای سوفیست باشد، ناگزیر شده بود به وجود نقاط قوتی

گیری از ایشان آغاز نماید. این ت ش، باعث شد کند و کوششی پردامنه را برای وام

بندی کنند و چنان ها ردهتا بسیاری از نویسندگان باستانی او را در میان سوفیست

سی وی را به کنار بگذاریم، چنین رده سیا ست ای بندیکه دیدیم، اگر گرایش  در

گوید از تأثیر آناکساگوراس بر سقراط می فیدونی کند. اف طون در رسالهجلوه می

کند که ساااقراط اهمیت عق نیت و خردگرایی را از این آموزگار بزرگ میتأکید  و

یت تئوفراساااتوس با روا عا  ته بود. این اد که ساااقراط جوان را شااااگرد  ،آموخ

و در  - توان او را عضاااوه این ترتیب میخوانی دارد. بهم 1،داندآناکسااااگوراس می

دانان دانساات که از شاااگردان آرخ ئوس تشااکیل ی طبیعیِِِِ حلقه-ِ مقطعی رهبرِِِ
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ساگوراس را ترویج میمی سالی از سقراط در میانظاهراً  کردند.شدند و آرای آناک

ساله شد، چون در ر شادعا می دفاعیا ی این حلقه بریده با ان کند که با تفکرا  ای

 .1ََِسر و کاری ندارد

شاره سوی دیگر ا سقراط به الئاییاز  شنی هم وجود دارد که دین  ها را های رو

شان می شارهن سقراط در یک مباح ه،دهد. تنها ا شدن  به  ی اف طون به مغلوب 

سقراط با پارمنیدس روبهزمانی باز می ستاد رو میگردد که  الخورده در سشود و ا

سقراط جوان چ شتر در یره میبحث بر  ی مینهزشود و مهربانانه او را به تمرین بی

 کند.دیالکتیک دعو  می

تِن آبود. این مقطعی بود که  هاکشته شدن سقراط نشانگر پایان عصر سوفیست

برای  های پلوپونسوس، دیگر نتوانست منابع مالی مورد نیازخورده در جنگشکست

از  داری است نایی عصر پریکلسی پسکند و رواتأمین  ها راجذب و حفظ سوفیست

، در های سیاسی داد. به این ترتیبسه دهه جنگ و خونریزی جای خود را به قتل

 ی ساایاساات آتنی خارج شااد و جای خویش را بهپ.م. سااقراط از صااحنه 399

 ها سپرد.دشمن سوفیستترین بزرگ
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 سوم: ماجرای افالطون

سوف  ستین فیل ستین جهان، بنیااف طون از دیرباز به عنوان نخ شالدرا ی ودهگذار 

سازمان سفی تفکر غربی، و  شهدهندهفل ستانی اندی شهی با سا  سفی کلی ر  های فل

شته است. آثار او را به عنوان نمونه اند، و تودهسی یونانی هایی از حقانیت معجزهدا

سوفانه»خودش را به عنوان غایتی در  شق قرار داده« سبک زندگی فیل . با اندسرم

ی و شود، نقش سیاسشده و میپوشی واقع میمورد چشم معموالً ، آنچهود اینوج

 هایش است. اجتماعی او و رویکرد او به زندگی و محتوای واقعی آموزه

ای اشاارافی در آتن زاده شااد. پدرش پ.م. در خانواده 427اف طون در ساااا 

س و تیمائوس کریتیا کتیونه نام داشااتند. عموهای مادرشآریسااتون و مادرش پری

نام داشتند و همان کسانی بودند که رهبری کودتای آریستوکراتیکِ سی تن جبار 

را بر عهده داشتند و برای مدتی با سختگیری بر آتن حکومت کردند. پدرانش ادعا 

اند و خودش در چند جا به کردند که شااهان باساتانی آتیکا از اجدادشاان بودهمی

اما به خاطر اش آریساااتوکلس بود، اسااات. نام اصااالیاین تبار نساده افتخار کرده 

شتش به اف طون )پ تو: شانه شت(  های پهن و اندام در یعنی پهن و در

اش مرد و مادرش با یکی از دوسااتان . پدر اف طون در زمان کودکی1شااهر  یافت
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حضااور این ناپدری دموکرا   این،پریکلس به نام پوری مپس ازدواج کرد. با وجود 

ی هواداران ی او تأثیری نداشت و سقراط توانست به راحتی او را به جرگهدر روحیه

اشاااراف وارد کند. پس از مرگ ساااقراط، اف طون به همراه گروهی دیگر از هم 

پس از آن سفری به مصر کرد. اف طون احتماالً  هایش به مگارا پناه برد وشاگردی

ما بعد گویا گاه به ساااوراکوزای رفت و مدتی مهمان دآن یونوساااوس یکم بود. ا

صور  بردهمیانه شد. اما اش با او به هم خورد و به روایتی به  ای در اگینا فروخته 

ساا  شت. در این هنگام ب 388جان به در برد و در حدود  ود که پ.م. به آتن بازگ

ی آکادموس مکتب خود را بنیان نهاد و آن را آکادمی نامید. شااادهدر باغ تقدیس

. 1های خویش را ننوشااته باشاادنامهرسااد که اف طون خود درسبه نظر می چنین

ی که خودش نوشته، گفتگوهای اف طونی است که در قالب گفتارهایی هاینتنها مت

ست. اف طون بیعامیانه و برای مخاطبانی عام تدوین می تردید از شخصیت شده ا

به احتماا زیاد اف طون  سااقراط و نظام فکری پوتاگوراساای تأثیر پذیرفته اساات.

هنگام اقامتش در ساایساایل با آرای پوتاگوراساایان آشاانا شااده، و به ویسه در زمان 

 اش به روشنی عناصر بنیادین آن را در نظام فکری خویش وارد کرد. سالخوردگی
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 اششناختیی مورد توجه اف طون را در نظام هستیمسألهترین مهم شاید بتوان

ست. تغ« تغییر» شاجرهدان ضوعی بود که در زمان اف طون مورد م ی پیروان ییر مو

سی بو سی و پارمنید ستدالامکتب هراکلیتو عقلی و  هایید. پیروان پارمنیدس با ا

هان با  میبر ناممکن اساااات، و هواداران هایی منطقی اث کت  که حر ند  کرد

 طون کردند. افهایی تجربی و عینی وجود حرکت را اثبا  میهراکلیتوس با روش

که دگرگونی را بیش از معنای مکانیکی و فیزیکی امروزین، در چارچوبی اجتماعی 

فهمید، به پذیرش رویکرد نخسااات گرایش داشااات. این هواداری از و تاریخی می

  :پارمنیدس دو دلیل داشت

شت. او در زمانهنخست آن که اف طون تجربه - زیست ای میی خوبی از تغییر ندا

ندان های پلوکه جنگ نه منتهی شاااده بود و خا به فرجامی ویرانگرا پونساااوس 

شرافی شت ها روبهاش با تهدید دموکرا ا رو بودند. آتن در آن روزگار رو به زواا دا

ترین طبقه در این ساایر شاادهیعنی تباه -ی اشااراف ی طبقهو اف طون که نماینده

 ده بداند. کننت تغییر را امری زیانمند و تهدیدبود، حق داش - تاریخی

ساده - سش  سکون یک پر سفی یا دلیل دوم آن بود که هواداری از تغییر یا  ی فل

سی و رویکردهای اجتماعی نظریهعلمی نبود، بلکه با گرایش سیا پردازان گره های 

شرافی، برای حفظ نظممی شی ا شتیبانان نگر های کهن خورد. الئاییان به عنوان پ

شیه کردند و از این رو حرکتت ش می ستند. از دید ای میرا امری موهوم و حا دان



 

توانست با جایگاه برتر نظم و ثباتی ذاتی و ذهنی بر گیتی حاکم بود که می ،ایشان

و ذاتی اشراف و حقانیت ادعاهای ایشان بر قدر  سیاسی سازگار باشد. اگر جهان 

و مطلوب  های دور ممکنهای ذاتی گذشتهقانونمند و ساکن باشد، بازگشت به نظم

یان رااسااات. از این رو می ئای کتِ ال کار حر نامعقوا و  ،توان ان که در نظر اوا 

 نماید، در چارچوبی تاریخی و اجتماعی بهتر درک کرد.خوان با عقل سلیم میناهم

شدند های منطقی متوسل میالئاییان برای اثبا  موهوم بودن حرکت به برهان

پارادوکس نهکه  بلهای مشاااهور زنون نمو قا هاسااات. در م شاااان، هایی از آن

 های شرقی را دیدیمکه پیوندشان با ایران و تأثیرشان از فرهنگ -ها هراکلیتوسی

شواهد تجربی و عینیت - شتر به  سی توجه میبی کردند تا این ادعاها را رد های ح

ی ها برای تأیید نظرا  خود به دو ردهکنند. به این ترتیب، اشاااراف و دموکرا 

ستدالا اتکا میمتفاو ساختار متفاو  از ا شواهد و دو  شراف به علوم   از  کردند. ا

یاضااای فاهیم انتزاعی و کلی و مطلق توجه ر عدد و م با  نه و چیزهای مرتبز  گو

بل قا ند. در م به علوم تجربی و فنون عینی و ملموس شاااان، دموکرا داشااات ها 

همیاات عاادد نزد تر از اتوان درکی عمیقپرداختنااد. بااا این توضااای  میمی

نزد الئاییان پی برد. به همین شکل، پزشکی و علومی مانند  پوتاگوراسیان و منطقِ

 شدند. ها مهم تلقی میشناسی و فیزیک هم برای امپدوکلس و سوفیستزیست



 

ساخت تا ادعای ناپذیرفتنی ولی منطقی الئاییان در  ستگاهی نظری  اف طون د

شواهد تجربی و مل ستانکار حرکت را با  سوفی سیموس  شتی ها و هراکلیتو ها آ

ها را تصاااور کرد. در یک ی متمایز از هساااتندهجهانی با دو الیه ،دهد. از این رو

متحرک وجود ساااط ، امور ملموس و مادی و پیش پا افتاده و عامیانه و بنابر این 

داشااتند که موهوم و آمیخته به اشااتباه و گمان بودند. اف طون این رده را موهوم 

( نام نهاده بود. در سطحی دیگر، امور عام و انتزاعی و ک ن و دوکساتا: )

ی نخساات های ردهی منطقی و معنوی هسااتندهمطلق قرار داشااتند که پشااتوانه

ی تراویدند. اف طون این ردههایی از خویش بیرون میبودند و آنان را چون ساااایه

صیل ستندهتا: تر و تغییرناپذیر را جهان معقوا )نوئِا هایش را ( خواند و ه

یدوس: « م اا»یا « مینو» ید)اِ نام تدا1(  به  ،. در اب م اا برای اشااااره 

سب به کار گرفته می سا  ی ردهشد که نمایندهمفاهیمی عام مانند ا ای از محسو

فت تر نیز به کار گربود. اما بعدها اف طون این واژه را برای ارجاع به مفاهیم انتزاعی

به خاطر برخورداری همه با را  شاااان از م اا و یک کوزه و چهره و اثر هنری زی

. از دید اف طون، م ل اموری مساااتقل، خودبسااانده، 2زیبایی در یک رده قرار داد

تغییرناپذیر و مسااتقل از زمان و مکان اساات که تنها در عالم ذهن وجود دارد. با 
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تر و عالم ذهن از جهان عینی اصااایل ها،توجه به پایداری و تغییرناپذیری م اا

سته میواقعی ستگاه نظریتر دان اش بها شد. اف طون به قدری به عق نی بودن د

اش را برای برساااختن کاخ فلساافه ،یعنی م اا ،ترین آجر معناییداد که محکممی

برگزید. اما با این کار، ناچار شااد شااواهد عینی مربوط به حرکت را فرعی و موهوم 

شد.  تلقی ستحکم، ولی توپُر  سیار م کند و به این ترتیب در خاتمه مالک کاخی ب

هایی که در این میان گریبانگیر اف طون بود، امور محسوس پست و یکی از مشکل

چنین  بر قاعده م اا داشااته باشااند، اما اگر بایساات بناناخوشااایندی بود که می

های دوران پیری اف طون، رساله آلودند. دربود جهان فرازین و معقوا وی را میمی

ی در رساااالهم  ً  چنان کشااامکش با مفهوم م اا به جای خود باقی اسااات وهم

هنوز این که چیزهایی مانند لجن و مورچه دارای م اا باشاااند انکار  پارمنیدس

 شود. می

از اتحاد دو  شااوندهایی که توسااز ما ادراک میاز دید اف طون، تمام هسااتنده

ی اند. ماده زمینه( پدید آمده( و صور  )مورفِه: ه )هولِه: عاملِ ماد

سازد. ماده بر می پذیر اشیا، و صور  شکل ظاهری و ساختارشان راسنگین و لمس

صور  از راه م اا با هم ارتباط می صال ِ یابند. یعنی هستندهو  های محسوس با م

ساخته می صی را به  شوند و بهماده بر مبنای الگوی م اا  صور  خا این ترتیب 

های باساااتانی خاوری در مورد گیری از اساااطورهیرند. اف طون با بهرهگخود می



 

صور  را فرزند رابطه سه خدای پدر، مادر و فرزند، ماده را مادر، م اا را پدر، و  ی 

«  دِمیورژ»کرد، معماری اسااات به نام نامید. عاملی که این ترکیب را ممکن میمی

( ست تا سطه ا شتر نیرویی کارگزار و وا ( که با خدا تفاو  دارد و بی

تبدیل آشااوب مسااؤوا  همین دمیورژ اساات کهاین، . با وجود 1قدرتی آفرینشااگر

شااود و این ( دانسااته می( به هسااتی )کوسااموس: )خائوس: 

و ماجرای چیرگی رودان میان تردید از اسااااطیر آفرینشبرداشاااتی اسااات که بی

گیری شده است. بر این مبنا، مشکل گسست )خوریسموس: مردوک بر تیامت وام

ها و جهان ملموس، به این ی میان عالم م ااشاااناساااانه( هساااتی

شقی )پارادیگماتا: ترتیب حل می سرم شود که جهان تجربی و متحرک بر مبنای 

شاااد. شاااود که همان جهان تغییرناپذیر م ل با( سااااخته می

ضی ست میان دو جهان فر س شکل گ «  تقلید»اش را اف طون این راه حل برای م

 ( نامیده است. )میمِسیس: 

راه دیگر برای پل زدن میان این دو عرصااه، آن اساات که فرض کنیم اشاایای 

شکلی از م اا سفید به شده« مندبهره»ها ملموس و عینی به  اند. یعنی یک کاغذ 

ید کل ی بهرهنوعی از م اا ساااف حل مشااا ند اسااات. اف طون این راه برای  م
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. البته هر دو راه با 1( نامیدخوریساااموس را بهره مندی )مِتِکسااایس: 

ها ساخته ند. اگر اشیا بر مبنای تقلید از م ااامشک   خاص خود دست به گریبان

خواهد وقت خود تقلید هم م الی آن ،شوند و مفاهیم منطقی هم دارای م اا باشند

خواهد و به این ترتیب داشااات که تقلید کردن از تقلید هم خود م الی مجزا می

مندی هم این شود. راه حل بهرهی مفهوم تقلید و الگو برقرار میتسلسلی در زمینه

یل درجه به دل ند م ل را  مان پذیر  های ایراد را دارد که چیزهایی مطلق و تغییرنا

کند و شاااده فرض میبندیپذیر و طیفتجزیهمتفاو  برخورداری اشااایا از آنها 

کند. مشکلِ چگونه آمیختنِ دو جهان شان را نقض میبنابراین انسجام و یکپارچگی

که اف طون در عرصاااه با آن ملموس و معقوا، همان چیزی بود  ماع نیز  ی اجت

ای به نام رعیت برای یابند که طبقهرویارو بود. یعنی اشاااراف تنها زمانی معنا می

ها دیر یا زود قدر  سیاسی ، و این رعیتفرمان بردن از ایشان وجود داشته باشند

کنند. آلوده شدن داری سرنگون میی زمامرا طلب خواهند کرد و اشراف را از اریکه

های مادی، و ناتوانی اف طون در پیشاانهاد راه حلی برای ها با هسااتندهجهان م اا

 کردند. راف آتنی با آن دست و پنجه نرم میآن، بازتابی بود از دردسری که اش
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سله سل ستی را بر مبنای  سازمان داده بود که چهار طبقهاف طون ه ی مراتبی 

  :گرفتاصلی را در بر می

گونه مرتبز ها و تصاااویر خیااموهوم و سااایه ترین طبقه، به چیزهایپساات

به امور محسوس  ی دوم،رده شد.( نامیده میشد و شمایل )ایکونِس: می

شااد. این دو رده ( خوانده میگشاات و گمان )دوکسااا: پذیر باز میو تجربه

ستنده سوس را در بر میه ترین گرفتند. پس از آن پایینهای موجود در جهان مح

( گرفت که اشاایای ریاضاای )مَتِمَتیا: رده از جهان معقوا قرار می

هایی را در بر می که از ویسگینام داشااات و چیز فت  های هر دو رده از امور گر

اعداد مانند چیزهای محسااوس متک ر و م  ً  محسااوس و معقوا بهره داشااتند.

نمودند. در پذیر بودند، اما مانند امور معقوا ثابت و تغییرناپذیر و انتزاعی میتجزیه

 ( قرار داشاااتند کهباالترین رده از پلکان هساااتی، امور فرازین )آرخِه: 

 شدند. ها را شامل میم اا

نماید که جهان اف طون ساااختی منظم و عق نی داشااته باشااد. اگر چنین می

نامنساااجم ساااوفیساااات گذاریم، این رویکرد متک ر و  نار ب هان را ک به ج ها 

سطوره ست که تا زمان اف طون طراحان مدازدودها صویری ا های ک ن در ترین ت

هایی به دیوها های اف طون اشااارهالبته در متناند. جهان باسااتان به دساات داده

کند به روشااانی ( وجود دارد. اما جهانی که او تصاااویر می )دایمون: 



 

عق نی و منظم اساات که جایی برای حضااور خدایان رنگارنگ یونانی باقی  قدرآن

صااوالً ا گذارد ومی پا را از این هم فراتر اوتوفرونی گذارد. اف طون در رسااالهنمی

داند. به این هایی مانند پدرکشاای زئوس را نادرساات و دروغ میواقعیت اسااطوره

ها برای زدایان پیوساات و از روش سااوفیسااتی اسااطورهترتیب اف طون به جرگه

 مقابله با خودشان استفاده کرد. 

های خود ها و حماساااهآنچه پشاااتیبانان نظری اشاااراف هنگام تدوین درام

سامی جستند، در زمان اف طون دور از دسترس بود. طیر یونانی میطلبیدند و در ا

ها نقدهایی چنان ویرانگر به این اساااطیر وارد کرده بودند که کارکرد سااوفیساات

شروعیت شی آنها در میان طبقهم شده بود. از این بخ سیار تخریب  ای از نخبگان ب

ی احیای اسااطیر های همتایانش برااف طون هوشامندانه به ناکام ماندن ت ش ،رو

جست، در ی ارجاعی را که برای آویختن ق ب مشروعیت اشراف میپی برد و نقطه

ساختار نظری محکم و فراگیری یافت که ادعای حقیقتِ مطلق داشت و هر دیدگاه 

کاست. به این ترتیب، اف طون نخستین شکل از ی گمان فرو میهرقیبی را به مرتب

 دید را پدید آورد.های عق نی و علمی جاسطوره

چنان دید سنتی یونانیان را حفظ ها هم، اف طون در برخی از حوزهوجود اینبا 

کرد. یکی از چیزهایی که از این دید سنتی در دستگاه اف طونی باقی ماند، نگرش 

سفی  ،نخستین متن یونانی کهنی بقای روح بود. وی درباره که در آن از نگاهی فل



 

، چنان که خود ادعا فائدو. 1ی اف طون اساااتفائدوه شاااده، به بقای ارواح اشاااار

عای افشااااای دانشااامی که اد ند، متنی اساااات  پاالئیوس لوگوس: ک ی کهن )

ای های اورفه( را دارد، و این بدان معناست که از سرچشمه

ست. در این متن رد شده ا سیراب  سی  شیوه و پوتاگورا ی نگاه یونانیان به پایی از 

شان به سه ها را بر مبنای نوع مرگبینیم. اف طون در این رساله انسانرا می مرگ

 رده تقسیم کرده است: 

کته ننخساات فیلسااوفانی مانند سااقراط که روحی نامیرا دارند و با علم بر این 

بنای دوم، قهرمانان و پهلوانان که بر مبنای سااانت همری بیشاااتر بر م ؛میرندمی

ندشااااان تعریف میجسااام تاروس:  شاااو تار هان زیرین ) به ج و پس از مرگ 

جا باقی رمق در آنای بیشاااوند و به صاااور  ساااایه( منتقل می

شهروندان ؛مانندمی شان که وظیفه شهردولت سوم،  شهر ا به ری جنگیدن برای 

ردم شااان به مها و خدما شااان به خاطر جانبازیرسااانند و پس از مرگانجام می

ن ی مردم شاااهر جاویداشاااوند و به این ترتیب در خاطرهه میر به یاد آوردشاااه

 شوند. می
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تنها ظاهراً  تواند از نظر متفکران فمینیساات جالب توجه باشااد، چونمی فائدو

سه ردهمردان را دارای روح می سی از مرگ و بقا وارد داند و زنان را در  ی قابل برر

که نمی ند. این متن از این نظر هم اهمیت دارد  فهک نت اور نا بر سااا ای ت ش ب

سازی جسد برای دفن کنار کند زنان و خویشاوندان را از مراسم تدفین و آمادهمی

 . 1مسلکان محوا کندبگذارد و این را به گروهی از دوستان و هم

پذیرد و انتقاا روح از بدنی به بدن دیگر اف طون مانند پوتاگوراس تناسخ را می

داند. اف طون در ی پوتاگوراساایان از کارمَه میه نسااخهرا محکومِ قواعدی شاابیه ب

، یادآوری آورد. نخستین دلیلهای گوناگون خود سه دلیل برای بقای روح میرساله

( نام دارد. به اعتقاد او، روح آدمیان پیش از تولد در )آنامِنِسیس: 

ها را مطلق م اامساااتقیم با حقیقت  کند و امکان تماسها زندگی میجهان م اا

مه ما ه که میدارد. ا گامی  ند، از ی ارواح هن تازه حلوا کن بدنی  ند در  خواه

نوشااند و هنگامی که به دنیا ای می( جرعهفراموشاای )لِتِئیا: ی رودخانه

نابراین از دید اف طون یادگیری2برندآیند همه چیز را از یاد میمی و آموختن  . ب

شکلی از یادآوری  ست که روح پیش از تولد میتنها  ست. در چیزهایی ا سته ا دان

ساله شان میمنونی ر سقراط به مخاطبانش ن سربچه،  ای برده که هیچ دهد که پ

                                                 
1 Laraux, 1990. 
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ضی دریافت نکرده می سألهآموزش ریا شهودی م سی را حل تواند به طور  ای هند

به  کند و به این ترتیب امکان یادآوری این دانش از یاد رفته را حتی در بردگان

گردد که ها باز میگذارد. دومین دلیل، به توانایی روح برای درک م اانمایش می

به ید جن با نابراین روح هم  ند. ب مادی و مطلق هسااات ای مطلق و اموری غیر

شاااود، روحِ جا که مرگ با تغییر حادث میتغییرناپذیر داشاااته باشاااد و از آن

طون آن است که روح خودبسنده تغییرناپذیر باید جاویدان باشد. سومین دلیل اف 

که حرکتش دهد اسااات و به چیزی  یاز  به حرکت در خود همه بدون ن چیز را 

ندهمی به عنوان آفرین ید آن را  با نابراین  نه مفعوا آن در نظر آورد. ب ی حرکت و 

شود که بعدها اف طون به مفهومی شبیه به علت غایی نزدیک میجا این گرفت. در

بسیار کاربرد یافت. یک دلیل فرعی برای بقای روح، آن است  در کلیسای کاتولیک

روح نادانی و  ی فساادرساد و نشاانهکه مرگِ هرچیز در اثر فاساد شادنش فرا می

دهد که مردم ترسو و ستمگر روی است. اما مشاهده نشان میترس و ستم و زیاده

نابراین باید پذیرفت که روح در اثزودتر از ساااایرین نمی ر فسااااد نابود میرند. ب

 شود. نمی

زواا و تباهی در دید اف طون با تغییر و حرکت پیوند دارند. از این رو دیدگاه 

وی آن بود که دمیورژ در ابتدا روح تمام موجودا  را در قالبی انساااانی سااااخته 

ست شدن به پلیدی و زواا روح ،ا شیب اما برخی از مردم به دلیل آلوده  شان در ن



 

شاااود. شاااان در زندگی بعدی در قالب جانوران باز زاده میروح افتند وتباهی می

اندیش به پرندگان، مردم پساات و فرومایه آزار و سااادهاف طون معتقد بود مردم بی

ترین مردم به صااادف دریایی تبدیل ترین و فرومایهبه جانوران چهارپا، و پسااات

 شوند!می

از مردمان بر زمین بود که به ظهور چهار نساال معتقد از نظر تاریخی، اف طون 

تر شاده و جای خویش را به دیگری یک با گذر زمان یک درجه به زواا نزدیک هر

صر کرونوس ،اند. در ابتداداده سلی زرین بر زمین می ،در ع ستند که حاکمان و ن زی

سته و بقایای طبقه سوفان برج ستند. بعد نوبت به فیل شان ه سل ای شراف از ن ی ا

سازد. پس از ی هوپلیت را بر میه نیاکان جنگجویان و طبقهعصر سیمین رسید ک

صر پهلوانی یونانی هم سید که با ع ست. این مدا آن روزگار مفرغ و آهن فرا ر ارز ا

سفه شده بود که بعدها در فل سانی برای این تدوین  ی تاریخی از تحوا نسادهای ان

ی برتر طبقهسااایاسااای اف طون به کار گرفته شاااود. چنان که از دید وی دو 

از نساال مردم زرین و ساایمین بودند و  - فیلسااوفان و جنگاوران -شااهرش آرمان

های آهنین و مفرغین ی مردم یعنی کشااااورزان و صااانعتگران از تبار نسااالبقیه

شااهر اف طون آمیزش میان این مردم ممنوع بود و شاادند. در آرمانمحسااوب می

باهی جامعه از میان رفتن خل وص نسادی مردم زرین و سااایمین یکی از دالیل ت

 شد. دانسته می



 

نای آن هساااتی تاریخ طبیعی، شاااالودهاف طون بر مب ناسااای و این  ی شااا

ریزی کرد و به این ترتیب شااناساای، و اخ ق خود را پیشااناساای، زیباییشااناخت

سفه شرح فل سیزمینه را برای  سیا شیوهی  ساخت.  ستدالا او به اش آماده  ی ا

ست که هستی ستقیماًششکلی ا سی یادشده م به تاریخ طبیعی مبتنی بر تمایز  نا

شاااود و به همین ترتیب نیروهای روانی حاکم بر افراد نسادی و طبقاتی منتهی می

آید( نیز به طبقا  )شجاعت، شهو ، اراده و فضیلت که از تعادا این سه پدید می

همین مبانی ساای اف طون نیز از ی ساایاگردد. فلساافهی یادشااده باز میگانهچهار

صوا اخ قیمیبر ای که بر مبنای این نیروها خیزد. یعنی اف طون با تعمیم دادن ا

های اصاالی اف طون در ریزد. کتابی ساایاساات خود را پی میتعریف کرده، نظریه

ند از  بارت نه ع یب در زمان جوانی و پیری وی  قوانینو  جمهوراین زمی به ترت که 

دهد و شهری انتزاعی و ذهنی را شرح میآرمان مهورجاند. اف طون در نوشته شده

هایش بسیار دیدگاه قوانیندهد. در در توصیف خویش اسپار  را سرمشق قرار می

های های جامعهرساااد کم کم با واقعیا  و ضااارور اند و به نظر میتعدیل شاااده

 یونانی خو گرفته باشد. 

دیل کردن جامعه به های فردی، ت شاااش برای تبدشااامنی اف طون با آزادی

ضبز که حوزهسربازخانه سیار من صی و خ قیت فردی در آن وجود ای ب صو ی خ

های فاشیستی و دیکتاتوریهای دولت های چنین نظامی بانداشته باشد، و شباهت



 

. اف طون در 1انددینی، چیزهایی اساات که نویسااندگان بساایاری به آن پرداخته

های اریخی هم برای جامعهدهد، ت  ارائه میتوازی با تصاااویری که از تاریخ حیا

سازد. در این تصویر، مانند آنچه در مورد روح دیدیم، گذر زمان و بروز میبشری بر

سانی میتغییرا  به بروز تباهی و زواا در جامعه ستین های ان انجامد. از دید او نخ

ی ا به شااایوههاند. این جامعهشاااان هم بودههایها، بهترینترین جامعهو قدیمی

کردند. شاادند و معدودی خردمندِ برگزیده بر آنها حکومت میالیگارشاای اداره می

سوخ کرد، جامعهپس از آن که تغییر و تباهی در این جامعه سی ها ر ها به تیموکرا

سی حاکم شد  ،گاهثروتمندان دچار شدند. آن یا تفاخر در اثر شورش عوام، دموکرا

ام به قدر  دسات یافت و به این شاکل دولت جباری و پس از آن یکی از میان عو

حاکم شااد که از دید اف طون بدترین نوع حکومت اساات. اف طون آشااکارا با این 

یه از آریساااتوکرا  فاع مینظر ناصااار تشاااکیلها د ند و ع ندهک ی حکومت ده

شانه صلهکند. او آرمانی تباهی قلمداد میدموکراتیک را ن ای امن شهرش را در فا

کند تا خطرِ تبدیل شاادن شااهر به بندر و رواج بازرگانی و رشااد ریا احداث میاز د

چنین همواره به نیروی دریایی و بازرگانی دریایی ها در آن از میان برود. همناوگان

شاره می شهر میبا لحنی منفی ا داند. مردم کند و آن را دلیل تباهی اخ ق مردم 
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تند که برای انجام کارهای سااانگین فایده مانند جانورانی هسااا»عادی در نگاه او 

ما از درک حقیقت م اا خویی چنین در چند مورد از نرمهم .«ها عاجزنددارند، ا

کند و اعتقاد دارد که بردگان را باید هر از شاااان شاااکایت میآتنیان با بردگان

چندگاهی تنبیه کرد و با ایشاااان با خشاااونت رفتار کرد تا مرز میان ارباب و برده 

سلهح سل شود و  شود. او حتی در این مورد تا فظ  شاش ن مراتب اجتماعی دچار اغت

ی آن را به جا داند و تنها کفارهحدی پیش رفته که کشاااتن بردگان را مجاز می

شااهر اف طون . البته زندگی مردم آزاد آرمان1کندآوردن مراساام تطهیر عنوان می

محدود کام ً  هنر، بازی، و تفری  هم تفاو  چندانی با بردگان ندارد. در این شااهر

ست و لذ  صی برای جویی گناه تلقی میا صو صی و قلمرو خ صو شود. مالکیت خ

کس حق کس وجود ندارد. مسااافر  به خارج از کشااور ممنوع اساات و هیچهیچ

نه ندگی ندارد در زمی چه وجود دارد، ز مام آن ند. ت به نوآوری بز ای دساااات 

های نظامی مداوم و نظارتی ی اساات، با تمرینای به ساابک اسااپارتطلبانهریاضاات

 نظمی و بدعت. یافته برای پرهیز از هر نوع بیشدید و سازمان

آکادمی اف طون در آتن باستان اثرا  گوناگونی بر جای گذاشت. از سویی، این 

تربیت نیروهای اشاارافی نوگرایی مدرسااه به صااور  مرکزی برای سااازماندهی و 
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محکم و اساااتواری  ها به دستگاه نظریرثان سوفیستآمد که در برابر وادر

انی در آمد مدارسیاست مسل  بودند. از سوی دیگر، این مکتب به صور  پشتیبان

هایی را به این شااکل بنیاد کوشاایدند جامعهشااهر اف طون میکه با الهام از آرمان

رخشاان انی که از این مکتب بیرون آمدند، چندان دمدارسایاسات یکنند. کارنامه

نیساات. یکی از شاااگردان اف طون، دیون بود که با دیونوسااوس کهتر در نبردی 

ی جباری سوراکوزای برنشست. البته او خونین جنگید و بر او پیروز شد و به مرتبه

ای که دانساات، اما موقعیت ساایاساایفیلسااوف اف طونی می -خود را همتای شاااه

نانی هم باران دیگر یو با ج غاا کرده بود  یان اشااا ارز بود. اف طون خود در جر

های این شاگردش قرار داشت و به پیشرفت کار وی امید بسیار بسته بود. پیشرفت

و متحدش نیز محسوب  دستهم اش را کهدیون پس از مدتی یکی از یاران قدیمی

شت، با توطئهمی ساند. چون این همشد و هراکلیتوس نام دا شاگردی ای به قتل ر

شت به رقیبی نیرومند برایش تبدیل میمکتب اف طون  بخت  این،شد. با وجود دا

پایید. چون خیلی زود به دسااات کالیپوس که یکی دیگر از  دیون مد  زیادی ن

شد. کالیپوس نیز از تاج و تخت  شته  شاگرد اف طون بود ک ستانش بود و او نیز  دو

سوفبهره سیزده ماه به دست لِپتینوس که فیل سی ای نبرد. چون پس از  ی پوتاگورا



 

سید سوکراتس د .1بود به قتل ر شاگردان آکادمی، کلئارخوس و ای و تن دیگر از 

ساکن بودند. این دو ابتدا مانند دموکرا  شهر هراکلئیا  شتند که در  شعار نام دا ها 

های دموکراساای آتنی پایبند هسااتند. به این کردند به آرماندادند و وانمود میمی

و به عنوان آرخون برگزیده شاادند و بعد روش دموکراساای  ترتیب مردم را فریفتند

را ترک کردند و به جبارهایی ساارکوبگر تبدیل شاادند. این دو تن توسااز یکی از 

شاوندان شاگرد آکادمی بود. بخش خوی شدند که او نیز  شته  شان به نام خیون ک

بود و  داد که اف طون خود زندهها و کشااتارها در زمانی رخ میی این خیانتعمده

کرد. به این ترتیب روشااان اسااات که برای شااااگردانش رهنمودهایی صاااادر می

دسااتاوردهای عینی نظام اف طونی وضااعیتی چندان مطلوب و درخشااان نداشااته 

 است. 

 چهارم: ماجرای ایسوکراتس

گیری مشاااهورش در برابر گیری نظری اف طون، بااه جبهااهترین موضاااعمهم

ون ایشان را به دلیل فاسد کردن اخ ق جوانان، شود. اف طها مربوط میسوفیست

ساااسااات کردن مبانی اخ ق مدنی، دریافت پوا از دانشاااجویان، و وعده کردنِ 
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داد. بیشاتر دساتاوردهایی بسایار بزرگ در زمانی بسایار کوتاه مورد انتقاد قرار می

سوفیستتاریخ شه تاریخ جنبش  سان اندی د دهنها را با ظهور اف طون پایان مینوی

غهو چنان می ناب یا ظهور  که گو ند  مام نویسااا به ساااادگی ت ند اف طون  مان ای 

از میان برده کام ً  کار کرده باشد و جریان فکری ایشان راها را از کار بیسوفیست

ها باقی ماندند شان برای مد ها و شاگردانچنین نبوده و سوفیست ،باشد. در واقع

 هواداران اف طون از سر گذراندند.  و کشمکش نظری شدید و پرباری را با

ساله شدیدترین حملهدو تا از ر سوفیستهای اف طون که  ها را در بر هایش به 

نام دارند. این دو رساله در زمانی نوشته شدند که  پروتاگوراسو  گرگیاسگیرد، می

ها هر دو اسااتاد یادشااده مرده بودند. ضاارورتی که اف طون را به نوشااتن این متن

ضور نیرومند وبر ستمؤثر  انگیخت، ح سوفی ها تربیت کرده شاگردانی بود که این 

 بودند. 

 ها در عصر اف طون، ایسوکراتس نام داشت. مشهورترین وارث سنت سوفیست

شاگرد گرگیاس، پرودیکوس و پروتاگوراس بود و رهبری جبهه سوکراتس،  ی ای

شاگردان آکادمی بر عه ساا هواداران ب غت را در برابر  سوکراتس در  شت. ای ده دا

شد. این خطابه از نظر « پانِگوریکوس»ی پ.م. با ادای خطابه 380 شهور  ناگهان م

ساله سی از  المپیکی ساختار و محتوا به ر شباهت دارد و در واقع اقتبا گرگیاس 

پردازند و راهبردهایی را ها به وحد  ملی آتن میدوی این رسااااله آن اسااات. هر



 

هاد می شاااهردولت وهای اجتماعی موجود در اینبرای تقویت نیر ند. پیشااان کن

به برخی از واژگان موجود در متن به ایساااوکراتس در این خطا های اف طونی را 

ها خود را از سااوفیسااتم  ً  نماید.گیرد که برای ما عجیب میمعنایی به کار می

شان ترینجستهداند که برها میداند و خود را معارض نمایندگان سوفیستجدا می

نماید که ساااقراط و اف طون هساااتند. امروز با خواندن متن این خطابه چنین می

گیرد. اما ایساااوکراتس مفاهیم مورد نظر اف طون را در معنایی واژگونه به کار می

اصل ماجرا آن بوده که یونانیان در آن روزگار مفاهیم یادشده را به راستی به تعبیر 

اند. برای آنها، اف طون و ساااقراط به خاطر موضاااوع یدهفهماش میایساااوکراتی

ستدالاسخن سبک ا شیوهشان،  شاگردانشان، و  سازماندهی  شان چیزی جز ی 

آمده بودند و به سات بر قضاا هوادار اشاراف از آب درهایی نبودند که دساوفیسات

 خواندند. ها خود را فیلسوف میسبک پوتاگوراسی

سوکراتس صیلی ب ،ای شد دستمایهکه آتنی ا ای اخ قی و محکم برای ود، موفق 

ها آن بود که فاقد بندی مجدد ب غت بیابد. نقد اصلی اف طون بر سوفیستصور 

های رفتار شااایسااته را متزلزا شااان پایهگراییآرمانی اخ قی هسااتند و با نساابی

سوکراتس آرمانمی د و به ی خویش را به فنون ب غت افزوگرایانههای ملیکنند. ای

 این ترتیب ایراد اف طون را برطرف کرد. 



 

ای که در ابتدا گرایانه با دسااتگاه نظریهایی ملیاین کار، یعنی گره زدن آرمان

شده بود، پیچیدگی سوکراتس برای تبلیغ نظمی جهانی ابداع  هایی را ایجاد کرد. ای

 میان از نبرداصاااوالً  های پلوپونساااوس بود ومانند اشاااراف آتنی مخالف جنگ

چون هم ی هنریها دا خوشااای نداشااات. او ساااخنوری را به مرتبهشاااهردولت

ی سخنوری نامید. تراشی فرا کشید و خود را فیدیاس عرصهسازی و سنگمجسمه

کرد، هیجانا  و میتأکید  های عق نیبر خ ف اف طون که بر خرد و اسااتدالا ،او

شانه می شنوندگان را ن صدایی  گرفت و با وجود آنعواطف  که خود بدنی رنجور و 

شت، به خوبی رموز بهره شاگردانش گیری از عواطف تودهضعیف دا ی مردم را به 

فایده معنا و بیها جستجوی حقیقت مطلق را بیآموخت. او به سبک سوفیستمی

شیوهمی ستیابی به  ست و د شبختی در زندگی روزمره دان ای عملیاتی و تجربی خو

شاااد که به بندی میین هدف، در قالب آرمانی ملی صاااور را هدف گرفته بود. ا

تا ساااط  شاااعارهایی پان ثار تدریج  یافت. چنین شاااعارهایی در آ قا  هلنی ارت

ست شت.سوفی سالهم  ً  های پیش از او هم وجود دا دفاع از م ای به ناگرگیاس ر

داشااات که در آن از ماجرای ربوده شااادن هلن به دسااات پاریس گریزی به  هلن

کرد. ایسااوکراتس مدارانه را مطرح میهایی یونانی هلنی زده بود و خواسااتهاقوم

نوشاات که با  هلنای به نام رساااله پ.م.( 390اش )مدرسااهتأساایس  هم در زمان

کرد. محور ادعاهای ایسوکراتس سیاق شعارهایی مشابه را مطرح می همین سبک و



 

ستند و آتن مر سوب آن بود که یونانیان برترین مردم جهان ه کز جهان یونانی مح

شود. لحن این خطابه خودستایانه است و آشکار است که ایسوکراتس جوان که می

 زیسااات، هنوز به احیای سااایاد  آتن بردر گرماگرم نبردهای پلوپونساااوس می

 دانست.های همسایه امیدوار بود و آتن را برترین قدر  یونان میشهردولت

شاااکسااات آتن در جنگ با اساااپار  و  یبینی به تدریج با تجربهاین خوش

ی دریایی دوم از میان رفت و جای خود را به فروپاشااای نظم سااایاسااای اتحادیه

ی دربارهاش که های دوران پیریگرایی تلخی داد. ایسوکراتس در یکی از رسالهواقع

اش دسااات شاااسااات و آتنیان را به اتحادی های قدیمینام دارد، از آرمان ل صااا

 هلنی را برتر از مصااال ها دعو  کرد و آرمان پانشااهردولت سااایرجویانه با برابری

خویش قرار داد. این همان زمانی بود که فیلیپ مقدونی ظهور کرده بود شااهردولت

کرد. و الگویی از حکومت متمرکز و پادشاااهی خودکامانه را به یونانیان تحمیل می

و در شاهنشاهی ایران  این الگو که به نظام پادشاهی کهن یونانیان شباهت داشت

سوکراتس راه نجاتی جلوه کرد و به چون هم موفقیتش اثبا  شده بود، در چشم ای

خود را در ستایش از نظم نوین مقدونیان نگاشت.  فیلیپیی همین دلیل هم رساله

ساله او را به  شده بود و در همین ر سوکراتس به اف طون نزدیک  در این هنگام ای

ساافانه عقایدش قابلیت اجرا ندارند، سااتود. او أسااته که متعنوان اندیشاامندی برج



 

ای برای دوسااایس( که در واقع بیانیه)آتنی تعویض داراییی چنین در رساااالههم

 دفاع از خودش و مکتبش بود، از نقد اف طون خودداری کرد. 

از نقد ایساااوکراتس خودداری  فایدروساف طون هم به همین ترتیب در کتاب 

فشارهای سیاسی وارد آمده بر  ،صداقت او را ستود. به این ترتیب کرد و حکمت و

ساختار سالخورده انجامید. تازه  شهردولت آتن و ویرانی  شمند  به نزدیکی دو اندی

شاگردان این دو هم چنان بر مبنای سنت دشمنی فیلسوفان این در زمانی بود که 

دادند. در این هنگام میشان را ادامه هایها دشمنی قدیمی میان مکتبو سوفیست

 -ارسااطو به تازگی در آکادمی اف طون به تدریس مشااغوا شااده بود و فن ب غت 

تدریس می - ی ایساااوکراتسیعنی قلمرو ویسه نه و را  کرد و در این حین از طع

کرد. یکی از شاااگردان ایسااوکراتس هم در ریشااخند ایسااوکراتس خودداری نمی

در آن با لحنی گزنده از اف طون سااخن رفته جواب او چهار جلد کتاب نوشاات که 

 بود. 

در زمانی نوشااته شااد که آنتالکیداس با ساایاساات  صاال ی دربارهی رساااله

ی خود بر آتن حاکم شاااده بود. ایساااوکراتس با وجود آن که از نظر کارانهمحافظه

ی اشاااراف نزدیک شاااده بود، اما در این متن بار دیگر بر رویکرد عملی به جبهه

شان و تعلق خاطرش به دموکرا یریگجبهه شاری کرد و به اش در مقابل ای ها پاف

سی یونانی  ستی خود را حفظ کرد. او در این متن دموکرا سوفی این ترتیب میراث 



 

ها ارتقا داد و شاااهردولت اش برابری میان شاااهروندان بود، به ساااط که الزمه ،را

رشااد  ،ت. به این ترتیببر بقیه را امری غیراخ قی دانساا شااهردولت چیرگی یک

های او ع مت پیشاارفت و چیرگی نیروی دریایی آتن که تا پیش از این در رساااله

شد، ناگهان چون امری غیراخ قی و ناشایست جلوه قدر  آتن بر سایرین تلقی می

 کرد.  

 در زمانی انجام گرفت که نظام کهن ی صاال درباره ینوشااته شاادن رساااله

ای که به خودمداری و پاشااید و آشاافتگی ساایاساایو میی در یونان فرشااهردولت

شان منتهی شده بود، به تدریج با تمرکز پایان میانهای بیاستق ا شهرها و جنگ

شاااد، در هم سااایاسااای بیشاااتری که از مقدونیه و ایران بر یونانیان تحمیل می

یز ی کساانوفانس ندرآمدها یدربارهی شااکساات. بازتاب این زمانه را در رسااالهمی

توان یافت که تقریباً در همین زمان نوشااته شااده و برداشااتی مشااابه را اع م می

شزد میمی ست از ادعاهایکند. او به آتنیان گو ی مدارانهشهردولت کرد که باید د

شویند و به نظم سیاسی ک نخود ب تر و نوینی که در حاا ظهور بودند گردن های 

 نهند.

شت شاگرد و پیروی دا سوکراتس  شمن بزرگ  ای ستنس که همان د به نام دمو

اسکندر و هوادار بزرگ ایرانیان در مقابل مقدونیان است. ایسوکراتس و دموستنس، 

دو  ارز بودند. هرها همگذشاااته از رویکردشاااان به سااایاسااات، در تمام زمینه



 

مند به شااهرشااان بودند و تمام عمر خویش را صاارف های ملی و ع قهشااخصاایت

کام ً  شان به سیاسترویکرد عملی این،ه آتن کردند. با وجود اعت ی قدر  و شکو

ی آتنی چشم دوخته بود و بعد از متفاو  بود. ایسوکراتس نخست به درون جامعه

شدن از آن به جهان ستنس برعکس از سرخورده  شای مقدونی روی آورد. دمو گ

شاهی هابتدا متحدی نیرومند برای آتن می شاهن خامنشی جست و آن را در قالب 

یافت. به این ترتیب ایساااوکراتس همان کسااای بود که یونانیان را به اتحاد فرا می

شان معرفی می شاهی پارس را به ای شاهن شترک و بزرگ به نام  خواند و دشمنی م

ستنس با همان زبان ومی شمن با همان انگیزهاحتماالً  کرد. دمو ها جای متحد و د

گاه مطمئن برای مقابله با خطر مقدونیان ها تکیهکرد و ایرانیان را تنرا واژگون می

 کرد. محسوب می

زیساات، با ایسااوکراتس و اف طون میزمان هم ی دیگری که تقریباًنویساانده

او پیش از این برخورد کردیم. کساانوفانس  آناباساایسکساانوفانس بود که با کتاب 

سپار  ست ا سیا شهوادار پر و پا قرص  ان دریافت کرده ها بود و در ملکی که از ای

سالهبود می ست. او ر شیوه تربیت کوروشی زی سی و  ستایش از نظم پار ی را در 

ی تربیت جوانان در ایران نوشاات و کوروش هخامنشاای را به عنوان برترین نمونه

شاه آرمانی به یونانیان معرفی کرد. به احتماا زیاد این متن شبیه به  ،پاد یا متنی 

سکندر برای ج ،این ست. کسنوفانس از نوشتن هانسرمشق ا تربیت گشایی بوده ا



 

ی آموزش اسااپارتی با کرد و آن نزدیک دانسااتن شاایوههدفی را دنباا می کوروش

راه و روش ایرانیان بود. به این ترتیب او مشاااروعیتی برای اساااپارتیان اندوخت و 

به غایتی که در ایران وجود داشااات،  شاااهردولت ترینایشاااان را به عنوان نزدیک

 های آتنی و ضااادیتی اتحادیهساااتود. البته هنوز در یونانِ این روزگار خاطره

سنوفانس متن خود شهردولت های آتیکی با ایران باقی بود و به همین دلیل هم ک

شدیدی از تجمل صر خویش به پایان برد. گرایی و تنرا با نقد  سایی ایرانیان معا آ

   

دازان یونانی بودند که با الهام از پرایسااوکراتس و شاااگردانش، نخسااتین نظریه

ای ساایاساای را پرداختند و ی تمایز یونانیان و بربرها، نظریهروایت هرودو  درباره

لزوم وحد  یونانیان را گوشااازد کردند. همین شاااعارها بود که در مدتی کوتاه به 

اش به عنوان ساا حی کارآمد توسااز اسااکندر مورد اسااتفاده قرار گرفت تا حمله

ا مشروع بنماید و نیروهای انسانی یونانی را برای حمله به قلمرو ایران بسیج یونان ر

کند. با توجه به رفتار اسکندر و ت شی که برای حل شدن در دا فرهنگ ایرانی به 

خرج داد، این شااعارها تنها به عنوان ابزاری برای تبلیغ ساایاساای در درون یونان 

تقلید از راه و رساام ایرانیان،  های اسااکندر برایکاربرد داشااته اساات. کوشااش

هایش برای آمیختن خون مقدونی و پارساای، و کوشااشاای که برای تقلید از برنامه

خوانی از خود نشان داد، با شعارهای یادشده هم - کوروش –اش سرمشق تاریخی



 

هلنیسااتی معتقد افتاده که اسااکندر پانکنم این باورِ جاگمان می ،ندارد. از این رو

مورد فرهنگ و تمدن یونانی شااایفتگی یا تعصااابی داشاااته، تنها تکرار بوده و در 

ست سکندر ا ساخته و احتماالً  روایتی که ؛روایتی یونانی از ظهور ا سز خود او  تو

ی یونان منتشر شده تا جزیرهاش در شبهپرداخته شده و توسز کارگزاران مقدونی

کافی اساات به رفتار کند. تأمین  های یونانیشااهردولت مشااروعیت حکومتش را بر

شعارهای این پرچمدار پان سم بنگریم تا دریابیم که دلیلی برای پذیرفتن این  هلنی

ساایاساای وجود ندارد. اسااکندر البته در فرهنگی یونانی پرورده شااده و با تربیتی 

ی دسااتاوردهای این شاایوه ر نخسااتین فرصااتی که یافتیونانی بار آمده بود، اما د

 د و به راه و رسم پارسیان روی آورد. تربیت را به کناری نها

چیز  زند، بیش از هرنویسان امروزین را دامن میهلنیستی تاریخآنچه توهمِ پان

های که از جنگ ،ی چهارم پ.م. یونانیانهای ایسااوکراتس اساات. در ساادهرساااله

شده بودند و منابع مدنی و اجتماعی خود را در شهردولت دایمی میان سوده  ها فر

رساایدند که ار  همسااایگان از دساات داده بودند، به تدریج به این نتیجه میراه غ

و حل شاادن در نظمی  شااهردولت شااان نساابت بهراهی جز رها کردن تعصااب

بود توسااز  همان چیزی بود که بیش از دو ساادهندارند. این تر بزرگ متمرکزتر و

شنهاد، و در بخش مهمی از یونا شان پی شان تحمیل امپراتوران ایرانی به ای ن به ای

های ب غی خود را به کار گرفت و ای بود که مهار شده بود. ایسوکراتس نویسنده



 

بندی کرد و به تر و کارآیی اجتماعی بیشااتری این نتایج را صااور با لحنی روشاان

هایش پیامبری که آموزه ؛هلنیسم شناخته شدهمین دلیل هم به عنوان پیامبرِ پان

ی جمعیتی شان به ذخیرهان به کار گرفته شد و دستیابیبه سرعت توسز مقدونی

غلبه بر با بزرگ یونان را ممکن سااااخت، و همین انبوه جمعیت گرسااانه بود که 

 هخامنشیان نظم پارسی را برانداخت.

 انییون نویسیی تاریخسخن چهارم: قصه

یونانی/ اولین کسااای که تقابل میان یونانیان و ایرانیان را در قالب دوقطبی بزرگِ 

صور  ستبربر  سوفی ستعدِ  شاگرد م ها بندی کرد، هرودو  بود. هرودو  را باید 

ی کار، یعنی نوشااتن متنی بزرگ به ن ر، و هم از نظر دانساات. او هم از نظر شاایوه

ها با ساوفیسات ،شاانموضاوع و مضامون کار، یعنی تمرکز بر آدمیان و کردارهای

مردان دموکرا  و را به ساافارش دولتخود  تواریخشااباهت داشاات. ع وه بر این 

های همسااایه تدوین شااهردولت برای ت بیت مشااروعیت ادعاهای ایشااان بر سااایر

 کرد. می

ها از هرودو  به ی متنهای فراگیری که در همهامروز، با توجه به ساااتایش

 تواریخبا رونویسی از  های ک سیکی که عم ًی تاریخعمل آمده، و پذیرش گسترده



 

شدهاو تو ست. با طرفانه و منتقدانه دربارهاند، معرفی دیدگاهی بیلید  شوار ا اش د

سانمجا این در این،وجود  شید تا چنین کاری را به انجام ر چون روایت  ،خواهم کو

بیش  یونان وجود دارد مشااهور و رایجی که از تاریخ یونان و ماجرای روابز ایران و

ی مین روایت است که زیربنای اسطورهکس دیگر مدیون هرودو  است. و ه از هر

شناخت هرودو ، باید نخست زمینهی یونانی را بر میمعجزه ای را سازد. اما برای 

 گیرد شناخت.که اثر او در آن قرار می

 نویسان پیشاهرودوتینخست: ماجرای تاریخ

شانه شتن تاریخ، ن سیار دیر ظهور کرد. نو و ای از خودآگاهی ملی تاریخ در یونان ب

ها، ی خویش اسااات. در تمام جامعهدرک عمومی جامعه از انساااجام درونی پیکره

شوند که در مورد تاریخ شمندانی در جامعه پدیدار  ست که اندی سی بدان معنا نوی

ی ی جامعه بیندیشند و بنویسند و این موضوع برای تودهسرگذشت و کلیت پیکره

ها جلوگیری کند. در یونان، تنمردم به قدری مهم باشد که از فراموش شدن این م

های یونانی، یعنی تاریخ آخرین شاااخه از ادبیا  بود که ظهور کرد. نخسااتین متن

شعار همری، حدود چهارصد ساا با نخستین تاریخ یونانی فاصله دارند، و این در  ا

سا بیتمدن شتهای نوی ست. یکی از بردا شاهده هایی که مینظیر ا توان از این م



 

یدهکرد، آن اسااا پد نانی  یت ملی یو گاهی عمومی هو که خودآ ای دیررس و ت 

ها و زیر زنیها و گمانهپردازیای دراز از نظریهدشاااواریاب بوده و در جریان دوره

 فشار شاهنشاهی ایران و پادشاهی مقدونی به شکلی مصنوعی شکل گرفته است. 

ی کنندهههایی هستند که اساطیر تغذیاساطیر همری نخستین شکل از روایت

ی ششم پ.م. به عنوان رخدادهایی واقعی سازند. این اساطیر تا سدهمیتاریخ را بر

سیان بر قلمرو شدند و تازه در آن هنگام، همو ملموس فهم می زمان با چیرگی پار

نیمی از مردم یونان، بود که تردید در مورد صاااحت این « ایرانی شااادن»لودیا و 

 ها ممکن شد.داستان

که  ،حماسی هایروایتی متنوعی از های همری با مجموعهنگام، متندر این ه

ها و شااد و بسااتری از قصااهتبس بود، پشااتیبانی می شااهردولت تمرکزشااان بر

آمیخت تا تصویری از گذشته را در رخدادهای اساطیری و گاه تاریخی را در هم می

ستین تاریخ شرایز بود که نخ سان یونانی پا به نذهن یونانیان زنده کند. در این  وی

 ی گیتی نهادند. عرصه

ی «هیستوریهِ»( است که از « )هیستوریا»ی تاریخ در یونانی واژه

( ایونی باساتان به معنای )« تحقیق از راه شانیدن و دیدن، و حضاور

شتن در محل ست. در متن« دا شده ا ستور»های همری، گرفته  ست که « ای نامی ا



 

واژه به متن، برای نخستین بار  شود. اط ق اینها داده میقا  و قاضیبه داور مساب

 . 1ی چهارم پ.م. باب شددر سده

  :ی سه نیروی متفاو  ممکن گشتنویسی در یونان، زیر سیطرهظهور تاریخ

سه - سنت حما ستین نیرو،  شق متفاو  از رواینخ سرم ت های همری بود که دو 

ن ی بود که روایت کردایلیادد. نخسااات الگوی داکردن رخدادها را به دسااات می

سایر رخدادها را در ارتباط با آن معنا مینبردی مهم را هدف می کرد. این گرفت و 

سز بخش عمده شقی بود که تو شد. چنان که ی تاریخسرم سان یونانی دنباا  نوی

شرح نبردهای ایران و یونان نوشت و توک تواریخهرودو  بعدها  ودیدس خود را در 

خاب کرد. همه نبردهای پلوپونساااوس کار خود انت به عنوان موضاااوع  ی این را 

یی از هابخش نویساااان به وجود این سااارمشاااق آگاه بودند و ع وه بر نقلتاریخ

 کردند. ندگاهی خود را با وی مقایسه میچهای همری، هر از متن

ماجرای بود. متنی که بر سفرهای دور و دراز و پر ادیسهدومین سرمشق همری، 

ها یا گروهی کوچک متمرکز شده بود و بعدها در قالب داستان هراکلس و آرگونا 

سئوس و هراکلس غنیماجراجویی سئوس و ت صلی های پر ضمون ا شده بود. م تر 

بیگانه و غرایب موجود در آن بود. ساانتی که های ساارزمین ها، توصاایفاین تاریخ

                                                 
1 Luce, 1997. 



 

های شاااود و بعدها به کتابهرودو  هم به روشااانی دیده می تواریخاثرش در 

 جغرافیای مشهوری مانند آثار استرابو منتهی شد.

با  باط  یان در ارت یب، یونان یادبه این ترت توانساااتند راهی برای  ادیساااهو  ایل

شق صور  سرم ی ایلیادبندی کردن رخدادها در چارچوبی زمانی و مکانی بیابند. 

ای مکان را با ادیساااهالگوی  کرد، وبندی میزمان را با توجه به رخدادها صاااور 

 ساااخت. به این شااکل، یونانیان توانسااتندتوجه به شااهرها و مردمان منظم می

شاااده، آشااانا و ای شاااناختههای دیگر خود را در زمینهاعضاااای تمدنچون هم

نویسان زدوده از هستی جای دهند. سبک نوشتاری همری نیز بر آثار تاریخدغدغه

سیار تأثیر گذاشت. چنان ک گیری مانند توکودیدس هم نویس سخته حتی تاریخب

کرد و به این هنگام نقل ماجراها گفتگوهای طوالنی قهرمانان داستانش را بازگو می

 داد. اش به سنت همری را نمایش میترتیب وفاداری

ی پیشاسقراطی و به گیری تاریخ یونانی، نفوذ ف سفهبر شکلمؤثر  دومین عامل -

ها نویسااان اولیه، همه به جنبش سااوفیسااتبود. در واقع تاریخها ویسه سااوفیساات

سته بودند و مت شان بر شان را باید در ردههاینواب شان جای داد. تأثیر ای ی آثار ای

بهتاریخ که عینیت و تجر یتها آن بود  ها وارد شاااود و ت ش برای گرایی در روا

 تحلیل عق نی و غیراساطیری رخدادها باب گردد. 



 

«  لوگوپوئیااا»بااه نااام لوگوگرافی یااا ین عاااماال، رواج سااابکی ادبی ساااوم -

(  یابود که روایت )ی گذشااته را تاه دربارههایی کو

هاا از دا گرفات. این متنهاای اخ قی مربوط بادان در بر میگیریباا نتیجاه

ان پر شازاده شاده بودند و هدف ادیساهو  ایلیاد  های حماسای برخاساته ازروایت

 ها وجود داشت. هایی بود که در این روایتکردن خأل و رفع کردن ابهام

ی شااشاام پ.م. نویسااندگانی در یونان پدید آمدند که به این ترتیب در سااده

بان ایونی  به ز گان  ند ند. این نویسااا هدف خود قرار داده بود تاریخ را  نوشاااتن 

 ودند. نوشتند و بیشترشان از شهرهای آسیای صغیر برخاسته بمی

ی لوگوگرافی هکاتایئوس میلتی نام داشااات. او همان مشاااهورترین نویسااانده

مردی بود که به هواداری از ایرانیان شهر  داشت و هنگام آغاز شورش ایونی دولت

شتر در باب با توطئه سوروسی بود که بی گران مخالفت کرده بود. دیگری فرکودس 

شرح  ساطیر و  ها و س آرگوسی نیز به ثبت دودماننوشت. آکوسی ئومی هاروایتا

ها ع قه داشاات و اسااکوالکس کاریاندیایی اط عاتی در باب جغرافیا را نامهشااجره

های المپساااکوساای دو جلد کتاب به نام کرد. در همین دوره خارونگردآوری می

نوشت و در کتاب دوم بیشتر بحث خود را بر ساکنان شهر خود و  هاهلنو  هاپارس

اا یونان متمرکز کرد که در آن زمان بخشاای از شاااهنشاااهی ایران را نواحی شاام

 دادند. تشکیل می



 

با ساااوفیسااات مام این نویساااندگان در اشاااتراک  چه ت با آن مایز  ها و در ت

سه شتند، نگاه انتقادیحما سان پیش از خود دا ساطیر همری و نوی  ش تشان به ا

شابرای به دست دادن تحلیلی تجربی و عق نی از رخداد شکارا ها و امور بود. ای ن آ

نانی می ند و بر وارداتی بودن آنگرایش فکری خویش را غیریو ید  دانسااات تأک

مله را با این ج هاتبارشااناساایان که هکاتایئوس نخسااتین بند متن کردند. چنمی

غاز می ند: آ که درساااات می»ک چه را   نویسااام، چونمیجا این دانم درمن آن

ستان سددار مییونانی به نظرم خنده (لوگوی: های )دا چنین در او هم .«ر

را  - ار سه سری که به دست هراکلس کشته شدم -نام گِریون  پریگِسیسی رساله

 کرد. داند که بر بخشی از بالکان حکومت میآورد و او را شاهی میمی

ساطیر کهن یونانی و ت ش برای بازتعریف  سنن و ا شماری  شیوه از خوار این 

سبک تاریخکردن سیک بعدی نیز به یادگار باقی ماند. چنان شان، در  سان ک  نوی

سه شاره به حما شت که ناوگان پریام نه به خاطر که توکودیدس هنگام ا ی تروا نو

ساااوگند توندارئوس، که از ترس قدر  نظامی آگاممنون به اتحاد با وی رضاااایت 

نماید چون درسااات نمی . هرودو  هم اعتقاد داشااات که ماجرای نبرد تروا1دادند
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سر دیگرش بعید بوده پریام به خاطر ماجراجویی سرانش ده پ شقی یکی از پ های ع

 . 1را به کشتن دهد

ده است. شاید نویسان اولیه چیز زیادی برای ما بقای نمانامروز از آثار این تاریخ

د. ن باشاایکی از دالیل این امر، زاده شاادن بیشااتر این افراد در شااهرهای تابع ایرا

زیساااته که هوادار سااارساااخت چنان که حتی آکوسااای ئوس هم در آرگوس می

نویسان نده از آثار این تاریخهای به جا ماپارههای ایران در یونان بود. از تکهسیاست

ی بعدی مدارانهلنی و یونانهشااان با شااعارهای پانهایآید که محتوای تاریخمیبر

ه بخوانی نداشااته و به همین دلیل هم متراشااان رومی بعدی هآتنیان و اسااطوره

نویسان امروزین، تاریخِ تدریج به دست فراموشی یا نابودی سپرده شده است. تاریخ

 کنند. تاریخ نویسی را از عصر هرودو  آغاز می

 دوم: ماجرای تاریخ هرودوت

 -ی مکتوب ما ی تاریخ پنج هزار سالههرودو ، کسی است که درست در میانه

سوم پ.م. آغاز میارهکه از هز شیوه - شودی  شتن تاریخ زد، و با  ست به نو ی د

نویساای را جایگزین نوینی از تاریخ ساابکآمیزش، گونه و افسااانهنگارش داسااتان
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ستهکتیبه ستهای خ سومریکننده و آمارها و فهر شوریهای قدیمی  ها و ها و آ

تاریخ هاپارس ها وبابلی ویس بزرگ، و ب ی نکرده اسااات. به یمن حضاااور این 

شایی سواد اندک میتما سر تاریخ آورد، از آن پس مردمی با  ستند از ای که بر  توان

شد که می شوند و تاریخ به قدری عالمگیر  شد در موهبت خواندن تاریخ برخوردار 

انگیزش را روایت کرد و شنوندگان را های شگفتای بخشی از قصههر مجلس نقالی

 ت. وا داشبه تعجب 

ی هرودو  جانبدارانه و غیرمنصااافانه به نظر ید این داوری تند من دربارهشاااا

کننده، نگاهی به برساااد. پس بد نیسااات برای بیان دالیل این قضااااو  محکوم

 ی پدر تاریخ بیندازیم.نامهزندگی

سوس در کرانه 480ی دههی نیمه هرودو  در شهر هالیکارنا ی غربی پ.م. در 

پ.م. درگذشاات.  420در حدود احتماالً  گشااود، و آساایای صااغیر دیده به جهان

دادند و ای از مردم دوری نساد و کاریایی تشاااکیل میجمعیت زادگاهش را آمیخته

ماد این آمیختگی بود.  یتخودِ هرودو  ن نا بر برخی از روا پدرش دوری و ها ب

س نام پدرش لوخِ این،با وجود شد. محسوب می« بربر»یونانی، و مادرش کاریایی و 

چنین عمویش هم پانیاسیس نام داشت که این هم بود که نامی کاریایی است. هم

شااود. بنابراین به احتماا زیاد ی نامی کاریایی محسااوب میشاادهشااکل یونانی

اند که پس از ورود یونانیان به ی هرودو  از بقایای بومیانی کاریایی بودهخانواده



 

سکونت صغیر به  سیای  شان ادامه دادند. با وجود هاشهردولت شان درآ  این،ی ای

ست گ و زبانی که هرودو  در آن بالیدفرهن چون عمویش به خاطر  ،یونانی بوده ا

 سرودن شعری به زبان ایونی شهر  داشت.

سوس  شاهی  دیگردر آن زمان مانند هالیکارنا شاهن شی از  شهرهای ایونی بخ

چنان که به  ،وفاداری بودند ش به شاااه ایران بساایارتباریونانی ایران بود و مردمان

در خشایارشا به یونان به سپاه ایران پیوستند و  لشگرکشیروایت خودِ هرودو  در 

سی جنگ با یونانیان  شکل، پدر تاریخ  شان دادند. به این  سیار از خود ن دالوری ب

یک شهروند ایرانی  - یعنی تا زمانی که از این شهر تبعید شد -ساا اوا عمر خود 

گوناگون های ساارزمین همین دلیل هم این بخت را به دساات آورد که در بود و به

های مردم محلی گوش بسپارد. دلیل تبعید شدن ایران بزرگ سفر کند و به افسانه

 یا به روایتی پسرعمویش ی عمودستهم هرودو  از شهرش آن بود که کوشید تا با

قتل برساند. پانیاسیس را به  - یسلوگدام –ی حاکم بر شهر پانیاسیس، خودکامه

 در این ماجرا کشته شد و هرودو  را تبعید کردند. 

زمانی به آتن رساااید که هرودو  به این ترتیب راه غرب را در پیش گرفت و 

ی جزیرههای شاابهشااهردولت اندرکار تبدیل آتن به مرکز فرهنگیپریکلس دساات

سندگانی که بتوانند برای آتن و خ ضور نوی  یدهاآلکمنوئ –اندانش یونان بود و از ح

آید، میکرد. چنان که از شااواهد تاریخی برمشااروعیت تولید کنند، اسااتقباا می -



 

بت  با ماتی»هرودو   جام داد، « زح پوا از نقره تاالن  دهکه برای شاااهر آتن ان

پریکلس دریافت کرد. پس معامله جوش خورد و هرودو  در آتن ماندگار شاااد و 

شمکش  تواریخ شرح ک شرحی که به گمان خود را در  شت.  میان ایران و یونان نو

بسااایار مورد  زایی یونان/ غرب/ اروپامن به دلیل کارکرد چشااامگیرش در هویت

باورنکردنی های  فت و ساااطر باا قرار گر پذیرش اساااتق به ساااادگی مورد  اش 

گرایانه در امر نویساااانی قرار گرفت که مدعی نگرش انتقادی و جدیت واقعتاریخ

های شفاهی ی منابع وی را شایعهتوجه به این که بخش عمدهبی ،دثبت تاریخ بودن

ها ی اشاارافی مانند آلکمنوئیدها، و کمدییهاهای خانوادهطلبیهای آتن، جاهکوچه

 دادند. آمیز تشکیل میهایی افسانهو تراژدی

مده یتی بخش ع که در  هایروا نای  تواریخدسااات اولی  وجود دارد بر مب

شان هنگام سفر در قلمرو ایران به داشته است. فته که نویسندهمشاهداتی شکل گر

شواهد چنین بر می سوریه از این  صر، آناتولی، ایران غربی، و  آید که هرودو  از م

شرح رخدادها در مورد این نواحی با دقت و به  ست. هرودو  هنگام  بازدید کرده ا

کی دقیق و ملموس از کند و آشکار است که درشکلی زنده رخدادها را توصیف می

یایی در ذهن دارد. جالب آن که بیشاااترین خطاهای مکان ها و شااارایز جغراف

شااود که به توصاایف رخدادهایی در یی مربوط میهابخش جغرافیایی هرودو  به

پردازد. تر آن مانند ایتالیا و ساایساایل میی یونان یا نواحی غربیجزیرهدرون شاابه



 

که پدر تاریخ از آتیکا خارج نشاااده و بخش  دلیل این خطاها به ظاهر آن اسااات

هایی که آتنیان برایش ی سرزمین یونان را هرگز ندیده و جز از مجرای روایتعمده

 شناخته است. جاها را نمیاند، آنکردهتعریف می

ط عاتی که به های ایرانی بوده اسااات. اها و روایتمنبع اصااالی هرودو  متن

ست می شتهدهد، به ظاهر از زیر د شیان گذ سی هخامن سیا  واند، صافی تبلیغا  

مومی برگرفته شده باشند عهایی ها و فرمانبایست از بیانیهبخش مهمی از آنها می

این  ،ایناند. با وجود شدهکه توسز شاهان هخامنشی برای اط ع عمومی صادر می

شده تا از آنها در ج اط عا  با رنگ و لعابی آتنی تزیین سو  هتیشده و ت ش  هم

وفق بوده، ت شی که از نظر تاریخی م ؛برداری شودهای آلکمنوئیدها بهرهبا سیاست

آتنی آن ی پانچنان در زیر الیهاما از نظر معنایی به درساااتی انجام نشاااده و هم

 یافت.اش را بازمدارانهبندی پارسی و ایرانتوان استخوانمی

های زیادی چون اشتباه ،سته استدانبه احتماا زیاد هرودو  خود فارسی نمی

ها و زند و خطاهایی در مورد معنای نامهنگام ثبت نام افراد ایرانی از او سااار می

یافته، از مجرای میشان در. به این ترتیب آنچه او از منابع ایرانی1افعاا پارسی دارد

 هایپردازیکرده اساات. شاااید برخی از قصااهراویانی عامی یا مترجمان عبور می
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شاااخدار او به امین نبودن این راویان مربوط بوده باشااد. از میان نویسااندگان، بر 

رسااد کند و به نظر میای نمیخود اشاااره های پیش ازبه متن ،خ ف توکودیدس

دوسااتی مشااتاق. تنها ای خوب بوده باشااد تا خواننده و کتاببیشااتر شاانونده

سنده شاره مینوی سیکند، هکاتایئوس اای که به او ا ستِئا سپئای آری  1ست و آریما

 اند.که گویا هر دو در آن زمان شهر  زیادی داشته

تأکید  رهاای که در جهان باستان بر تقابل میان یونانیان و بربنخستین نویسنده

سندگان کهن ست. در میان نوی و  شودیده نمیدتر، چنین مفهومی کرد، هرودو  ا

گیرد و آن هم برای اشاااره ر را به کار میی بربهمر هم فقز یک بار در آثارش واژه

ی تین نویسندهنخسکه  ستهای تاریخ ااز شوخیاین کردن به مردم کاریه است. 

ی واژه ترین کاربردخالق تمایز یونانیان و بربرها، همان کسی است که مصداق کهن

 شده است!بربر محسوب می

ازد که چند دهه تا ساامیاریخ هرودو  را شاارح رخدادهایی بری اصاالی تپیکره

اش فاصااله دارند. از این رو هرودو  روایتگر ماجراهایی با زمان زندگیسااده  چند

اند. ی زیادی داشتهاست که هم به لحاظ جغرافیایی و هم تاریخی با خودش فاصله

ی سرگذشت جهان باستان هرودو  نوعی ثبت عقاید شفاهی آتنیان درباره تواریخ
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نظرانه ترکیب شده هایی به نسبت تنگسیاسی و گزینشهای است، که با سوگیری

ست. با وجود  سبک پا بودهاین روایت این،ا سافری  سنده که م  ها با تجربیا  نوی

ی وی آن را جذاب و خواندنی کرده اساات. گویانهآمیزی شااده و لحن قصااهرنگ

فانتین در نیل جنوبی سااافر کرد، و منطقههرودو  خود تا منطقه ی دریای ی ال

 سیاه و فنیقیه را هم دیده است. 

در قالب نه کتاب ی سااوم پ.م. در شااهر اسااکندریه در ساادههرودو ،  تواریخ

شد.  شمارهمرتب  سبت دابعدها در عصر نوزایی به بندهای آن  دند و متنش هایی ن

های هفتم تا نهم را کتاب تواریخی مرکزی آمد. هساااتهبه وضاااعیتی امروزین در

شکیل می شت شا دهد که به  شایار صر خ رح ماجرای نبرد ایرانیان و یونانیان در ع

کار را از خود نشاااان میهابخش پردازد. برخی ازمی ند و ی آن نظمی آشااا ده

. در عین حاا برخی از 1ی آینده یا گذشاااته را در بر دارندهابخش ی بههایارجاع

 . 2گیرندرسند و در محل کنونی خود درست جا نمیافزوده به نظر می هالفص

 :یردگها را در بر میمتناین متن اگر به دقت خوانده شود، سه رده از پاره
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ست  هابخش یی که به خودسااتایی آتنی اختصاااص یافته اساات. اینهابخش - نخ

کلس با دساات و دلبازی به پدر تاریخ که پری ،ایهای نقرهتردید با تشااویق تاالنبی

شاود. بر ار جالب را شاامل میکرد، نوشاته شاده اسات و مفاهیمی بسایحواله می

اند، که تمام علم و هنر ترین مردم روزگار بودهها شریفها، آتنیمتنمبنای این پاره

در جهان یونانی را ابداع کردند، به تنهایی در برابر مهاجمان بربر ایسااتادگی کردند 

دار آزادی و رساااتگاری کل گیتی بودند. در این و به پیروزی رسااایدند، و پرچم

های شهردولت ها وها نسبت به سایر قومها انواع و اقسام تحقیرها و توهینمتنارهپ

شااود و همواره ایشااان به عنوان موجوداتی ابله، خیانتکار، ترسااو و می ابرازیونانی 

 شوند. سودجو تصویر می

ی این یی که باید به آنها عنوانِ دشااانام را اعطا کرد. بخش عمدههابخش - دوم

ها اط ق شااده اساات که در زمان نگارش این تاریخ دشاامن به اسااپار  هادشاانام

صلی آتنی شان اهالی ا سایرنگیاها بودند. به دنباا ای های شهردولت ا، کورینت، و 

های آتنی قرار شاااهردولت ها پس از بیشاااتریونان قرار دارند. جالب آن که ایرانی

سزاها را بهگیرند، اما هممی سهم زیادی از نا صاص می چنان  شاید خود اخت دهند. 

شنامبرای ست این د شد که فهر شود! ها ختم میها در نهایت به آتنیتان جالب با

هایی که به مردم آتن و احزاب مخالف وجود دارد هم چون بخش مهمی از اشااااره



 

سیار توهین سته ب سته یا ندان سودجو، مکار، دان شان را موجوداتی  ست و ای آمیز ا

 نمایاند.قابل اعتماد باز میپیشه و غیرخیانت

بندهایی که در م  ً  کننده هستند.یی که شبیه به داستانی سرگرمهابخش - سوم

پردازد و عینِ آن هرودو  به ذکر روابز خصااوصاای خشااایارشااا و اهل حرمش می

های مخوف و سراحرم شان را از درونمکالما  شاهان هخامنشی با زنان و فرزندان

ی انگارانهها به ترسیم تصویر سادهیی از این قصههابخش کند.یشان گزارش متیره

اند. هرودو  با دسااات و داِ باز در پدر تاریخ از جهان پیرامونش اختصااااص یافته

سخن می سه متر قد  سیانی با بیش از  گوید و قبل از هر نبرد مهم میان مورد پار

یا زاییده شاادن  - ر یونانیدای ساامخدا -ایران و یونان به وقایعی مانند ظهور پان 

ای هم اسکلت کنندهکند. در بند سرگرمیک خرگوش توسز کره االغ )!( اشاره می

یانِ کشاااته شاااده در جنگ را توصااایف می ی آناتومیک هاو به نکته کندایران

آسااایی های غوا! در بندی دیگر، هرودو  از مورچه1کندای اشاااره میدهندهتکان

شتند و در معدندازهگوید که به انسخن می های ط ی پارسیان کار ی روباه قد دا

وحش پردیس یکی  ها را در باغکردند. هرودو  مدعی بود یکی از این مورچهمی

شهربان ستاز  شی دیده ا ستان به . هم2های هخامن شرح عجایب عرب چنین هنگام 
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روییده یکند که نوعی ادویه در ریش بزهای عربی مجالب اشااااره میها نکته این

سرزمین به قدری چاق بوده سفندهای این  ست و گو اند اند که چوپانان ناچار بودها

 !1ای بگذارند و آن را پشت سرشان حمل کنندشان را روی ارابهدم

سندههرودو  از دید تاریخ صرانش، نوی سان دیگر و معا ای غیرقابل اعتماد و نوی

ست.  سیاسدروغگو بوده ا سل پ ،کت ستس از او میکه تنها یک ن او را دروغگو  ،زی

ست و  شمگین بود که متنی را به عنوان وی  تواریخحدی از  بهپلوتارک نامیده ا خ

سایر  «پدر دروغ»نام  هتقریر کرد و در آن وی را ب در خباثت هرودو  مفتخر کرد. 

وی را  تواریخنگریستند و همتای خویش نمیچون هم به او معموالً نویسندگان هم

سوب نمیمتن در میان سیک مح سی که لقب های تاریخی ک  ستین ک کردند. نخ

سیسرو بود که مدار سیاست پدر تاریخ را برای او برگزید، هرودو  را  تواریخرومی 

 ؛2بخشاای به رومیان مورد اسااتفاده قرار دادیافته برای هویتبه شااکلی سااازمان

با ایرانِ پار  و بعدها چنان دانساااتند و همرومیانی که خود را وارث یونانیان می

سطوره سانی در حاا نبرد بودند. برای این رومیان، ا ی یونانی دارویی ی معجزهسا

توجه به اثرا  آن و بی ،دارویی که تا به امروز ؛شدهویتی محسوب میبرای درد بی

 شود.چنان نوشیده میداده، همای که شفا میماهیت بیماری
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 نسوم: ماجرای توکودیدس و دیگرا

پ.م. در آتن زاده شااد. پدرش اولوروس نام داشاات که  450ی توکودیدس در دهه

. شاااید گوشاازد کردن این نکته جالب باشااد که پدربزرگ ای اسااتهاساامی تراکی

توان این دو را خویشاااوند هم کیمون آتنی هم اولوروس نام داشاات و بنابراین می

ر تراکیه بوده، معلوم خودش مالک یک معدن ط  دکه دانسااات. با توجه به این 

ست. توکودیدس به زودی به عنوان  شودمی شته ا که پیوندهایی با مردم تراکیه دا

پولیس سااارداری نامدار در آتن محبوبیت یافت. هنگامی که براسااایداس به آمفی

گشاااتند، او را به ی وی میحمله کرد و آتنیان به دنباا رهبری برای دفع حمله

او به جنگ مهاجمان رفت و با وجود شااجاعتی که به خرج آرا برگزیدند. عنوان رزم

سز ،داد شت تو انش برای شهریهم شکست خورد. به همین دلیل هم پس از بازگ

 بیست ساا تبعید شد.

نویسااان را نوشاات و نساابت به تاریخ های پلوپونسااوسجنگاو در تبعید کتاب 

ای به اشاااارهپیش از خود موضاااعی بسااایار انتقادی اختیار کرد. در آثارش هیچ 

ستاید، و البته هایش میشود و تنها ه نیکوس را به دلیل دقت روایتهرودو  نمی

سیر تاریخی رخدادها نقد کند. او از هواداران پریکلس می شبه دلیل نامنظم بودن 

کند، بر های تاریخی نقل میو مخالفان کلئون بود. گفتارهایی که از شاااخصااایت



 

گذارد، از دقت و صحت بیشتری هان اشخاص میخ ف سخنانی که هرودو  در د

صلی تاریخ سان جدی در زمینهبرخوردارند و مرجع ا ستان به نوی ی تاریخ یونان با

های جنگهای وی پس از مرگش در قالب هشاات کتابِ روند. نوشااتهشاامار می

پ.م.  400منظم شاادند. به احتماا زیاد توکودیدس در حدود ساااا  پلوپونسااوس

 درگذشته باشد.

های در میان نویساااندگانی که یک نسااال پس از توکودیدس برخاساااتند، نام

ای مانند اف طون و ایسااوکراتس وجود دارند که پیش از این در موردشااان پرآوازه

پ.م. در یک  430در بود که نوفانس بحث کردیم. یکی از این نویساااندگان، کسااا

شرافخانواده سی به ا سیا شد. از نظر  سته  ی ثروتمند آتنی زاده  ضددموکرا  واب

های زیادی به استادش دارد. در شد و اشارهبود. او شاگرد سقراط هم محسوب می

شت. در پ.م. در مبارزه با دموکرا  404و  403 شرکت فعالی دا پ.م. به  402ها 

با گروهی از مزدوران یونانی به خدمت  ،پروکسن بوئتیایی ،دعو  یکی از دوستانش

که میان کوروش و برادرش اردشااایر  ،نبرد کوناکسااااکوروش کوچک درآمد و در 

شرکت کرد. آن شد،  سپاه درگرفت و به مرگ کوروش منتهی  گاه به همراه بقایای 

 آناباسیسمزدور ایرانی به سرزمین خود بازگشت و شرح این بازگشت را در کتاب 

ی ادبی، مشتمل است نوفانس، گذشته از چند مجموعهکسهای مهم نگاشت. متن



 

ی ستایشگری شیفتهچون هم جاکه خود را در آن نهادهای اسپارتیو  ناباسیسآبر 

 نمایاند. اسپار  می

سنده کردن به متن  سیاری با ب وفانس را شخصیتی تاریخی و کسن، آناباسیسب

او یکی از  آید کهاز شواهد چنین بر می این،ند. با وجود اسرداری بزرگ تصور کرده

سردار شتند. او که رهبری عقبی بود پایینرده دو  داران ارتش یونانی را بر عهده دا

سپاه مزدور بود ،تا زمان مرگ کلئارخوس شت و  ،که رهبر  شی در رخدادها ندا نق

از  - دسااات باال دوهزار نفره -تنها پس از آن بود که به عنوان ساااردار بر گروهی 

ی عالی یونانیان هفرماندچون هم در کتابش خود را این،سربازان حکم راند. با وجود 

اهمیت بودن ی نقش خویش اغراق بسااایار کرده اسااات. در بیبازنموده و درباره

نویساااان تاریخ دیگرنقشاااش در جریان بازگشااات ده هزار مزدور همین بس که 

ای به نام او اشااااره ،هنگام شااارح ماجرای بازگشااات مزدوران یونانی ،زمانشهم

برد و فقز گشااات ایشاااان نامی از او نمیاند. دیودور در گزارش خود از بازنکرده

او نقشی کوچک را  رسید - یعنی مرز یونان -گوید هنگامی که سپاه به تراکیه می

 بر عهده گرفت. 

 ،نوفانس پس از بازگشات با بقایای مزدوران یونانی به خدمت آگسای ئوسکسا

به ویسه  های یونانی،شااهردولت آمد و به همراه او با بساایاری ازدر ،هاشاااه اسااپار 

جنگید. به همین دلیل هم بعدها از شهروندی آتن محروم شد، و در مقابل از  ،آتن



 

شان آب و ملکی به او هدیه دادند. سوی الکدمونی شد و ای ستایش واقع  ها مورد 

نوفانس دو پسرش کسهنگامی که چند ساا بعد آتن و اسپار  با هم متحد شدند، 

تر بود در نبرد مانتینه کشااته شااد و به جاعرا به آتن فرسااتاد. یکی از آنها که شاا

بان نوفانس از رقیکساااهمین دلیل بار دیگر او را به شاااهروندی آتن برگزیدند. 

نام خود که برخی از متن اف طون نیز بود و مشاااهور بود به  های توکودیدس را 

 منتشر کرده است!

ست که  صران او، افوروس بوده ا ساا یکی از معا به دنیا  پ.م. در کومه 390در 

ساا آمد  شت. کتاب  334و در  شهور  اوتاریخ عمومی پ.م. درگذ سی جلد م در 

ست.  سندها ست. او نوی سطو شت، ار شهر  دا ساا ی دیگری که در این دوره  در 

-323و  367-347های ساا پ.م. در استاگِیرا در خالکیدیکه زاده شد و بین 384

شاااگرد اف طون شااهر  یافت.  ترینپ.م. مقیم آتن بود و به عنوان برجسااته 335

، متن دیگری به نام اخ ق نیکوماخوسو  سیاستهای مهمی مانند گذشته از متن

به او منسوب است  (آتِنائیون پولیتِئیا: ) سیاست آتنی

در ها ساا اند. اوشاگردانش نوشته را -اش ید همهو شا -یی از آن هابخش که قطعاً

ارسااای مهمان بود و با دخترش ازدواج کرد و بعد به پیروی از محفل هرمیاسِ پ

به مقدونیه رفت و برای مد   - یلیپ مقدونی بودکه پزشاااک دربار ف -پدرش 

شت و  سکندر به آتن بازگ شد. در زمان حاکمیت ا سکندر مقدونی  کوتاهی معلم ا



 

ر ضد کرد. اما پس از مرگ اسکندر و شورش یونانیان بتأسیس  ی لوکیوم رامدرسه

یا در همین حوالی خودکشااای کرده  ند. گو یان، او را مورد تعقیب قرار داد قدون م

 باشد. 

کشیده شد. در این بین،  استرابونویسی پس از او تا آثار پلوتارک و سنت تاریخ

پ.م. در  64در ساا ای بکنیم. او بد نیست به اصل و نسب و تبار استرابو هم اشاره

زاده  - کردنی که مهرداد پونتی بر آن حکومت میساارزمی - آماساائیا در پونتوس

شااد. چنان که خود روایت کرده اساات، از طرف مادر ایرانی بوده و عموی مادرش 

. 1و از اشراف ایرانی مقیم دربار مهرداد بوده است شدمُغافرن )موآفرنس( نامیده می

کرد و دو  سفرهای زیادی ،اوگوستوس و تیبریوس ،او با پشتیبانی امپراتوران رومی

شااات. از وکتاب( را به یونانی ن 47)در  تاریخکتاب( و  17)در  جغرافیاکتاب مهم 

بینید، چنان که مییش تا به امروز باقی مانده اسااات. جغرافیااین دو، تنها کتاب 

نماید که حتی این بسترِ نویسی در یونان باستان، چنین میهنگام مرور تاریخِ تاریخ

 ونانی نیز خاستگاهی ایرانی داشته باشد!ی یی اسطورهبرسازنده
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گاه آفرینش آغاز شد و هرج و مرجِ آغازین جای خویش را در آغاز، آشوب بود. آن

ی آغازین را به نظم حاکم بر گیتی به نظم و ترتیب داد. ایزد نیرومندی که هاویه

ی آشفتگی چیره شد، همان موجود اهریمنی زایندهتبدیل کرد، و بر نیروهای 

ی اقتدار خویش قرار داد و به خدای خدایان فرازینی بود که این پیروزی را دستمایه

 دگردیسی یافت. 

های باستانی به شکلی تکرار شده این مضمون آشنای اساطیری، در تمام تمدن

اهریمن، و تبدیل خائوس  ی اهورامزدا براست. چیرگی مردوک بابلی بر تیامت، غلبه

 هایی مشهور از آن هستند. به کوسموس تنها نمونه

تبدیل نظم به آشاااوب، روندی کلیدی و بنیادین اسااات که بارها و بارها در 

شااود. این روند، یکی از محورهای های گوناگون پیچیدگی تکرار شااده و میسااط 

ظم به آشااوب عملیاتی خلق آن چیزی اساات که جهان پیرامون ماساات. تبدیل ن

کند. مرز میان اساات که قدر  را از ضااعف، نیک را از بد، و لذ  را از رنج جدا می

قا، و تمایز بودن و نبودن با این روند رقم می خورد، و تفاو  بین مرکز و مرگ و ب

 حاشیه نیز هم. 



 

مراتب پیچیدگی، در سااطحی از ساالسااله .م.،پ 539تم آبان ماه ساااا فدر ه

شد. در این زمان، برای نخستین بار واحد سیاسی و اجتماعی  آشوب به نظم تبدیل

بود و بر تر بزرگ های پیشاااینعظیمی در قلمرو میانی پدید آمد که از تمام نظام

در  ،شد. در این روز کوروش بزرگمبنای قوانینی متفاو  و نوظهور سازماندهی می

جهان نامید. در آن میان اسااتقباا مردم شااهر، به بابل وارد شااد و خود را پادشاااه 

سغد و هرا  و زرنگ و ایران مرکزی و ای م و ماد و لودیا و ایونیه و  زمان قلمرو او 

ی نویسااای هابخش گرفت، و این برابر بود با تمامرا در بر میرودان میان سااوریه و

 قلمرو مرکزی، به جز مصر.

احد ی وجود نهاد. وشاااهنشاااهی هخامنشاای با این خمیرمایه گام به عرصااه

سی غوا سایر مناطق کوچک سیا صر و  ساا بعد م شت  پیکر و عظیمی که تا ه

مانده در حواشاای مرزهای خویش را نیز تسااخیر کرد و به نخسااتین نویسااای باقی

سی سیا شناختهواحد  شد که کل جهان متمدن  سا را ای تبدیل  شده در قلمرو نوی

 ی خود داشت. زیر سیطره

زیستند. هر جهانی متک ر و چند مرکزی می تا پیش از ظهور کوروش، مردم در

گرفت که به ی خویش در بر میدولت و هر ساارزمین، مردمی را با نساد و زبان ویسه

شتند و در قلمرو جغرافیایی محدود و کوچکی می ساتی ویسه باور دا ستند و مقد زی

 همتای خویش محدود شااده بودند. بابلیانهای ساارزمین وها دولت ای ازدر زمینه



 

شوریان و هیتیان و ای میان جدا میدر مرزهایی می شان را از آ ستند که ای کرد، زی

شاه شرقی در  شینو اهالی ایران   یانیکامیران کردند که هایی کوچک زندگی مین

ای بردند. در آن زمان، گیتی پهنهشان در کشمکشی دایمی با هم به سر میحاکم

شورها و نسادها و  سترده بود که از ک شده بود. قبیلهگ شکیل  سیار ت ها و مردمی ب

سز دیگران محدود می قلمروهایی کوچک و محدود که هر در  معموالً شد،یک تو

جنگ و جداا با همساااایگانش بود، و هویت خویش را در تقابل با ایشاااان تعریف 

شکیل یافته بود که می سان از مراکزی متعدد ت کرد. جهان در آن زمان برای هر ان

 دیگرانشااد، و ها به قبیله، ساارزمین، نساد، و حکومت خودش مربوط مییکی از آن

 آن را احاطه کرده بودند. 

سیان در .م.پ 539در  شروی پار شد. با پی ضعیت دگرگون  های سرزمین این و

یدایش هر  که پ های بزرگی  ند و قلمرو یان رفت ها از م گار، مرز ند آن روز نیروم

دیگر نجامیده بود، در مدتی کوتاه با یکها به طوا اها و هزارهسااادهشاااان کدام

آسا و عظیم را پدید آوردند. دولت هخامنشی که به این ترکیب شدند و دولتی غوا

شانه شده بود، نماد و ن و کشورها ها سرزمین ی قدرتی بزرگ بود کهترتیب زاییده 

 ی جغرافیایی نوظهور و پهناوری به نامآمیخت و گساااترهها را در هم میو دهیه

ای که مرزهای قدیمی آورد. گسااترهشاااهنشاااهی پارس را از ترکیب آن پدید می

تازه را بدان ها و نسادها را محترم میمیان مردم و زبان شااامرد و حتی مرزهایی 



 

سیاسی میان این قلمروها را مهار میمی کرد و مفهوم دولت و افزود، اما کشمکش 

ا آن هنگام تجربه شاااده بود، تحویل از آنچه تتر بزرگ قدر  را به مرکزی برتر و

 کرد. می

ی مردم با ظهور شاهنشاهی هخامنشی برای نخستین بار در تاریخ جهان، همه

ای جغرافیایی زیساااتند که تنها یک دولت، یک نویساااای یک قلمرو، در گساااتره

کل یک مرکز داشااات. شااا مت، و  یدی حکو خامنشااای، اگر از د گیری نظم ه

ی در میانه مرکزی منحصر به فرد و یگانه بود ، ظهورشناسانه نگریسته شودجامعه

جهانی که تا پیش از آن در میان مراکزی فراوان و واگرا پاره پاره شااده بود. به این 

 نخساااتین جای خویش را به نظمی تازه داد و نبرد دایمی میان ِِترتیب، آشاااوبِ

شدها دولت سته بهتا نیروهای تولیدی و نظامی جامعه مهار  های سرزمین های واب

شاده و نوظهور بسایج شاود. به این گوناگون برای دساتیابی به اهدافی تازه تعریف

شکل بود که مفهوم ما در برابر آنها، و خودی در برابر بیگانه، که تا آن هنگام بسته 

شد، از ریشه بازتعریف پرستیدند تعریف میبه زادگاه، قبیله، زبان، یا خدایی که می

گردان را در برابر یکجانشینان، ی متضاد جدیدی تبدیل شد که کوبشد و به دوگانه

های های نانویسای متحرک را در برابر تمدنداران را در برابر کشاورزان، و قبیلهرمه

شااد: ما داد. به این ترتیب جهان به دو بخش تقساایم مینویسااای ساااکن قرار می



 

شی بودیم،  ساکنان قلمرو پهناور هخامن شیهایرانیان که  های و انیرانیانی که در حا

 زیستند. بیرونی این قلمرو می

شته از داته شیان، گذ های تجاری، و هویتی محلی که ها، راهشان، قنا هخامن

شان بخشیدند، چیزی به کلی نوظهور را به ایشان عرضه کردند و آن امکان به اتباع

 زیستن در جهانی بود که تنها یک مرکز داشت. 

 ؛زیسااتندهنشاااهی هخامنشاای مردمی بودند که در مرکز میشااهروندان شااا

مسااتقل از آن که خوارزمی و بابلی و پارس باشااند، یا لودیایی و مصااری و ایونی، 

مندی از نظمی سااایاسااای، قوانینی زیساااتند و امکان بهرههمه در یک قلمرو می

جمع حقوقی، و دسااتاوردهای مادی تمدنی چنان عظیم را داشااتند که با حاصاال

ارز بود. در ی آن همافزایانههای همهای پیشاااین قلمرو میانی و بازتابام تمدنتم

هی ایران در مرکز گیتی قرار داشاات و آنچه در حاشاایه باقی آن هنگام، شاااهنشااا

هایی متحرک و مهاجم بودند که دست بر قضا بیشترشان هم نساد و قبیله مانده بود

ند. کیمری بان و هویتی ایرانی داشااات مههای ز ند، نی های نیروم کا جان، سااا

نیروهایی بودند که از ترین مهم های زرهپوشساااالر، و سااارما های زنماساااگت

 کردند. خارج از مرزهای این مرکز گسترده و پنهاور، نظم پارسی را تهدید می

یب از  به .م.،پ 330تا  539به این ترت ای یعنی برای بیش از دو قرن، تجر

ها منحصاار به فرد بود، انجام گرفت که در کل تاریخ تمدن تاریخی در قلمرو میانی



 

شینه شد. کل تمدنپی شت و پس از آن هم دیگر تکرار ن سای این ای ندا های نوی

دار و دیگر متحد شااادند تا در برابر تهدید نیروهای رمهقلمرو در این دوره با یک

ای نیرومند جبهه دادند،شان را مورد دستبرد قرار میمتحرکی که منابع کشاورزانه

مفهوم درون و بیرون، مرکز و حاشااایه، و آشااانا و بیگانه در  ،بیارایند. در نتیجه

ی نظمی نو بازتعریف شاااد، و برای نخساااتین بار مفهومی فراگیر و عام از ساااایه

 ای در یک قلمرو رواج یافت.های مرکزی و حاشیهها، مردم، و جامعهسرزمین

شیه در این مقطع، شتی هاسرزمین حا سیای مرکزی، د های اروپای پهناور آ

نشاده و وحشای جنوب اتیوپی، غرب رامهای سارزمین شارقی و جنوب روسایه، و

یی هابخش ی یونان بود.جزیرهلیبی، شاارق هندوکوش، جنوب هند، و جنوب شاابه

شیهکوچک از این ناحیه شبه -ای ی حا به تازگی زیر تأثیر  - ی یونانجزیرهمانند 

سترههای متمدن شده بودند، و با ی مرکزی به مرحلهقیم این گ سایی وارد  ی نوی

زیساااتند. این مناطق اسااات نایی به دلیل دار میروشااای متفاو  با تورانیان رمه

شااان توسااز های مکررشااان به قلمرو هخامنشاای، و ساارکوب دایماندازیدساات

و  که نویسااا دار شاابیه بودند، با این تفاهای رمهنیروهای شاااهنشاااهی، به قبیله

 اند. برای ما به یادگار مانده را شان از این رویاروییهایها و داستانبودند و روایت

شااان با ایرانیان، ع وه بر مواردی که در روایت یونانیان از نبردهای پیروزمندانه

کتاب مورد بحث قرار گرفت، از یک نظر دیگر هم مهم است، و آن هم این که تنها 



 

شیههای سرزمین مانده ازروایت به جا  ستان حا سندگان یونانی با ای را در آثار نوی

ی یونان فهمیده شاااود، بخشااای جزیرهتوان یافت. یونان، اگر به معنای شااابهمی

شیه شهحا شاهی ایران قرار ای از جهانِ آن روز بود که در گو شاهن شماا غربی  ی 

و توزیع قدر ، ثرو  و  مانده از نظر تولیدای پر جمعیت، اما عقبداشااات. ناحیه

ای در ارتباط با مرکزی ساااترگ و تمام نقاط حاشااایهچون هم معنا، که خویش را

را هماورد آن  کرد، در شرایطی خودعظیم مانند شاهنشاهی هخامنشی تعریف می

شت، و آنمی سادهپندا ستاخ یا  شتلوح بود که همهقدر گ ها را هم در ی این بردا

 اند. لوحانه باور شدهی که سادههاین؛ متبه یادگار گذاردی برای ما هاینالب متق

تواند ای اجتماعی هستند که میشده از عارضهی ثبتیونانیان، نخستین نمونه

شیه»با نام  شانگان حا شینین شیه« ن شانگان حا شود. ن شیوهخوانده  شینی،  ی ن

ر ، و بندی مسااائل اجتماعی، رویارویی با مفهوم قدخاصاای از زیسااتن، صااور 

عهچارچوب جام که در  یههای تعریف خود اسااات  حاشااا یههای   یای همساااا

ستین مبت یان به این مرکزین و نیرومند دیده میهای سرزمین شود. یونانیان نخ

 ای که در تمام طوا تاریخ بههای حاشیهنشانگان نبودند. به گمان من، تمام جامعه

شیهآوردند، به نوعی بمرکزی هجوم میهای سرزمین شانگان حا شینی مبت  ه ن ن

های ای میان الگوها و شیوهاند. این متن گنجایش پرداختن به تحلیلی مقایسهبوده

تعریف هویت در میان مغوالن، تازیان، و تورانیان را ندارد، اما اگر چنین فرصاااتی 



 

ها تکرار توان نشااان داد که الگوهایی فرهنگی در تمام این تمدندساات دهد، می

 ، که با نشانگان یادشده در ارتباط است. شودمی

توان به ای که ع یم آن را میاند. عارضااهیونانیان نیز به این عارضااه مبت  بوده

 این ترتیب خ صه کرد:

ست سه - نخ شدید خود با تمدنمقای ها های مرکزی. تمام این تمدنی افراطی و 

کزی را به عنوان گروه ها، و عناصاار فرهنگی موجود در قلمرو مرافراد، شااخصاایت

اند و خود را با ایشااان مقایسااه کرده و در دادهمرجع خود مورد اسااتفاده قرار می

 اند. شدهمبت  می« ی حقار  جغرافیاییعقده»نتیجه به نوعی 

شاااان، و ت ش رهنگ بومیهای فی این فرآیند، انکار برخی از ویسگینتیجه - دوم

های طحی از روی عناصر برجسته و نامدار تمدنبرداری سسازی و نسخهبرای شبیه

ی کوروش، به مرکزی بوده اساات. دگردیساای اسااکندر مقدونی، آن جوان شاایفته

شود، نمونه - یا کاریکاتور -تواند کپی قهرمانی یونانی که می سوب  ای کوروش مح

 از این روند است. 

و جهانی که با  یازیدن به ادعاهایی بزرگ بینی نامعقوا و دسااتخودبزرگ - سوم

ای مورد نظر غیرمنطقی و گاه ی حاشااایههای جامعهتوجه به موقعیت و توانمندی

 نماید. مضحک می



 

شفتگی  - چهارم سازماندهی اجتماعی، که با آ شوب در قلمرو  ستمر با آ درگیری م

ساخت سله مراتب اجتماعی، ناکارآیی نهادها و  شکننده بودن سل سی، و  سیا های 

 مراه است. های مدنی هنظام

اش غیاب یا بحران در نظام انضاااباط درونی، که به زودی بیشاااتر درباره - پنجم

 خواهم نوشت.

ی یونانی به یونانیان در عصااار زرین فرهنگ خویش، در آن هنگام که معجزه

آنچه  ،اند. در واقعها دسااات به گریبان بودهپیوسااات، با تمام این نشاااانهوقوع می

های پریشاایچیزی جز مسااتندا  ادعاها و خیاا شااودیی یونانی خوانده ممعجزه

 نیست.   گونهبرخاسته از این شرایز آشوب

ست با غیاب نظام شوبناک، مترادف ا سوی شرایز آ سمت و  هایی از قدر  که 

های رفتاری و الگوهای سااازند و جریانکارکردهای اجتماعی گوناگون را معین می

سازماندهی و ضای جامعه را  ها، که همواره کنند. این نظاممرزبندی می کرداری اع

ساخت سز  شتیبانی میتو ستمهای معنایی پ سی ضباطی نام دارند. شوند،  های ان

شیوهنظام ضباطی،  ساختهای ان ستی، معیاربندی  صر ه های هایی از تعریف عنا

هایی برای تعریف کردارهای شاااایساااته و اخ قی را به دسااات حقیقت، و شااایوه

بخشااد و آن را در وی رفتاری یک کنشااگر انسااانی را سااامان میدهند که الگمی

ای هنجارین از رفتارها جای ها و تمایزها، در شااابکهای پایدار از همانندیمجموعه



 

های های حقوقی، چارچوبکند. سااااختارهای دینی، نظامدهد و ت بیتش میمی

سرمشق شهور های تعریف حقیقت )مانند علم( نمونهسازماندهی نظامی، و  هایی م

ستند. قدر  یک جامعه از همین نظاماز این نظام ضباطی ه ضباطی های ان های ان

شود. با دیگر وابسته میشان با یکشدگیخیزد، و به پیچیدگی و سط  تلفیقبرمی

ی نشاااانه و تحوا فراگیری که بدان اشااااره شاااداین نگاه، ظهور نظم پارسااای 

که در قلمرو میانی به شکلی  ای استهسابقهای انضباطی نوپا و بیگیری نظامشکل

کرد و بندی میهای معنایی را سااازماندهی و صااور نو نیروهای انسااانی و نظام

تر از پیش را برای ریزی و تمرکز بر اهدافی بسااایار بلندمرتبهبنابراین امکان برنامه

 آورد. های میزبانش فراهم میجامعه

های انضباطی غیاب و بحران در این نظام ی یونانی،ویسگی یونان در عصر معجزه

سیطره سی و  شفتگی در امور جن ست. آ ستیابی به لذ  که با ی نظاما هایی از د

...( همراه انند دزدی دریایی، غار ، خیانت وی آشاااکار ) مهای برنده/ بازندهبازی

است، نشانگر آن است که نظام انضباطی نیرومند و کارآمدی برای تنظیم روندهای 

ولید و توزیع لذ  در نظام اجتماعی مورد نظر وجود نداشاااته اسااات. به همین ت

سله ،ترتیب سل ساختغیاب  شکننده بودن  ستوار و  سی ا سیا سی مراتب  سیا های 

ها، نشانگر آن است که بحران رمق افراد به این ساختموجود، و اتصاا سست و بی



 

ای شود، و از عارضهنمیمنحصر  - مانند اخ ق -یادشده به نظام انضباطی خاصی 

 کند. ی یونانی عصر زرین حکایت میدار و فراگیر در جامعهریشه

ها ی یونانی، انبوه شواهد، دادهترین دلیلِ منطقی بر ناممکن بودنِ معجزهمحکم

اند و تصویری و مستنداتی نیست که خودِ یونانیان باستان از خویش به جا گذاشته

ست شته از آن که ادعاهای موجود می از بربریت یونانی به د شواهد، گذ دهند. این 

کنند، ی یونانی را رد میی پیچیدگی جامعهی ساااط  پیشااارفتگی و درجهدرباره

های انضباطی هستند، و این همان چیزی ی نظامای آشکار از بحران در حوزهنشانه

تلقی  است که شرط الزم برای ظهور قدرتی سیاسی، نظامی، فرهنگی، و اقتصادی

ی یونانی، آن است که بر مبنای شواهد، شود. دلیل اصلی نادرست بودن معجزهمی

ای در شرایز یادشده وجود نداشته است. دلیل فرعی چنین معجزه« امکان وقوع»

های ای رخ نداده و روایتهم آن اساات که بر مبنای شااواهد موجود، چنین معجزه

سونگریشگفت موجود از زندگی یونانیان آن دوره تخمیری شکار انگیز از یک های آ

 های خ قانه است. پردازیو افسانه

ی یونانی، برای ما ایرانیان چنان که در ابتدای بحث عنوان شد، ماجرای اسطوره

ای نیاز نداریم تا خود را به جامعه ،اروپاییانچون هم ،ارج و اهمیتی اندک دارد. ما

گیری کنیم و به بهای کسبینی و نادیده ای در دورانی از یاد رفته متصااالحاشااایه

شواهد، هویتی شکننده برای خود دست و پا کنیم. چرا که در همان زمان، نظامی 



 

شده در آن روزگار چیره فرهنگی و سیاسی وجود داشته که بر تمام جهانِ شناخته

های انضاااباطی ویسه و توانمندی برخوردار بوده، که درخت بوده و بنابراین از نظام

برای تعریف هویت  ،مانند غربیان ،شااود. ماهویت ما از آن ساارچشاامه ساایراب می

پذیرش معجزه به  یاز  پذیرفتن آن خویش، ن به ن که برعکس،  نداریم، بل نانی  ی یو

نیازمندیم. گر بخواهیم نگاهی درسااات بر خویش بیندازیم و هویت خویش را بر 

به شاااکلی از چارچوب چسااا ید  با ، فراگیر، و بناکمحوری درونی تعریف کنیم، 

نمایاند، رها ای که ما را وارثان بربرهایی در تقابل با یونانیان متمدن باز میافتادهجا

هایی که دیگر وجود ندارند، یا شااویم. این مهم با افتخار به ساارگذشاات موجودیت

مقاومت در برابر حقایقی زورآور که وجود دارند، ممکن نیساات. تنها راه، بازبینی و 

هایی انضباطی است که در مقاطع تاریخی متناوبی حضورش قدر  نظام بازآفرینی

مان انجامید. تنها با بازنگری ی ما را رقم زد و غیابش به ضااعف و سااسااتیجامعه

ی ایم، خواهیم توانست بار دیگر به شیوهای از معنا که در این حوزه انبار کردهخزانه

 یابیم.  ی قدر  و لذ  دستتولید و توزیعی شایسته برا

 و در پایان نیز، مانند آغاز، مسأله این است: ایرانی بودن یا نبودن. 



 

 

 اهفهرست انم

  



 

 

 

 

 ی تلگونیا. ی منظومه: سرایندهپ.م.( 6)قرن  ایائوگامون کورنه

نداس پامینو بداع کرد و پ.م.( 4)قرن  ا فاالنس را ا ظامی  که آرایش ن : رهبر تبس 

 ها را در نبرد لئوکترا شکست داد. او اسپارتی بخش مهمی از یونان را فت  کرد.

 : فیلسوف و جهانگرد وابسته به مکتب پوتاگوراس.آپولونیوس توآنی

 : برادر پرومتئوس از تیتان ها، که با پاندورا ازدواج کرد.اپیمتئوس

 : سردار تبسی هوادار ایرانیان در نبرد پ ته.پ.م.( 5)قرن  آتاگینوس

 ردار مشهور فیلیپ که به دست اسکندر به قتل رسید. : سپ.م.( 4)قرن  آتالوس

خوان ی ی رساااالهی یونان باساااتان و نگارندهنویس و نویسااانده: تاریخآتِنائیوس

 .دانشوران

 : سردار مشهور اسکندر.پ.م.( 4)قرن  پاتِرآتنی

 های اساطیری یونانی که به آیینهای رازآمیز ارتباط داشت. : از چهرهآدونیس

: رهبر ناوگان کورینت در نبرد آرتمیسااایون و پ.م.( 5)قرن  کورینتیآدیمانتوس 

 ساالمیس.



 

: حاکم ایرانی آسیای صغیر که مورد خشم اردشیر پ.م.( 4)قرن  آرتابای/ آرتابایوس

 سوم قرار گرفت و معزوا شد.

 : شهربان سارد در زمان داریوش بزرگ.پ.م.( 6)قرن  آرتافرن / آرتافرنس

: ساااردار ایرانی و فات  قبرس در عصااار پ.م.( 6ی )اواخر ساااده وسبا / آرتاباناَرتَه

 داریوش بزرگ.

 : کاهن آتنه و بنیانگذار شهر آتن در ایلیاد.اِرِختِئوس

یایی که شاااهر پ.م.( 7)قرن  آرخیاس هراکل نت  هاجرانی از شاااهر کوری : رهبر م

 سوراکوزای را در سیسیل بنیان نهادند.

 ار  که نبردهای پلوپونسوس را آغاز کرد. : شاه اسپپ.م.( 5)قرن  آرخیداموس

سی سو شاعر طعنهپ.م.( 7)قرن  آرخیلوخوس تا زن تراکیایی که در نبرد با مردم : 

 ناکسوس کشته شد.

 : شاهنشاه هخامنشی.پ.م.( 4)قرن  اردشیر دوم

 : شاهنشاه هخامنشی.پ.م.( 4)قرن  اردشیر سوم

 هنشاه هخامنشی.: فرزند خشایارشا و شاپ.م.( 5)قرن  اردشیر نخست

: شاگرد اف طون و پرنفوذترین فیلسوف در عصر قرون پ.م.(؟  327-384) ارسطو

 سس مکتب لوکئوم.ؤوسطا، م

 ی اسکندر به ایران. : شهربان کاپادوکیه در زمان حملهپ.م.( 4)قرن اَرشام 



 

 : خواهر کادموس که توسز زئوس دزدیده شد و در کر  مقیم گشت.اروپا

 ی ایلیاد.ی آئیتیوپس در ادامهی منظومه: سرایندهپ.م.( 7)قرن  آرکتینوس میلتی

ی ایرانیان بود و در جریان : حاکم موتیلنه که دست نشاندهپ.م.( 6)قرن  آرِکساندر

 شورش ایونیه کشته شد.

ی اساااکندر که : حاکم کاپادوکیه در زمان حملهپ.م.( 4)قرن  آریاراد / آریاراتوس

 د و استق ا این نواحی را حفظ کرد. سپاه مقدونی را شکست دا

ستاگوراس ی هیسااتائیون و جبار میلتوس که بر ضااد : برادرزادهپ.م.( 6)قرن  آری

 ایرانیان شورش کرد و اعدام شد.

ستودِموس ستپار پ.م.( 7)قرن  آری سن که با دلیری در برابر ا شاه م ها : آخرین 

 جنگید ولی شکست خورد. 

بازی که هیپارخوس را به یکی از دو جفت همجنس :پ.م.( 6)قرن  آریستتتوگِیتون

 قتل رساندند.

ستکار ستید در  ی هری آتنی که مبلغ سااهمیهمدارساایاساات :پ.م.( 5)قرن  آری

 ی دلوسی تعیین کرد. را در اتحادیه شهردولت

ی اساااکندر که پس از : شاااهربان پارس در زمان حملهپ.م.( 4)قرن  آریوبرین

 شکست خورد.  مقاومتی شدید از پارمنیون

 : دوست و همدم پریکلس.پ.م.( 5)قرن  آسپاسیای میلتی



 

سپیتامن ی اسااکندر و متحد باز در : شااهربان سااغد در زمان حملهپ.م.( 4)قرن  ا

 برابر یونانیان. 

های عشقی آریستید و : مردی که موضوع رقابتپ.م.( 5)قرن  استیالئوس کئوسی

 تمیستوکلس بود!

 گشای آشور.شاه جهان پ.م.( 7)قرن  اَسَرَحدون

سپارتی سوفدریاس ا سپیای که در پ.م.( 4)قرن  اِ پ.م. به پیرایوس  378: حاکم ت

 حمله کرد، ولی شکست خورد. 

 : تیتانی که آسمان را بر دوش خود نگه داشته بود. اطلس

فیلسااوف عصاار ترین بزرگ : شاااگرد بزرگ سااقراط وپ.م.( 427)متولد  افالطون

 کتب آکادمی.سس مؤک سیک یونان، م

 ی تاریخ جهانی.نویس یونانی، نویسنده(: ادیب و تاریخ405-330) اِفوروس

 نویس مشهور یونانی.: تاریخپ.م.( 334-390) ایافوروس کومه

 دموکرا  آتنی و رقیب کیمون.مدار سیاست :پ.م.( 5)قرن  اِفیالتس

 رد، در ایلیاد.ک: رهبر نیروهای آخائی که حمله به تروا را هدایت میآگامِمنون

سیالئوس پیمایی ده هزار تن که : رهبر قوای یونانی بازمانده از راهپ.م.( 5)قرن  آگِ

 کرد.به صور  مزدور به مصریان خدمت می

 : شاه اسپار  که با سپاه اسکندر جنگید و شکست خورد.پ.م.( 4)قرن  آگیس



 

 ترین خدای هیتی.: کهنآاللوس

 ا. شاه لودی، پ.م.( 557-614) آلیات

ها را در ی که دموکرا مدارساایاساات : شاااعر ساارگردانپ.م.( 7)قرن  آلکائیوس

 کرد.اشعارش هجو می

 : مادر هراکلس که از زئوس باردار شد. آلکِمِنا

گری که باز حیلههای آتنی و ساایاساات: رهبر دموکرا پ.م.( 5)قرن  آلکیبیادس

 شد. اش را عوض کرد و در آخر به ایران پناهندهبارها جبهه

 : فیلسوف و کاهن بزرگ سیسیلی.پ.م.( 492 -)  نوتمِامپدوکلس پسر 

 : پدر هراکلس.آمفیتِرون

 : سردار ایرانی که بالکان را فت  کرد.پ.م.( 5)قرن  امورگه / آمورگوس

 ایران شورش کردند. مصری که بر ضد نرای: نام دو تن از امپ.م.( 5)قرن  امیرته

شعار ابداع کرد که  :پ.م.( 7)قرن  آناکرئون تئوسی شاعر مشهوری که وزنی را در ا

 با نام خودش مشهور شده است. 

سیبولوس سر هگ ساگوراس پ شهر ک زومنای پ.م.( -500) آناک شهور  سوف م : فیل

 که سخت هوادار ایران بود. 

: حاکم بیزانس در زمان اردشااایر دوم که پ.م.( 4ی )اوایل ساااده بیوسآناکستتی

 ود.ب هاپارس ینشاندهدست



 

 : دومین فیلسوف مکتب ایونی.پ.م.(؟ 610-546) آناکسیماندر میلتی

 : سومین فیلسوف مکتب ایونی.پ.م.( -585) آناکسیمنس

: رهبر گروهی از مردوان تراکیایی که به خدمت آتن در پ.م.( 5)قرن  آنتیریتوفس

 ای راهزن تبدیلهای نبرد پلوپونسوس به دستهآمده بودند، اما در جریان آشوب

 شدند. 

ستنس : از فیلسااوفان دموکرا  و ضاادبردگی که شاااگرد پ.م.( 445)متولد  آنتی

 سقراط بود و مکتب کلبی را بنیان نهاد.

 : سوفیستی که رهبر جنبش ضدبردگی در آتن بود. پ.م.( 479-406) آنتیفون

 آتنی هوادار اشراف.مدار سیاست (: خطیب و480-411) آنتیفون

نگاری یونان باستان که مرجع ی مشهورترین آتنیسنده(: نو410-340) آندروتیون

 ارسطو بوده است. 

 : دختر شاه اتیوپی و زن پرسئوس. آندرومِدا

 و خطیب آتنی.مدار سیاست :پ.م.( 440-390) آندروکیدس

 : خدای آسمان در اساطیر هیتی.آنوس

س دارد و همتای اطل: خدای هیتی که آسااامان را بر دوش خود نگه میاوبلوریس

 یونانی است. 

 ی اوبلوریس رویید.: در اساطیر هیتی غولی که بر شانهاوبیکومیس



 

 : نوح بابلی.تِماوتناپیش

ی های نخسااتین آفریننده: خدای آساامان در یونان باسااتان و یکی از زوجاورانوس

 گیتی.

: شااهربان فریگیه و هلسااپونت در عصاار کوروش پ.م.( 6)قرن  اوروباتس / اورباد

 بزرگ.

گذار پایدارترین : جبار سااایکون و بنیانپ.م.( 7)قرن  اگوراس پستتر آندرآساورت

 ی جباران در یونان.سلسله

 ای.: بنیانگذار اساطیری آیین اورفهاورفئوس تراکی

: شهربان ارمنستان که در زمان اردشیر دوم شورش پ.م.( 4)قرن  اوروَند/ اوروانتس

 کرد و دستگیر شد.

: رهبر ناوگان پلوپونسوس در نبرد آرتمیسیون و پ.م.( 5)قرن  اوریبیادس اسپارتی

 ساالمیس.

 نویس و ادیب آتنی.تراژدی پ.م.( 490-406) اوریپیدس

 : تراژدی نویس مشهور آتنی.پ.م.( 5ی ی سده)میانه اوریپیدس

 مند اولیس در ادیسه.ی نیکوکار و شرافت: بردهاومائیوس

 نبرد با ایرانیان کشته شد. : شاه قبرس که درپ.م.( 5)قرن  اونِسیلوس

 ای.: بنیانگذار تاریخی آیین اورفهپ.م.( 530-480) اونوماکریتوس



 

 ها در اساطیر یونانی.ها، خدای دریاها و اقیانوس: از تیتاناوکِئانوس

 : پدر دانائه و شاه آرگوس.آکریسیوس

برقراری  ها که هوادارس و متحد اسپار نِتِ: رقیب کالیسپ.م.( 6)قرن  ایساگوراس

 نظام آریستوکراتیک در آتن بود. 

 نویس و ادیب مشهور آتنی.: تراژدیپ.م.( 525-456) آیسِخولوس

: رهبر قوای ارتریا که در جریان شورش ایونیه پ.م.( 6)قرن  ایسخینس پسر نوتون

 از ایرانیان شکست خورد.

سپارتیان را در نبردی م پ.م.( 4)قرن  ایفیکِراتس سردار آتنی که ا ست :  شک هم 

 داد.

 شود.: در اساطیر هیتی اژدهایی است که به دست تسحوب کشته میایلویانکاس

 های ایونی.: جد مشترک اساطیری قبیلهایون

: حاکم پارسااای شاااهر غزه که در برابر اساااکندر دو ماه پ.م.( 4)قرن  باد / باتوس

 مقاومت کرد و در آخر به شکلی فجیع به دست او کشته شد. 

 ی اسکندر به ایران. : شهربان باختر در زمان حملهپ.م.( 4)قرن  بای / بَسوس

 : سردار اسپارتی در نبردهای پلوپونسوس.پ.م.( 5)قرن  براسیداس

 : فرزند کوروش و برادر کمبوجیه که مد  کوتاهی سلطنت کرد.پ.م.( 6)قرنبردیا 



 

ورش کرد : مردی بابلی که در عصر خشایارشا در بابل شپ.م.( 5)قرن  بعل شیمانی

 و پس از مد  کوتاهی کشته شد. 

دریای اژه  هایجزیره: سااردار ایرانی فات  پ.م.( 6ی )اواخر سااده بای/ مگابایوسبغ

 در عصر داریوش بزرگ.

: پهلوانی اساااطیری از لیکیه که اساابی بالدار داشاات و بر اژدهایی به نام بِلِروفون

 خیمرا غلبه کرد.

مکتب الئایی مؤساااس  کرد وکت را انکار می: فیلساااوفی که حرپارمنیدس الئایی

 شود. محسوب می

به  اسااکندر: سااردار بزرگ فیلیپ و اسااکندر که به دساات پ.م.( 4)قرن  پارمِنیون

 قتل رسید.

 شود. خواستگار پنلوپه است که به دست اولیس کشته می ادیسه: در پاالمدس

سر آیاکس سده پانتاگنوتوس پ ساپ.م.( 7ی )اواخر  شهر   600موس که در : جبار 

اما بعدها به دساات پلوکراتس به  ،پ.م. قدر  را در این شااهر به دساات گرفت

 قتل رسید. 

ها به ای تمام پلیدی: زنی که به دساات زئوس آفریده شااد و از صااندوقچهپاندورا

 همراه امید را در جهان آزاد کرد.

 : رهبر قوای اسپارتی در نبرد پ ته.پ.م.( 5)قرن  پاوسانیاس



 

نهپ.م.( 6)قرن  اسپاکتو نهدار : خزا به خزا که  یایی کوروش بزرگ  ی ساااارد لود

دسااتبرد زد و با آن پوا کوشااید تا شااورشاای را بر ضااد ایرانیان آغاز کند، اما 

 شکست خورد و دستگیر شد.

 : سردار تبسی که با اسکندر جنگید و شکست خورد. پ.م.( 4)قرن  پِردیکاس

پادشااااه دودمان مقدونی که از رومیان  : آخرینپ.م.( 3)قرن  پرستتئوس ستتلوکی

 شکست خورد و به دستشان به وضع فجیعی به قتل رسید. 

 : پهلوان بزرگ مردم شهر آرگوس.پرسئوس

 : از شاعران مکتب هسیودی.پرودیکوس فوکیسی

که پیکر انسااان را از خاک ساااخت و اساات : در اساااطیر یونانی، تیتانی پرومِتِئوس

 رمغان آورد.آتش و تمدن را برایش به ا

: هاتف معبد دلفی )پوتیا( که به نفع کلئومن اسپارتی پیشگویی پ.م.( 5)قرن پریاال

 کرد و رقیبش دماراتوس را از قدر  کنار زد. 

ی یونان گانههفت نمای: جبار کورینت، از حکپ.م.( 6)قرن  پریاندر پسر کوپِسلوس

 و واضع قانونی مشهور.

ی دومین دهندهدموکرا  آتنی و سااازمانر مداساایاساات :پ.م.( 5)قرن  پریکلس

 عصر ط یی آتن.



 

ی پلوپونسااوس را به افتخار او جزیرهشاابه : جد مشااترک مردم آخائی کهپلوپس

 اند. گذاری کردهنام

 : رهبر حزب دموکرا  تبس.پ.م.( 4)قرن  پلوپیداس تبایی

 نویس مشهور رومی.: تاریخپ.م.( -64) پلوتارک

: جبار ساااموس که به دزدی دریایی روی آورد و توسااز .(پ.م 5)قرن  پُلوکراتس

 ایرانیان اعدام شد.

یاران اولیس را اسیر کرد و شماری از ایشان را  ادیسه: کوکلوپسی که در فِموسپلی

 خورد.

سیاری روبهلوپههپِنِ ستگاران ب شوهرش با مزاحمت خوا رو : زن اولیس که در غیاب 

 بود. 

سارخوس سر من سده)او پوتاگوراس پ سوف کهن یونانی پ.م.( 6ی اخر  : کاهن و فیل

 که مکتبی رازورزانه بر مبنای تقدس اعداد پدید آورد. 

 : دختر اپیمتئوس و پاندورا و همسر دئوکالیون.پورها

 : دوست خانوادگی و ناپدری اف طون.پ.م.( 4)قرن  پوریالمپس

 ها در یونان باستان.: خدای دریاها و اقیانوسپویِئیدون

 : جوانی مقدونی که فیلیپ را با خنجر به قتل رساند. پ.م.( 4)قرن  انیاسپوس



 

سئوس را به جنگ پولودِکتِس سریفوس که به خاطر دلباختگی به دانائه، پر شاه   :

 گرگن فرستاد.

: سرداری رومی که پرسئوس سلوکی را شکست داد پ.م.( 3)قرن  پولوس آمیلیوس

 و اسیر کرد. 

سنده و تاریخ :پ.م.( 3و 4)قرن  پولوکس سی نوی صاحب قامو ستان،  نویس یونان با

 .اونوماستیکونمشهور به نام 

 ای که در تاریخ آتن از اربابش شکایت کرد. : تنها بردهپ.م.( 5)قرن  پیاتاالکوس

: نخسااتین جبار تاریخ یونان که بر شااهر موتیلنه حکومت پ.م.( 7)قرن  پیتاکوس

 کرد.می

که برای اثبا  برتری ادعای شااهرش بر ساایگئیون با  ای: پهلوانی موتیلنهپیتاکوس

 پهلوانی از آتن جنگ تن به تن کرد.

 : جبار شهر موتیلنه و یکی از هفت خردمند یونان باستان.پیتاکوس

 ی آثار همر.: نخستین جبار آتن و گردآورندهپ.م.( 6)قرن  پیسیستراتوس

 نی.: شاه کاریه در زمان فیلیپ مقدوپ.م.( 4)قرن  پیکسودار

 ها که مسن را تسخیر کرد.  : شاه اسپارپ.م.( 6)قرن  تِئوپومپوس

 .کار و مرتجعشاعر محافظه پ.م.( 6)قرن  تئوگنیس مگارایی



 

شینان آتنی که شهر خالکیس در سیسیل را پ.م.( 6)قرن  تِئوکلِس : رهبر مهاجرن

 بنیان نهادند.

 : نخستین فیلسوف مکتب ایونی.پ.م.( -624) تالس میلتی

های آخائی : شاااه اساااطیری لودیا و پدر پلوپس که نیای مشااترک قبیلهنتالوستا

 است. 

 : سردار دموکرا  آتنی.پ.م.( 5)قرن  تراسوبولوس

 : جبار سوراکوزای در سیسیل.تراسوبولوس

: جبار آگریگنتوم که در جریان شورشی از پ.م.( 470)درگذشته در  تراسیدایوس

 قدر  سرنگون شد.

 های مشهور.: از سوفیستپ.م.( 5ی ی سده)میانه کیدیتراسیماخوس خال

آتنی که هوادار اشراف بود و به دست سی تن مدار سیاست :پ.م.( 5)قرن  ترامِنِس

 جبار به قتل رسید. 

ی کنندهسرایی و معرفیی فن هم: ابداع کنندهپ.م.( 7)قرن  ایتِرِپاندروس موتیلنه

 سیمی به یونانیان. چنگ هفت

ی بردگانش مردم را دستهم : جبار شهر سلینوس در سیسیل که بایسیلیتِرون س

 عام کرد و به قدر  رسید.قتل

 : شاعری که تراژدی یونانی را ابداع کرد. پ.م.( 6)قرن  تِسپِس ایکاریایی



 

 : خدای آسمان در اساطیر هیتی.تِسحوب

 ها، ایزدبانوی عدالت در اساطیر یونانی.: از تیتانتِمیس

سپار  به پ.م.( 7)قرن  ستورتائیو شویق مردم ا شاعر دوری که آثار زیادی در ت  :

 ها دارد. جنگ با مسنی

های پلوپونساااوس بر : ساااردار آتنی که در جریان جنگپ.م.( 5)قرن  تولمیدِس

 اسپارتیان تلفا  زیادی وارد آورد. 

یدس  هااای ی جنااگنویس آتنی و نویسااانااده: تاااریخپ.م.( 400-450)توکود

 س.پلوپونسو

: رهبر بخشی از یونانیان گروه ده هزار نفر پ.م.( 5ی )اواخر سده تیبرون الکدمونی

 که پس از بازگشت به آسیای صغیر دست به غار  مردم گشاد.

: سااردار پارساای که شااورش مصاار را در عصاار پ.م.( 4)قرن  بای/ تیریبایوستیری

 اردشیر دوم سرکوب کرد.

 بان سارد در زمان اردشیر دوم.: شهرپ.م.( 5ی )اواخر سده تیسافرن

 یونان در نبرد پ ته.لشگر  : غیبگویپ.م.( 5)قرن  تیسامِن پسر آنتیوخوس

مانند که از زئوس شکست خورد و شمار و پاهای مار: هیوالیی با سرهای بیتیفون

 زیر کوه آتنا به بند کشیده شد.

 پ ته.: سردار تبسی هوادار ایران در نبرد پ.م.( 5)قرن  تیماگِنیدس



 

سر کونون سپارتیان را در پ.م.( 4)قرن  تیموتیوس پ سردار آتنی که ا پ.م.  375: 

 شکست داد. 

ی دلوسااای را پ.م. اتحادیه 477: قاضااای آتنی که در پ.م.( 5)قرن تیموستتتنس 

 تشکیل داد. 

 هوادار ایران. مدار سیاست : شاعر، ورزشکار، وپ.م.( 6)قرن  تیموکرئون رودسی

 : فرزند داریوش و شاهنشاه هخامنشی.پ.م.( 5)قرن  خشایارشا

 : نوح یونانی.دِئوکالیون

 هایجزیره: سااردار ایرانی که شااماا یونان و پ.م.( 6ی )اواخر سااده داد / داتوس

 را در عصر داریوش بزرگ فت  کرد. ایاژه

 : فرزند کادموس و هارمونیوس و نخستین شاه تروا.داردانیا

ی تخت را از شاخه : شاهنشاه هخامنشی که تاج و.(پ.م 5و  6)قرن  داریوش بزرگ

کورورش به دودمان آریارَمنَه منتقل کرد و شاااهنشاااهی هخامنشاای را دوباره 

 سازمان داد. 

 : فرزند اردشیر نخست و شاهنشاه هخامنشی.پ.م.( 5)قرن  داریوش دوم

سوم سکندر پ.م.( 4)قرن  داریوش  ست ا شی که به د شاه هخامن شاهن سین  : واپ

 ونی نابود شد.مقد

 باردار شد. - در قالب بارانی زرین -: مادر پرسئوس که توسز زئوس دانائِه



 

سده داور / داوریس صر داریوش پ.م.( 6ی )اواخر  سردار ایرانی که بالکان را در ع  :

 بزرگ فت  کرد.

: شاه اسپار  که به خاطر پیشگویی سروش پ.م.( 5)قرن  دماراتوس پسر آریستون

 گریخت و به ایران پناه برد. دلفی از شهرش 

 : ایزدبانوی کشتزارها و کشاورزی در یونان باستان.دِمِتِر

: سردار آتنی که نیروهای اسپارتی را در سیسیل شکست پ.م.( 5)قرن  دموستنس

 داد، اما در آخر مغلوب شد و کشته شد. 

 : خطیب بزرگ آتنی و دشمن استی ی مقدونیان.دموستنس

ها : برادر کلئومن شاه اسپار  و رهبر مهاجرنشینی اسپار .(پ.م 5)قرن  دوریئوس

 در لیبی.

 ها )بومیان سیسیل( که از تراسوبولوس شکست خورد. : شاه سیکولوسدوکتیوس

سده)نیمه دیوگنس آپولونیایی سالهپ.م.( 5ی ی  شکی که ر ها ای در باب رگ: پز

 دارد. 

 ی پرسئوس.پدرخوانده : برادر پولودکتس ودیکتوس

 : ایزدبانوی حرکت در یونان باستان و مادر زئوس.رِئا

 : خدای خدایان، خدای آسمان و آذرخش در یونان باستان.یئوس

 : شاگرد و دوست پارمنیدس و دومین فیلسوف مکتب الئایی.ینون الئایی



 

 : عمو و نخستین استاد پوتاگوراس.یوئیلوس

صر خپ.م.( 5)قرن  یوپیر/ یوپیرس شهربان بابل در ع ست یک :  شا که به د شایار

 شورشی کشته شد.

 : نوح سومری.ییوسودرا

 ی زنان.: شاعر مشهور یونانی و صاحب غزلیاتی پرشور دربارهپ.م.( 7)قرن  سافو

پهرداد استتپیتریداتوس : شاااهربان لودیا که در جنگ گرانیکوس پ.م.( 4)قرن  ستتِ

 اسکندر را زخمی کرد. 

سوف آتنی پ.م.( 399)فو  در  سقراط ست: فیل سوفی های ها را با آموزهکه روش 

 شان درهم آمیخت.مخالف اشرافِ

 ها، ایزدبانوی ماه در اساطیر یونانی.: از تیتانسِلِنِه

 : شاعری که کمدی یونانی را ابداع کرد. پ.م.( 6)قرن  سوساریون مگارایی

 نویس و ادیب مشهور آتنی.: تراژدیپ.م.( 496-406) سوفوکلس

 نویس بزرگ آتنی.: تراژدیپ.م.( 5ی دهی س)میانه سوفوکلس

ی اسکندر و متحد : شهربان آریا و افغانستان در زمان حملهپ.م.( 4)قرن  شادبرین

 باز در برابر یونانیان.

: حاکم ایرانی آسااایای صاااغیر که پ.م.( 4ی )اوایل ساااده فَرنابای / فارنابایوس

 گشت به یونان دفع کرد.گروه ده هزار نفر را در راه باز های یونانیانِمزاحمت



 

ی اساااکندر به : دریاسااااالر ایران در زمان حملهپ.م.( 4)قرن  فَرنابای/ فرنابایوس

 ایران. 

 : شهربان مصر در زمان اردشیر سوم.پ.م.( 4)قرن  فَرَنداد / فارانداتیس

سیگئیون با پهلوانی فرونون شهرش بر  : پهلوانی آتنی که برای اثبا  برتری ادعای 

 جنگ تن به تن کرد. از موتیلنه

 نویس یونانی.ترین تراژدی: کهنپ.م.( 6)قرن  فرونیخوس

سی سورو سده فرکودس  شاگرد اونوماکریتوس : کاهن اورفهپ.م.( 5ی )اوایل  ای و 

 را سرود. پنج ورطهی که منظومه

 : مغ یا جادوگری از شهر آپولونیا که دومین استاد پوتاگوراس بود. فرکودِس

شلگل پرداز، نویساانده و فیلسااوفی که سااخنگوی .م(: نظریه 18)قرن  فریدریش ا

 رمانتیسم آلمانی شد.

 های المپیک را بنیان نهاد.: جبار آرگوس و کسی که بازیپ.م.( 7)قرن  فیدون

باوکیس به طور فیلِمون و  که  که از زئوس و هرمس  یه  بانی در فریگ : زوج مهر

 کردند، پذیرایی کردند. ناشناس سفر می

: سردار نامدار اسکندر که به دست او شکنجه پ.م.( 4)قرن  س پسر پارمنیونفیلوتا

 و اعدام شد.



 

نگاری نویس یونان باسااتان و صاااحب آخرین آتن(: تاریخ340-260) فیلوخوروس

 موجود.

 : شاه مقدونیه و پدر اسکندر مقدونی.پ.م.( 4)قرن  فیلیپ پسر آمونتاس

 وس را در شکست دادن تیفون یاری داد.: فرزند شاه فنیقیه و کسی که زئکادموس

 : از شاعران مکتب هسیودی.کارکینوس نائوپاکتوسی

: شهربان داسکولیون در عصر اسکندر که شورش کرد و کشته پ.م.( 4)قرن  کاالس

 شد.

پ.م. پیمان صلحی  449ی سفیران آتن که در ساا : نمایندهپ.م.( 5)قرن  کالیاس

 را با ایرانیان منعقد کرد.

: دولتمرد آتنی که کار نوساااازی ارتش آتن را پ.م.( 4)اواخر قرن  ستتتراتوسکالی

 مدیریت کرد. 

ستراتیپ.م.( 6)قرن  تِنِسکالیس سی ها : رهبر خاندان آلکمنوئید که برای راندن پی

 با اسپار  متحد شد و بعد نخستین نظام دموکراسی را در آتن ایجاد کرد. 

 ی رثا در زبان یونانی.: نخستین سرایندهپ.م.( 7ی )اوایل سده کالینوس اسمورنایی

پ.م. در نبرد  406: ساااردار اساااپارتی که در سااااا پ.م.( 5)قرن  کالیکراتیدس

 آرگینوسای از آتن شکست خورد و کشته شد. 

 : خدای زمان در یونان باستان و پدر زئوس که به دستش کشته شد.کرونوس



 

 : خدای زمان در یونان باستان.کرونوس

: عموی مادر اف طون و شاگرد سقراط که با کمک برادرش پ.م.( 4)قرن  سکریتیا

 تیمائوس رهبری سی تن جبار را در آتن بر عهده داشت. 

نویس و ساااردار آتنی و از شااااگردان ساااقراط، : تاریخپ.م.( -430) کستتنوفانس

 .(تربیت کوروش) کوروپدیاو )بازگشت ده هزار تن(  آناباسیسی نویسنده

 اه اتیوپی و پدر آندرومدا.: شکِفِئوس

 : نام خواهر و هووی مادر اسکندر مقدونی!پ.م.( 4)قرن  کلئوپاترا

قرن  کلئوفن بردهااای پ.م.( 5) ن خر  نی در اوا ت یروهااای دموکرا  آ ن : رهبر 

 پلوپونسوس.

 های پلوپونسوس.های آتنی در جریان جنگ: رهبر دموکرا پ.م.( 5)قرن  کلئون

 ها.بار سیکون و دشمن دوری: جپ.م.( 6)قرن  کلئیستنس

سر دروپید : سااربازی یونانی که جان اسااکندر را در نبرد پ.م.( 4)قرن  کلیتوس پ

 گرانیکوس نجا  داد و در آخر به دستش کشته شد.

 : فرزند کوروش و شاهنشاه هخامنشی.پ.م.( 6)قرن کمبوجیه

 یر یونانی.ی اسب در اساطی انسان و پایین تنه: موجوداتی با باالتنهکِنتاروس

های : اسااپارتی انق بی که رهبر یکی از شااورشپ.م.( 5ی )اواخر سااده کنیادون

 بردگان بود و در جریان درگیری با اشراف اسپارتی کشته شد.



 

سلطنت جهان را به زور کواربیس ساطیر هیتی که تخت  سمان در ا : خدای گنبد آ

 از پدرش گرفت.

شراف شهر دلف که به هاتف معبد شهر : از اپ.م.( 5)قرن کوبون پسر آریستوفانس

سپارتی رای دهد و رقیبش دماراتوس را از قدر   شوه داد تا به نفع کلئومن ا ر

 برکنار کند. 

 : جبار کورینت.پ.م.( 7)قرن  کوپسلوس

 ها.کسوتان سوفیست: معلم فن ب غت و از پیشکوراکس سیسیلی

 .: بنیانگذار دودمان هخامنشیپ.م.( 6)قرن  کوروش بزرگ

سده کوروش کوچك سیای پ.م.( 5ی )اواخر  شهربان آ شیر دوم و  : برادر کهتر ارد

 صغیر که برای غصب تاج و تخت شورش کرد و در نبرد کشته شد.

ی ایران که اسپارتیان را در نبرد نشانده: دریاساالر آتنی دستپ.م.( 5)قرن  کونون

 کنیدوس شکست داد. 

سکا دختر آرخیداموس سپار  و قهرمان ارابه.(پ.م 4)قرن  کونی شاه ا رانی : فرزند 

 پ.م. 392-396المپیک ساا 

 ها که تنها یک چشم داشتند. ای از تیتان: خانوادهکوکلوپس

: سارداری که شاهر تاساوس را شاکسات داد و هوادار  پ.م.( 5)قرن  کیمون آتنی

 اتحاد آتن و اسپار  بود. 



 

 : از شاعران مکتب هسیودی.کینائیتون اسپارتی

 : ساقی خدایان و محبوب زئوس.انومِدگ

ی های نخساااتین آفریننده: ایزدبانوی زمین در یونان باساااتان و یکی از زوجگایا

 گیتی.

: جبار سااایسااایلی که در هیمرا نیروهای متحد کارتاژی را پ.م.( 5)قرن  گِلون

 شکست داد. 

را : پهلوانی سااومری که در جسااتجوی گیاه جاودانگی ماجراهای زیادی گمشگیل

 پشت سر گذاشت. 

: رهبر قوای اعزامی از تبس در ترموپوالی پ.م.( 5)قرن  لئونتیادس پسر اوروماخوس

 که به ایرانیان پیوست.

 : رهبر قوای اسپارتی که در ترموپوالی کشته شد.پ.م.( 5)قرن  لِئونیداس

 : پدر اودیپوس در اساطیر یونانی که به دست پسرش کشته شد. الئیوس

 پ.م. موتیلنه را فت  کرد.  427: سرداری آتنی که در پ.م.( 5)قرن  الخِس

 : کاهنی که با اونوماکریتوس دشمنی داشت و او را از آتن راند. السوس هرمیونی

 .ایلیاد کوچکی ی منظومه: سرایندهپ.م.( 7)قرن ایلسخس موتیلنه

حاکم جزیرهپ.م.( 5)قرن  لوستتاگوراس له:  که مورد حم پاروس  و ها ی آتنیی 

 میلیتیادس قرار گرفت اما مهاجمان را پس راند.



 

ساندروس های : رهبر قوای اسااپارتی در شااماا یونان که با کمکپ.م.( 5)قرن  لو

 شد و در آخر آتن را فت  کرد. مالی کوروش کوچک پشتیبانی می

 و خطیب آتنی.مدار سیاست :پ.م.( 459-380) لوسیاسِ بیگانه

سیس کروتونی شاگلو سالم به: یکی از دو   رد پوتاگوراس که از کشتار کروتون جان 

 .بنیاد گذاشتدر برد و مکتب پوتاگوراسی را در مصر 

 پ.م. 884: شاه اسپار  و واضع قوانین مشهوری در پ.م.( 9)قرن  لوکورگوس

: نخسااتین فیلسااوف اتمیساات یونانی و اسااتاد پ.م.( 480-470)متولد  لوکیپوس

 دموکریتوس.

 ی اسکندر به ایران. شهربان سوریه در زمان حمله: پ.م.( 4)قرن  مایَه

شقمِدویا شد و به : زنی زیبارو که به خاطر ع بازی با پوزئیدون در معبد آتنا نفرین 

 عفریتی مهیب دگردیسی یافت.

: ساااردار ایرانی که شاااماا یونان و آتن را فت  پ.م.( 5)قرن  مردونیه / مردونیوس

 کرد و در نبرد پ ته کشته شد.

 : رهبر خاندان آلکمنوئید در آتن.پ.م.( 6)قرن  لسمگاک

یدها در آتن و د: بنیاپ.م.( 7)قرن  مگاکلِس پستتر آلکمئون گذار دودمان آلکمنوئ

 داماد کلئیستنس سیکونی.



 

یدای را بر پ.م.( 6)قرن مگاکلس پستتر آلکمئون ندان پنتیل نه که خا : جبار موتیل

 انداخت و بر این شهر حاکم شد.

 .ادیسهکار اولیس در ی بدرفتار و خیانته: بردمِالنتیوس

نکتانبو که در میدان نبرد به لشاااگر  : رهبر مزدوران یونانی درپ.م.( 4)قرن  مِنتور

 اردشیر سوم پیوست.

 : رهبر قوای آتنی در ایلیاد.منستِئوس 

 ها، ایزدبانوی حافظه در اساطیر یونانی.: از تیتانسومونِهمنِه

 : شهربان سارد و ایونیه در عصر کوروش بزرگ.پ.م.( 6ن )قر مهرباد / میتروباتیس

یداتس نگ گرانیکوس از پ.م.( 4)قرن  مهرداد / میتر که در ج : ساااردار ایرانی 

 اسکندر شکست خورد.

کامس کام / مستت که در نبردی بر پ.م.( 5)قرن  مه حاکم ایرانی دوریساااکوس   :

 یونانیان پیروز شد.

های هند و اروپایی را که تبار مشااترک زبانشااناس آلمانی .م(: زبان 18)قرن  مولر

 دانست. ی ساخت ملی و نسادی مشترک ایشان مینشانه

: ساااردار آتنی که رهبر نیروهای یونانی در نبرد ماراتون پ.م.( 5)قرن  میلیتیادس

 بود.



 

ها نظام دموکراسی آتنی که با یاری اسپار مدار سیاست :پ.م.( 5)قرن میلیتیادس

 رنگون کرد. را در این شهر س

سده میمنرموس کولوفونی شاعر ایونی که ترانهپ.م.( 7ی )اواخر  شقانه:  ی های عا

 مشهوری دارد.  

ی کوچک که کوشید تاج و تخت مصر ی امیرته: نام برادرزادهپ.م.( 5)قرن  نِکتانِبو

 را غصب کند.

 های پلوپونسوس.: رهبر اشراف آتنی در جریان جنگپ.م.( 5)قرن  نیسیاس

رهبر مهاجران میلتوس که شااهر سااینوپ را  پ.م.( 700-650) ابِرونداس میلتیه

 بنیان نهادند. 

 : خدای مردگان و جهان زیر زمینی در یونان باستان.هادِس

: سااردار مادی کوروش که شااورش ایونیه را فرو پ.م.( 6)قرن  هارپاگ / هارپاگوس

 نشاند. 

به س: یکی از دو جفت همجنپ.م.( 6 )قرن هارمودیوس پارخوس را  که هی بازی 

 قتل رساندند.

 : دختر آرس و آفرودیته و همسر کادموس.هارمونیوس

 (.بازگشت) نوستویی ی منظومه: سرایندههاگیاس ترویزنی

 : ایزدبانوی خانواده و همسر زئوس.هِرا



 

: فیلساااوفی یونانی از افساااوس که اعتقاد به حرکت دایمی همه چیز هراکلیتوس

 داشت. 

ی ایران نشانده: حاکم افسوس و دوست هراکلیتوس فیلسوف که دستهرمودوروس

 بود و در جریان شورش ایونیه تبعید شد. 

سیلی سی ها را : سااردار مشااهور سااوراکوزای که آتنیپ.م.( 5)قرن  هرموکراتس 

 شکست داد. 

ای در کاریه، پدرزن ارساااطو، و از : حاکم منطقهپ.م.( 4)قرن  هِرمیداس پارستتی

 .یپ مقدونیدوستان فیل

 .تواریخی کتاب : پدر تاریخ!، نویسندهپ.م.(420-480) هرودوت هالیکارناسوسی

 : ایزدبانوی خانواده و آتش در یونان باستان.هِستیا

سکرایی سیود آ زایش و  روزها و کارهای ی دو منظومه: ساارایندهپ.م.( 7)قرن  هِ

 .خدایان

 آهنگری بود. : فرزند هرا که پایی لنگ داشت و خدای هفائیستوس

 : سردار و دوست نزدیک اسکندر.پ.م.( 4)قرن  هِفِستیون

 : غیبگوی یونانیان هوادار ایران در نبرد پ ته.پ.م.( 5)قرن  هِگِسیستراتوس آلیسی

ستراتوسهِگِِِِِِِه سی که پ.م.( 6)قرن  ای ستراتوس از زنی آرگو سی شروع پی سرنام : پ

 حاکم سیگئیون شد.



 

ی نخساااتین نویس یونانی، نویسااانده(: تاریخ480-395) هِالنیکوس لِستتبوستتی

 نگاری موجود.آتن

 ها، خدای خورشید در اساطیر یونانی.: از تیتانهِلیوس

 : سردار ایرانی و فات  بالکان در عصر داریوش بزرگ.پ.م.( 6ی )اواخر سده همای

ی ایلیاد و ادیسااه را : شاااعر مشااهور یونانی که دو منظومهپ.م.( 850-750) همر

 ود. سر

 گمش کشته شد.: غولی که به دست گیلباباهواوا/ هوم

سیاس سحوب برای غلبه بر ایلویانکاس هوپا ست که به ت ساطیر هیتی مردی ا : در ا

 دهد. یاری می

سیزاده: یکی از هفت نجیبپ.م.( 6)قرن  هوتن / اوتانس ستهم ی پار داریوش  د

 راسی را پیشنهاد کرد.بزرگ که به قوا هرودو  برای نخستین بار نظام دموک

 ی لوگوگرافی.نویس یونانی و مبدع شیوه: نخستین تاریخهکاتایئوس میلتی

پارخوس پستتر پیستتیستتتراتوس یل پ.م.( 6)قرن  هی به دل که  یاس  : برادر هیپ

 باز به قتل رسید.اش با جفتی همجنسهای عاطفیدرگیری

با دو ساق برابر واحد  پوتاگوراسیان که راز اصم بودن وتر م ل ی : یکی ازهیپاسوس

 را افشا کرد و به همین دلیل کشته شد. 

 : طراح شهر اسکندریه.پ.م.( 4)قرن  هیپوداموس میلتی



 

سالیایی  ستان دموکریتوس پ.م.( 460)متولد  بقراط /هیپوکراتس ت شکی از دو : پز

 که مکتب کوس را بنیان نهاد. 

یدس حاکم آریتوکراسااای کوپ.م.( 7)قرن  هیپوکلئ ندان : آخرین  خا رینتی از 

 باکخیادای.

 ها به ایرانپناه برد. : جبار آتن که زیر فشار اسپار پ.م.( 6)قرن  هیپیاس

ستراتوس سی سر پی : جبار آتن که به ایران گریخت و در پ.م.( 6)قرن  هیپیاس پ

 درگیری ماراتون در سپاه ایران با یونانیان جنگید.

اکوزای که نیروهای اتروساااکی را : برادر گلون و جبار ساااورپ.م.( 5)قرن  هیرون

 شکست داد و کل سیسیل را فت  کرد.

ستائیوس شورش کرد و اعدام پ.م.( 6)قرن  هی ضد ایرانیان  : جبار میلتوس که بر 

 شد.

 : جبار تسالی و متحد اپامینونداس.پ.م.( 4)قرن  یاسون فرایایی
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1383. 
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