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امپراتوري ایران وآزادي یوناني  

1
تاریخ یونان و قوم یهود وجه مشترکي دارد که مقایسة میان این دو را، حتي در دوراني که این 
دو فرهنگ با هم تماسي نداشتند، میسر مي کند. یونانیان ویهودیان هر دو هویت خود را با نگاهي 
به ایران تعریف مي کردند. اما مذهب و زندگي سیاسي و اجتماعي یونان پیش از درگیرشدن با 
ایران به شکل کالسیک خود رسیده بود. پیروزي یونانیان بر ایرانیان بر خودآگاهي ایشان افزود 
و بي گمان تاثیر فراوان بر تحوالت قرن پنجم ق.م. داشت، خواه در آتن و خواه در نقاط دیگر. 
یونانیان اساسا بر حق بودند اگر ادعا مي کردند که پیش از حضور ایران شکل مشخص خود را 
یافته بودند. لیکن یهودیان نظام دین ساالرانة خود را در درون امپراتوري ایران بنیان نهادند و از 
وام همیشگي خود به بنیان گذار این امپراتوري آگاه بودند. از پیامدهاي شگفت این وضع یکي 
آن بود که یونانیان به شباهت هایي میان برخي معضالت خود و ایرانیان پي بردند،  حال آنکه 
یهودیان اگرچه کوروش را مسیح مي خواندند هرگز به خواب نمي دیدند که با ایرانیان همسان 
شوند یا الگوهاي رفتاري قابل قبولي در ایران بیابند. تحلیل دقیق تر این جنبة تفاوت میان یونانیان 

و یهودیان شاید تالشي باشد که به زحمتش بیرزد.
من این مقاله را که تالشي است براي روشن کردن نگرش )یا نگرش هاي( یونانیان به ایرانیان، 
به آیزایا برلین تقدیم مي کنم و مقایسة این نگرش با نگرش )یا نگرش هاي( یهودیان را به کتاب 
مختصري  وامي گذارم که در حال حاضر در کار نوشتن آن هستم. بگذریم از این که آیزایا برلین 

کمتر از هرکس نیاز به یادآوري این جنبه از میراث مشترک یهودي ما دارد.

آرنالدو مومیلیانو
ترجمه:عبداهلل کوثری
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۲
این  یونانیان خطرها در پي داشت.  براي  ایران  امپراتوري  پیدایش  نبود که  این  تنها  مساله 
در دوجهت گسترش  ایران  بود. دولت  کرده  بالتکلیفي  را سخت گرفتار  یونانیان  امپراتوري 
مي یافت. از یک سو تا مدیترانه پیش رفته بود و از سوي دیگر اگر پیشروي اش کامل مي شد، 
شاهنشاهان ایران را به هند مي رساند. همچنان که جانشین ایشان اسکندر را سرانجام به هند 
از  پیشروي دوسویه داشت )و درعین حال  این  نقش عمده در هماهنگي  رساند. عاملي که 
فروپاشي آن جلوگیري مي کرد( سازماندهي دقیق ارتباطات داخلي و جستجوي مداوم براي یافتن 
رودها و گذرگاههاي دریایي بود. دانش ما دربارۀ تالش شاهان ایران براي محافظت از کل فالت 
ایران و بر پا داشتن موانعي در برابر قبایل مهاجم ساکن در شمال شرقي دولت خود به نسبت 
ناچیز است. نظارت ایران بر این سرزمین در واقع به معناي تحمیل نظام مالیاتي و باج گزاري 
متکي به نیروي نظامي بر مردمي بود که با اقتصادي طبیعي گذران مي کردند. در سمت مشرق 
شاهان ایران کاري بس دشوار داشتند و از این روي بود که با شور و اشتیاق خاصي به سمت 
مقابل )مغرب( مي نگریستند،  زیرا در آنجا قادر بودند قدرت خود را بر اساس نهادهاي از پیش 
موجود سازماندهي کنند. درآنجا شکوه و افتخار در محدودۀ شهرهاي بزرگ و معابد مقدس به 

کف مي آمد و مي توانستند همدستاني از میان اشراف جا افتاده براي خود بیابند.
عالقة ایرانیان به جلب همکاري یونانیان چیزي فراتر از حضور سپاهیان مزدور یوناني بود 
که از شهرتي خدشه ناپذیر درمیان ایرانیان برخوردار بودند. ایرانیان دانشمندان یوناني از جمله 
پزشکان را به سوي خود مي خواندند و در مسایل سیاسي و نظامي با یونانیان تبعیدي مشورت 
مي کردند. ما نزدیک به سیصد یوناني را به نام مي شناسیم که دو قرن پیش از هجوم اسکندر 
درخدمت ایرانیان بودند )سپاهیان مزدور و صنعت گران در این شمار نیستند چرا که نام ایشان به 
ندرت یاد شده است(. یکي از پادشاهان سابق اسپارت به نام دماراتوس و نیز یکي از رهبران آتن 
به نام تمیستوکلس از این جمله بودند. همچنین دو مورخ، کتسیاس و گزنفون، که اولي پزشک 
دربار بود و دومي فرمانده سپاهیان مزدور یوناني. اگر بخش عمده اي از یونان از جمله اهالي تبس 
و آرگوس به هنگام لشکرکشي خشیارشا در479-480 جانب ایرانیان را گرفتند و اگر حتي کاهن 
نهان بین معبد دلفي در این درگیري »بي طرف«ماند، این را نباید صرفاً نتیجة ترس از هیبت و 
قدرت هخامنشیان بپنداریم. بي گمان در این کار نشانه اي از گرایش به یک نظم استوار بین المللي 
نیز وجود داشت، نظمي که مي توانست امنیت طبقة  توانگر را تضمین کند و براي آنان ایمنگاهي 
در برابر هجوم همسایگان متجاوزي چون آتنیان و اسپارتیان باشد. حتي افکار عمومي مردم آتن به 
تمامي بر ضد ایرانیان نبود. آن جباران دوستداراني در آنجا برجا گذاشته بودند. همچنین اسپارت، 
مانند دلفي، فراموش نکرده بود که در دفاع از کروسوس پادشاه لیدیه در مقابل ایران شکست 
خورده و اعتبار خود را از دست داده بود. ایرانیان نامبردار به این بودند که سروراني توانگر، 
گشاده دست و مداراگرند. آنان در نواحي نزدیک به یونان نجیب زادگاني متمدن وخداترس 
وراستگو و ماهر در سواري و شکار به شمار مي رفتند و این دوصفت آخر چیزي بود که اشراف 
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یونان نیز خوش مي داشتند.
داستاني که هرودوت نقل مي کند هرچند حقیقت آن را به یقین نخواهیم دانست، شاید 
صحت داشته باشد. پیش از شروع جنگ پالتئا یکي از شهروندان توانگر تبس ضیافتي داد که 
مردونیوس فرمانده سپاه ایران به همراه پنجاه تن از نجیب زادگان ایراني و پنجاه تن از سرآمدان 
بئوتیایي درآن شرکت داشتند. یکي از مهمانان یوناني )از اهالي اوکومنوس و نه تبس( مردي به 
نام ترساندر بود که عمري دراز داشت و توانست خاطرۀ آن ضیافت را براي هرودوت تعریف 
کند. بر هر نیمکت یک ایراني و یک یوناني نشسته بودند و آن ایراني که همنشین ترساندر بود به 
زبان یوناني »از زادگاه او جویاشد« بعد از این تعارفات مرد ایراني صریح و بي پرده هراس ایرانیان 
)و بنابراین هراس اهل تبس( را از شکست در جنگ ابراز داشت و افزود »بسیاري از ما ایرانیان 
از این خطر آگاهیم اما ناچاریم از فرماندهان خود اطاعت کنیم. براستي که براي آدمي اندوهي 
جانگدازاتر از این نیست که آگاهي داشته باشد وقدرت نداشته باشد.« )16-9(. در اینجا مردي 
ایراني را مي بینیم که به یوناني سخن مي گفته و از این گذشته نگراني خود را در آستانة جنگي 

سرنوشت ساز با دوستي یوناني در میان مي نهاده.
با این همه باید دانست که جهان یوناني به طورکلي براي دولت ایران تنها اهمیتي جانبي 
اقلیتي کوچک بودند. آن دسته از بازرگانان که تحت  داشت. حتي در آسیاي صغیر یونانیان 

• آرنالدو مومیلیانو ) 1908 - 1987(



حکومت ایران به مکنت مي رسیدند مرکز کسب و کارشان مثل خاندان موراشو در بین النهرین 104
یا در شهرهاي فنیقیه بود و نه در شهرهاي یونان. نامه هاي مکتوب به خط آرامي و الواح نوشته 
شده به خط بابلي جدید ما را از ماجراي آرشام )به یوناني آرسامس( با خبر مي کند که در نیمة 
دوم قرن پنجم ساتراپ مصر بود. این مرد که از خاندان سلطنتي بود، امالک بسیار در بابل و نیز 
پیوند نزدیک با خاندان موراشو داشت. کارتاژ که مهاجرنشیني فنیقي بود و پیوسته با یونان رقابت 
مي کرد، همچنان نفوذ خود را در سرزمین مادر حفظ کرده بود و بي گمان فنیقي ها را تشویق 
مي کرد که از ایرانیان حمایت کنند نه از یونانیان. داستان هاي کهن و نو دربارۀ پیمان ادعایي میان 
کارتاژ و ایران در سال 480 را مي توان نادیده انگاشت. اما این حقیقت به جاي خود باقي است که 
در سال 480 هم ایران و هم کارتاژ به جنگ با یونان برخاستند. واقعیت دیگر این است که براي 
بسیاري از یونانیان خاصه مردم آتن و اسپارت،  جذابیت هاي ایران با مزایاي تردیدناپذیر زندگي 
در یونان ناسازگار بود. این مردم درآن زمان در کار ابداع شیوه هاي بحث و جدل سیاسي و قضا 
و قضاوت و مباحث عقالني بودند که مي دانستند تنها خاص خودشان است. آنان بر این باور 
بودند که با گردن نهادن به قوانین خود از قید سروري آدمیان مي گریزند و براستي آزاد می شوند. 
این گفتة توکودیدس دربارۀ آشور را مي توان به آسودگي به ایران نیز تعمیم داد :»شهري نظام مند 
اگرچه کوچک و بناشده برصخره اي باشد بسي برتر از نینوایي آشفته است« ما نمي دانیم چه کسي 
نخستین بار آزادي را مالزم با دموکراسي کرد و بدین ترتیب آزادي بیان یکي از مهم ترین جنبه هاي 
دموکراسي شد. آیا آن یونیائي هایي که از سلطة کروسوس به حکومت کوروش پناه آوردند، 

• گزنفون، مورخ و فیلسوف یونانی )430 - 345 پ. م(



105 آزادي دموکراتیک را آنتي تز خودکامگي ایرانیان مي شمردند و این آنتي تز براي مردم اسپارت و 
آتن و نیز براي آنان که در کنار ایشان مي جنگیدند روشن و شناخته شده بود؟ نشانه هاي بسیار 
گویاي این است که چون ایرانیان به جاي لیدیائي ها فرمانرواي آسیاي صغیر شدند بسیاري از 
یونانیان احساس کردند همه جنبه هاي زندگي شان درخطر افتاده. هرودوت از حرکتهاي بسیار 
براي ترک یونیاِي آسیائي و رفتن به ساردینیاي بربر خبر مي دهد. دست کم مردم فوکیا وتئوس 
براستي به کشورهاي دیگر مهاجرت کردند و در جستجوي وطني جدید با خطرات بسیار روبرو 
شدند. منازعات سیاسي داخلي در شهرهاي یونان این امکان را پدید آورد که گروه هاي ضدایراني 
را با دشمنان جباریت یکي بگیرند. هرچند رابطة میان درگیریهاي اجتماعي داخلي در شهرهاي 
آسیائي یونان وحضور ایرانیان براي معاصران مبهم مي نمود، تردیدي در این نبود که ایرانیان از 
جبار آتنِي تبعید شده،  هیپیاس، حمایت مي کردند. در آتن فرونیکوس با تراژدي تسخیر ملیتوس 
که پیش از سال 480 به نگارش آورد، مردم آتن را سخت اندوهگین کرد. اما این چیزي بس 
متفاوت با تاثیر زنان فنیقي )نوشتة ائوریپیدس( بود که بعد از 480 نوشته شد. باري، یونانیان تنها 
کساني نبودند که ایرانیان را مردمي ناخوشایندتر از آنچه مي پنداشتند یا آرزو مي کردند، یافتند. 
داستان پوتیوس مرد توانگر و قدرتمند لیدیائي که از خشیارشا و کل سپاه او با گشاده دستي 
پذیرایي کرد و هرودوت آن را در مجلد هفتم )فصل 27-29( کتاب خود آورده براستي جالب 
است. اما پارۀ دوم این داستان را در فصل هاي 38-39 باید با دقت بخوانیم چون نشان مي دهد 
که همکاري با شاهان ایران خطرات خود را نیز داشته است. باري، شاهنشاه ایران نه تنها از این 

• توکودیدس، مورخ یونانی )460 - 395 پ.م.(
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مرد برکشیدۀ خود پذیرایي شاهانه و زر وسیم توقع داشته، بلکه خواهان حضور او در میدان نبرد 
نیز بوده است. پوتیوس آنگاه که کوشید پسر بزرگ خود را از جنگ معاف دارد آن پسر را به 

کام مرگ فرستاد.

3
پس جاي تعجب نیست اگر یونانیان در طول جنگ با ایران و بعد از آن با عالقه و دقت 
به شیوۀ حکومت، تاریخ و آداب و رسوم ایرن مي نگریستند. هرودوت هم پیشگاماني داشت و 
هم پیرواني، هرچند که هیچ یک از ایشان از هوش وقدرت تفکر او برخوردار نبود. امپدوکلس 
شعري با عنوان پرسیکا دربارۀ حملة خشیارشا به آتن سرود. داستاني که دیوگنس الئرتیوس نقل 
مي کند حاکي از آن است که خواهر شاعر یا دختر او این شعر را نابود کرد. گزانتوس لیدیائي 
که یوناني شده بود، یونانیان را از احوال مغان ایران باخبر کرد. دست کم یک مرد یوناني یعني 
تمیستوکلس، زبان ایرانیان را فراگرفت، هرچند که این کار بنا به ضرورت بود. اما در اواخر قرن 
پنجم آتني ها و اسپارتي ها بي گمان کساني داشتند که متون آرامي را برایشان ترجمه کنند. ایرانیان 
الفباي آشوري( براي اسپارتیان  نامه اي به خط آرامي )توکودیدس مي گوید »نامه اي نوشته با 

فرستادند. آتني ها به خوبي از عهدۀ ترجمة این نامه برآمدند. )50-4(
اما باید این را نیز بیافزاییم که دست کم در قرن پنجم نه زبان و نه مذهب ایرانیان چیزي نبود 
که تاثیري ژرف بر یونانیان بگذارد. این نکته که ترجمة متون مربوط به امپراتوري ایران به زبانهاي 
ایالمي، مصري، اکدي و آرامي وجود داشته نشانة این است که زبان یوناني در امپراتوري ایران 
جایگاهي فروتر از آن زبانها داشته است. در این تردیدي نیست که دبیران ایراني نامه هاي رسمي 
را که به دولتشهرهاي یوناني نوشته مي شد اغلب به زبان یوناني مي نوشتند و متوني دوزبانه به 
خط ایراني )یا آرامي( و یوناني نیز مي نوشتند و این متوني بود که به گونه اي به مردم یوناني زبان 
مربوط مي شد. )هرودوت 4-87( اما، درهرحال، زبان یوناني جایگاه خاصي در امپراتوري ایران 
نداشت. بدیهي است که ــ به استثناي موارد یادشده یونانیان آنچه را که به زبان ایشان نوشته 
نشده بود نمي خواندند. سنگ نوشتة داریوش به مناسبت بازگشایي آبراه سوئز به زبانهاي ایراني، 
 ایالمي، اکدي و مصري نوشته شده و نیز مجسمة داریوش که در سال 1972 در شوش یافته شد 
نوشته اي به همین زبانها دارد. و اینها خود نشانه اي از موانعي نامرئي است که یونانیان تک زبان 

را از آن امپراتوري چند زبانه جدا مي کرد.
همین مانع زباني کافي بود تا یونانیان از دریافت نکات باریک اندیشه هاي مذهبي ایرانیان 
بازمانند، حتي اگر متن گاث ها در قرن پنجم به صورت مکتوب درآمده و در محافل گوناگون 
امپراتوري ایران شناخته شده مي بود. هر چند این مساله جاي تردید دارد. اما شاید نام بردن از 
گاث ها درست نباشد، زیرا ممکن است این پرسش را پیش آرد که خود ما امروز تا چه حد از این 
متن سردرمي آوریم. باري، همین مشکل زباني مانع آن بود که یونانیان با سیاست مذهبي شاهان 
ایران به گونه اي واقعي و با توجه به تنوع زماني و مکاني آن، آشنا شوند. حتي هرودوت ناچاربود 
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کافي دسترسي نداشت. )3-20-29(. ازسوي دیگر احترامي که کوروش براي یهوه و مردوک 
قایل بود، یهودیان و مردم بابل را با موقعیتي کامال متفاوت روبرو مي کرد. اما تا آنجا که خبر داریم 
کوروش هیچ گامي در موافقت و رعایت کیش هاي یوناني برنداشت. چیزي که هم ارج سیاست 
کوروش در مورد یهودیان و بابلیان شمرده مي شود، نامه اي از داریوش است به گاداتاس ساتراپ 
خود در تایید امتیازات معبد ثروتمند آپولون در ماگنسیا. این متن که من به سهم خود معتبرش 
مي دانم، به ما امکان مي دهد اصطالحات حقوقي ایراني را با آنچه در فرمانهاي نقل شده در کتاب 
مقدس در پاسداشت معبد اورشلیم آمده مقایسه کنیم. اما یونانیان آسیاي صغیر از این امتیاز که 
نصیب یکي از معابد ایشان شده بود طرفي نمي بستند. فرمان داریوش به گاداتاس احتماال در 
مناطقي بیرون از آسیاي صغیر ناشناخته بود. اما بعد از شورش یونیائي ها و لشکرکشي خشیارشا 
به یونان، این مساله جنبة دیگري نیز پید ا کرد. ایرانیان به یونانیان نشان دادند که با معابد دشمنان 
خود چه مي کنند. آنان معابد برانکیدیا را غارت کردند )هرودوت 6-19( و عبادتگاه آکروپولیس 

را سوزاندند وکساني را که به این معبد پناه برده بودند از دم تیغ گذراندند. )53-8(
یکي دیگر از کژفهمي هاي رایج دربارۀ رابطة یونانیان با امپراتوري ایران که باید اصالح شود 
مسالة تاثیر یونانیان در هنر ایراني است. در سال 1929باستان شناسان در شالودۀ بناهاي شوش 
لوحي به این مضمون یافتند :»سنگ تراشاني که این سنگ ها را پرداخته اند از مردم یونیا و سارد 
بوده اند.« بعدها نیز تاثیر فنون و شیوه هاي هنر یوناني بر پاسارگاد و تخت جمشید همچون شوش 

• عبداهلل کوثری در شب فصلنامة مترجم از شب های بخارا )عکس از سهام الدین بورقانی( 
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به اثبات رسید. سنگ نوشته اي یافت شده در معدني در تخت جمشید حاکي از آن است که 
پوتارکوس یوناني اگرنه مالک، سرپرست این معدن بوده. اگرچه امروز دیگر هیچ کس با گیزال 
ریشتر در این داوري هم سخن نیست که هنر ایراني شاخه اي والیتي از هنر یوناني بوده،  هنوز این 
تصور برجاست که معماري و مجسمه سازي پایتخت هاي امپراتوري ایران بي گمان براي یونانیان 
قابل درک بوده زیرا یونانیان هم در مقام کارگر و هم با عرضة فن و شیوۀ کار، نقشي نمایان در 
آفرینش آنها داشته اند. این احتماال توهمي بیش نیست. تخت جمشید تا زمان اسکندر که آن را 
به آتش سپرد، براي یونانیان کم وبیش ناشناخته بود. حتي شوش که فرستادگان یوناني را پذیرا 
مي شد، چندان محل تردد یونانیان نبود و ما از عقیدۀ آنان دربارۀ  بناهاي امپراتوري هخامنشي 
آگاهي نداریم. نشانه اي در دست نیست که ایرانیان )مانند قوم اتروسک( هنر سفالگري یونان را 
مي پسندیدند یا یونانیان تاکید ایرانیان بر شکوه و هیمنة شاهنشاهان را خوش مي داشتند. حتي 

دلیل روشني نداریم که بگوییم یونانیان اصوال به این هنر توجهي داشتند.

4
مهم ترین جنبة واکنش یونانیان در برابر ایرانیان بي تردید ارزیابي سیاسي بود. در این ارزیابي 
اعتقاد به قانون و در نتیجه نفرت ایشان از جباران استوارتر شد. تجربة یونانیان از جباریت بسیار 
تازه بود و جنگ با ایران نشان داد که به هیچ روي نمي توانند اطمینان یابند که واژۀ جبار براي 
ایشان تنها چیزي مربوط به گذشته خواهد بود. آنچه از نوشته هاي آیسخولوس و هرودوت 
برمي آید اعتقاد و اعتماد به آزادي است. دموکریتوس مي گفت »فقر در دموکراسي بهتر از توانگري 
در بردگي است.« او البد به ایرانیان نظر داشت که به توانگري شهرت داشتند. بنا برگفتة هرودوت 
دماراتوس در گفتگویي احتمالي که با شاه ایران داشت همین نکته را در مورد مردم اسپارت بیان 
کرد: »سروري که اسپارتیان دارند قانون است و ترس ایشان از این سرور بیشتر از ترس اتباع تو 
از توست.« پائوسانیاس که پیشتر تجمل پرستي ایرانیان را تحقیر کرده بود، آنگاه که جامة ایشان را 
پوشید اعتبار خود را از دست داد. )توکودیدس 1-130( در چشم یونانیان جباران آتن و شاهان 

ایران چندان تفاوتي با هم نداشتند.
این اعتقاد به آزادي به نوبة خود ریشه در این آگاهي داشت که جباران آتن و شاهان ایران 
هر دو از مرزهاي طبیعي آدمي فراتر مي روند و مي کوشند به صفاتي الهي دست یابند. نفرت 
ایران  برابر شاهان  ایرانیان درنهایت به صورت مفهوم proskynesis یعني زمین بوسي در  از 
متبلور شد. این کار را براي یونانیان عار مي دانستند. ظاهرا عقیدۀ رایج در یونان این بوده که 
proksynesis به معناي دمر افتادن بر خاک در برابر ارباب است. )آیسخولوس در نمایشنامة 
پارسیان )588( بي گمان همین معني را درنظرداشته(. پلوتارک داستاني شگفت دارد از این که 
چگونه ایسمنیاس اهل تبس با ترفندي از این خوارداشت پرهیز کرد. او انگشتري خود را در برابر 
شاه ایران به زمین انداخت و آنگاه خم شد و آن را برداشت و بدین سان تظاهر به کرنش کرد. 
این رسم ظاهراً براي اسکندر که خوش داشت او را شاهنشاه ایران بخوانند مایة دردسر شد. این 
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که طبقات مختلف اتباع شاهنشاه ایران هر یک موظف به چه کاري یا چه اطواري در برابر او 
بودند مسالة دیگري است. چنین که پیداست اشراف ایراني دست خود را مي بوسیدند و در برابر 
شاه تعظیم مي کردند. اما این مساله به فکر و احساس یونانیان دراین باره ربطي ندارد. هرچه بود 
دست به دهان بردن یا دمر افتادن در نظر یونانیان عملي آییني بود و اجراي آن در برابر موجودي 
میرا بي حرمتي به خدایان شمرده مي شد. عشق به آزادي و احترام به خدایان راستین در اینجا به 

هم مي آمیخت.
همچنین این انتظار به جا بود که بعد از شکست ساالمیس و موکاله، یونانیان به این نتیجه 
برسند که ایرانیان جنگجویان خوبي نیستند. نه آیسخولوس و نه هرودوت ارجي بر مهارت نظامي 
ایرانیان نمي نهند. نویسندۀ رسالة هواها، آبها و مکانها )که شاید در حدود 440ق.م. نوشته شده( 
برخصلت غیرنظامي ایرانیان تاکید مي کند. در قرن چهارم گزنفون بر همین ارزیابي تاکید مي ورزد. 

• داریوش هخامنشی ) از آثار به جا ماندۀ تخت جمشید(
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همین گزنفون براي ما از یکي از فرستادگان یوناني روایت مي کند که در ایران آشپز فراوان دیده 
بود اما مردي در خور نبرد با یونانیان نیافته بود. )هلنیکا 7-1-8(در قرن چهارم و پنجم این 
داستان بر سر زبانها بود که سربازان ایراني را باید به ضرب شالق به میدان فرستاد. )هرودوت 
7-56و223 و گزنفون، آناباسیس 3-4-26( این شایعه که با برخي گفته هاي دیگر مغایرت دارد 
نیز رایج بود که ایرانیان فاسد، سنگدل، نازپرورده، بي ایمان، زناکار و عموما لذت طلب اند. تعدد 
همسر و همخوابگان و دسیسه هاي زنان حرم آنان )که چیزي خاص طبقات توانگر بود( با زندگي 
خانوادگي و رفتار جنسي یونانیان در تضاد بود. این داوري سطحي و تحقیرآمیز در قرن چهارم 

بسیار رواج داشت.
پایان  به  تحقیرآمیز  داوري  همین  در  مي بایست  قاعدتا  ایرانیان  برابر  در  یونانیان  واکنش 
مي رسید. اگر چنین شده بود ما از برخي جنبه هاي عمیق تر این واکنش محروم مي ماندیم. برخي 
از یونانیان به این دریافت رسیدند که تفاوتي هست میان شاهي چون داریوش که شورش مردم 
زیردست خود را سرکوب مي کرد و مي کوشید آتني ها را به گناه حمایت از شورشیان تنبیه کند و 

شاهي چون خشیارشا که در پي فتح تمام خاک یونان بود.
افزون براین، این تمایزات آنگاه که مطرح شد به مسائلي دربارۀ ماهیت بلندپروازیهاي ایرانیان 
کشید وبه جاي تاکید بر تفاوت ها به شناخت شباهت هاي میان یونانیان و ایرانیان انجامید. بنابر 
نگرشی سطحی، پیروزي یونانیان آنان را برانگیخت تا خود را متفاوت با ایرانیان و برتر از ایشان 
به شمار آرند. اما در نگاهي ژرف نگرتر این تفاوتها رنگ مي باخت. هیچ یک از این دو داوري براي 

یهودیان در زمان سلطة ایرانیان و بعد از آن دوران، معنایي نداشت.
با توجه به این که یونانیان به سبب بي بهره ماندن از ارتباط زباني قادر نبودند به آشکارترین 
جنبه هاي زندگي ایرانیان راه یابند، بناگزیر برخي شاهان ایران را بیش از شاهان دیگر به خاطر 
غرور بیش از حد )یاهمان hybris( مقصر مي شناختند. غرور در نظر یونانیان خصلتي فردي 
بود نه نهادي. بدین سان به جاي توجه به نهادهاي ایراني به خصایل فردي شاهان ایران چشم 
دوختند. خشیارشا بدل به بدترین نمونة جباریت شرقي شد،  حال آنکه نام داریوش با انتقادي 
اندک و با همدلي فراوان قرین بود، کوروش نیز که جاي خود دارد. درنمایشنامة پارسیان اثر 
آیسخولوس که هشت سال بعد از نبرد ساالمیس اجرا شد، روح داریوش صفات ابرانساني را که 
پسرش برخود بسته است محکوم مي کند. خشیارشا بنا بر داوري پدرش حدودي را که خدایان بر 
امپراتوري ایران نهاده اند رعایت نکرده و طمع را ازحد گذرانده است. بدین سان ایرانیان نخستین 
کساني بودند که از این حدناشناسي زیان دیدند. آنان که خود زیردست پادشاه بودند مسئولیتي 
در قبال کرده هاي او نداشتند. این تراژدي بدان گونه که آیسخولوس درنظر داشت تراژدي ملتي 
است که رهبرش او را به خواري کشانده. این تراژدي پیروزي یونان را با اشاره به بالیي که شاه 
ایران برسر ملت خود آورده تبیین مي کند. اگرچه رسم و عرف ایرانیان براي یونانیان ناشناخته 
بود )و آیسخولوس بي گمان مایل بود بر ویژگي هاي مضحک این رسم و عرف انگشت بگذارد( 
از تماشاگران انتظار مي رفت با ایرانیان همدردي نشان بدهند. هرودوت به هنگام داوري دربارۀ 
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شکست ایرانیان خویشتنداري بیشتري نشان مي دهد. نیازي نیست که در اینجا چند فصل نخست 
کتاب هفتم او را نقل کنیم که بي گمان یکي از موثرترین نوشته ها دربارۀ  وسوسه هاي آدمي است. 
خشیارشا خود تشنة شهرت و افتخار است، اما دایي و مشاور او، آرتابانوس به او نصیحت مي کند 
سوداي فتح یونان را از سر بیرون کند. همچنان که آرتابانوس به تاکید مي گوید از دو اندرز که 
یکي مایة برانگیختن غرورمي شود و دیگري غرور را فرو مي نشاند باید اندرز دوم را به گوش 
گیریم. اما ابلیسي که پیوسته در رویا ظاهر مي شود نه تنها خشیارشا که خود آرتابانوس را هم به 
پیروي از اندرز بدتر مي کشاند. تقدیر خشیارشا و لشکریان او را خدایان رقم زده اند. غرور و 
نخوت خشیارشا بیش از آن که گناهي باشد، نشانة بي مهري خدایان به اوست. این نتیجه گیري 
بر کل مسالة رابطه میان یونان و ایران تاثیر مي نهد و سایر گفته هاي هرودوت را در چارچوب 

مناسب خود مي نشاند.

• هرودوت )ساختمان پارلمان اتریش، وین(
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هرودوت مطمئن نیست که برخورد میان ایرانیان و یونانیان اجتناب ناپذیر بوده باشد. او هیچ 
همدردي با کساني که شورس یونیائي ها علیه ایران را دامن زدند نشان نمي دهد. مي گوید آتني ها 
با مداخله در این شورش »مصائب بسیار براي یونانیان و بربرها به ارمغان آوردند«)5-97(. او 
پیش از این گفته بود که به عقیدۀ ایرانیان یونانیان سزاوار سرزنش بسیار بودند چرا که در جنگ 
ایرانیان تا آن زمان به اروپا یورش نبرده بودند. )4-1(.  تروا به آسیا حمله کردند حال آنکه 
هرودوت به درستي یادآوري مي کند که بعد از سرکوب شورش یونیائي ها، داریوش برخالف 
انتظار همگان جباران را از شهرهاي یوناني بیرون راند. به عقیدۀ  هرودوت این عمل ثابت مي کرد 

که حکومت ایران اساسا با دموکراسي ناسازگار نیست. )43-6(.
آنان در  بود که  بدین معنا  از چشم هرودوت  نهادهاي دموکراتیک  با  ایرانیان  آشنایي  این 
زماني خاص از تاریخ خود صادقانه با این مساله روبروشده بودند که میان سلطنت استبدادي، 
اریستوکراسي و دموکراسي یکي را انتخاب کنند و بعد از تامل وتفکر اولي را برگزیده بودند. )3. 
80-82( بي گمان هرودوت لذت مي برد آنگاه که سخن کوروش کبیر را در سرزنش سفیر اسپارت 
نقل مي کند: »من هرگز از مردمي نترسیده ام که در وسط شهرشان جایگاه خاصي ساخته اند و در 

آنجا گرد مي آیند تا یکدیگر را فریب بدهند و دروغ ببافند«)253-1(.
چیزي که این گفتة  کوروش را تایید مي کند سخن دیگري از خود هرودوت است بدین 
مضمون که آتني ها وقتي به وسوسة کمک به شورش یونیائي ها تن دادند )حال  آنکه شاه اسپارت 
کلئومنس از کمک خودداري کرد( ثابت کردند که اغفال سي هزار نفر آسان تر از اغفال یک نفر 
است )5-79(. در فصل هاي دیگر هرودوت قدرت شاهان اسپارت را با قدرت شاه ایران و مصر 

مقایسه مي کند )59-6(.
هرودوت در این نکته تعارضي نمي بیند که در عین ستایش از شجاعت و عشق به آزادي 
در مردم اسپارت و آتن این را نیز بیافزاید که آتني ها دست کم به خاطر تحریک بي دلیل ایرانیان 
مقصرند و نهادهاي آسیب پذیري دارند. او نکته اي را بر زبان مي آرد که معتقد است حقیقتي 
ناخوشایند در آن روزگار بوده است: »آتني ها منجیان یونان بوده اند، آنان با این تصمیم که آزادي 
یونان را حفظ کنند آن بخش از یونان را که جذب مادها نشده بود برکشیدند و بعد از خدایان آنان 
بودند که دشمن را عقب راندند...آنان این شجاعت را داشتند که به سرزمین خود وفادار بمانند و 

منتظر دشمن بنشینند.«)139-7(.
هرودوت با پرهیز از تفسیر وقایعی که بعد از سال 479 روي داد خود را از افتادن در تله 
می رهاند. او از پریکلس نام مي برد اما تنها در روایت خوابي که مادر آن سردار چند روز پیش از 
تولد او دیده بود: »خواب دید که شیري به دنیا آورده«.)6-131(. در فرهنگ یونان این که مردي 
را شیر بخوانیم ستایشی چندان مناسب نیست. ما کاري به این نداریم که هرودوت براستي چه 
درسر داشت. او بي گمان از پیامدهاي انتقاد ازآتن،  بخصوص انتقاد از شخص پریکلس، آگاه 
بود. هرودوت چندان زنده ماند تا معناي این سخن مکرر توکودیدس رادریابد که آتني ها به این 
شهرت یافته اند که جباراني با اتباعي ناراضي اند. اما توکودیدس بر منطق دروني تحول قدرت در 
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یونان تمرکز مي کرد، حال آنکه هرودوت آن پیامدها را چیزي فراتر از محاسبات انساني مي شمرد. 
آنچه از دست آدمیان برمي آید این است که فراموش نکنند هر چیز نیکویی با بدی درآمیخته است. 
آخرین کلمات تاریخ هرودوت نشان از نگراني دارد و هشداردهنده است. این سخني است که به 
کوروش کبیر نسبت داده اند. اهمیت گفتة هرودوت بر کسي پوشیده نیست ونیز منظور گوینده از 
انتخاب این گفته. ایرانیان آنگاه که بر آسیا سروري یافتند از کوروش خواستند زمین هاي بهتري 
به ایشان بدهد. کوروش در پاسخ گفت اقلیم بهتر ایشان را ضعیف و در ادارۀ  امپراتوري ناتوان 
خواهد کرد. آنگاه هرودوت نتیجه مي گیرد: و ایرانیان از این سخن به خود آمدند و پذیرفتند که 
کوروش از ایشان خردمندتر است وحکومت بر امپراتوري و زیستن بر زمیني بي حاصل را برتر 
از کشت کردن در زمین هاي بارآور و بردگي براي دیگران شمردند. )9-123(. نام کوروش و 
ایران را مي توان در اینجا با پریکلس و آتني ها عوض کرد. اتحادیة  ضد ایراني که آتني ها در478 
بنیان نهاده بودند، چیزي نگذشته ابزاري شد براي اعمال قدرت آتني ها. آتني ها امپراتوري خود 
را بنا کردند و در تحمیل باج وخراج بر اتباع خود از ایرانیان سرمشق گرفتند. درآتن، همچنان که 
درایران،  آزادي مستلزم قدرت بود، زیرا قدرت از شرطهاي آزادي است. اما این نیز ثابت شد که 
قدرت به دست نمي آید مگر با حکم راندن بر دیگران. در واقع هرودوت ما را از طریق امپریالیسم 
ایراني به امپریالیسم آتني مي برد. هرودوت بي گمان در پي آن نیست که تفاوت هاي دو ملت را 
نادیده بگیرد. توصیف جانبدارانة او از ایرانیان که تنها سه چیز به پسران خود مي آموختند ــ 
اسب سواري، تیراندازي و راستگویي ــ درعین حال محدودیت ذهن ایرانیان را از نظر او نشان 
مي دهد. اگر برخي از گفته هاي اودربارۀ یونانیان، که احتماال ته رنگي از طنز دارد، در تأیید آنچه 
گفتیم به کار نیاید،  تصویري که از زندگي یوناني در تاریخ خود به دست داده گواهي بر گفتة  ما 
تواند بود. اما نکته اي که هرودوت در پایان جستار عظیم خود،  در پایان تاریخ مفصل خود،  بیان 
مي کند معضالت مشترک ایران و یونان در کسب قدرت است. براي یونانیان و نیز ایرانیان مساله 

فرمان راندن یا فرمان بردن است.
بعد از هرودوت هیچ کس این عقیده را با این ژرفا بیان نکرده است. رقیب او کتسیاس که 
سالها در دربار ایران مي زیست ترجیح داد به تحلیل منازعات خاندانها و توطئه هاي حرم بپردازد 
و همین ویژگي نوشته هاي او را متناظر با کتاب استر در کتاب مقدس کرده است. اما توصیف 
خصایل ایرانیان، بویژه کوروش کبیر،  که در نوشتة  گزنفون ــ این محقق کوشنده در مسایل 
ایران مي یابیم، بر پیش فرضهایي استوار است که قابل قیاس با پیش فرضهاي هرودوت است. در 
نوشته هاي گزنفون ایرانیان بر اساس اصولي سیاسي عمل مي کنند که براي یونانیان قابل درک 
است،  زیرا یونانیان سهمي عمده در تثبیت آنها داشته اند و بخصوص درمورد کوروش کبیر این 
اصول ملهم از نوع آموزشي است که یونانیان مي توانند سیماي خود را در آن بازشناسند. دو فرض 
عمدۀ گزنفون یکي مشروعیت امپریالیسم ــ یعني فرمانروایي نامحدود و بهره کشي اقتصادي از 
دشمن مغلوب ــ است و دیگر برترشمردن آن نهادهاي سیاسي و نظامي که مي توانند از این 

امپریالیسم حمایت کنند.
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آرماني کردن  که  به جایي مي رسد  گزنفون  که  است  این  در  گزنفون  با  تفاوت هرودوت 
گذشته )کوروش کبیر و تا حدي کمتر کوروش صغیر( واقعیت را مي پوشاند و باعث دریافت 
نادرست از اکنون مي شود و بنابراین نقطه ضعفي به شمار مي رود. به همین ترتیب عنصر مخلي 
از تخیل محض در تصورات گنگ و آرماني شده اي مي یابیم که در محفل افالطون و پوتاگوراس 
دربارۀ سیماي زردشت و تعالیم مغان رواج یافت. گذشته از هرچیز،  در قرن پنجم یونانیان حاکم 
بر سرنوشت خود بودند و خود به تنهایي تصمیم به جنگ با ایران گرفتند. اما در قرن چهارم 
مقدوني ها ایشان را براي فتح ایران از از پي خود کشاندند. در گفته هاي یونانیان دربارۀ ایرانیان 
در قرن چهارم نشاني از خویشتنداري نمي بینیم. داوري ایشان میان دو نهایت تحقیر و تصویري 
آرماني نوسان مي کند. حتي گزنفون در مورد تناقضات داوري خود تا حدي آگاه است و این 
تناقضات در سالخوردگي اوتشدید مي شود،  یعني زماني که کتابچة عایدات را نوشت که نوشته اي 
کامال صلح جویانه است. اما یونانیان خواه پیش ازفتوحات اسکندر و خواه بعد از آن به یک چیز 
اعتقاد راسخ داشتند وآن این که امپراتوري ایران متشکل از سرزمین هاي تابعي است که عامل پیوند 
آنها قدرت مرکزي است. هیچ پیوند مذهبي، هیچ زبان یا ادبیات مشترک و هیچ هنر مشترکي این 
امپراتوري را وحدت نمي بخشید. مساله اساساً رابطة قدرت میان مرکز و پیرامون بود. از دیدگاه 
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یونانیان نقش شخصیت شاه در این رابطة قدرت، خرد بیشتر یا کمتر او بود. این نقش چندان 
اساسي بود که بعد از هرودوت هیچ کس از یونانیان )تا آنجا که من مي دانم( از خود نپرسید آیا 

پادشاهي در ایران بدیلي دارد یا نه.
اما یونانیان تالش نکردند تا دریابند پشت نظام اداري ایران چه چیزي آن امپراتوري را حفظ 
مي کند و از آن مهم تر تالش نکردند تا ببینند زندگي مردم تحت حکومت ایرانیان چگونه است. 
اگر مصریان استثنا بودند از آن روست که مصر حتي پیش از آن که به تصرف ایران درآید براي 
یونانیان شناخته بود و توانست با کمک یونانیان،  درفاصلة  میان سلطنت کمبوجیه واسکندر، به 

استقاللي درازمدت دست یابد.
یونانیان آنگاه که ابزار و ایدئولوژي الزم براي ادارۀ  امپراتوري هخامنشي را در اختیار مقدونیان 
نهادند، دریافتهاي خود را به فرمانروایان مقدوني خود انتقال دادند. این دریافت ها خط مشي 
جانشینان اسکندر را تعیین کرد. ما امروز مي دانیم این دریافت ها چه بوده است. برتري شیوۀ  
زندگي یوناني بار دیگر در میدان جنگ به اثبات رسیده بود و کسي نبود که بخواهد میان پیاده نظام 
سنگین سالح یوناني و فاالنژهاي مقدوني تفاوت بگذارد. آن پیروزي خود دلیلي بر این داوري 
بود. پادشاهي اگر نه در جاي دیگر، در شرق الزم بود. بنابراین پادشاه مي بایست خویشتندار 
مي بود ــ درستي این عقیده را خودسري و فزون خواهي اسکندر  اثبات کرده بود. اما گویي 
دانستن چیزي دیگر در مورد ایرانیان،  و از آن کمتر در مورد سرزمین هاي تابع ایشان، الزم نبود. 
هیچ آشنایي عمیقي با زبان یا مذهب ایشان الزم نبود،  مگر در نقاطي که آیین ها وحکومت هاي 
این دو کشور با هم تالقي مي کردند. مهم ترین خصلت فرمانروایي یوناني ـ مقدوني بر آسیا و 
مصر در قرن نخست امپراتوریي بود عاري از دغدغه هاي مذهبي و اخالقي. این وضع بي گمان 
مایة  شگفتي و شادماني متفکراني بود که مي توانستند کانون هاي خردورزي را در هند یا ایران یا 
در نا شناخته ترین سرزمین ها، یعني یهودیه، کشف کنند. اما مفهوم و پیامد این کشفیات را باید 
در چارچوب احساس خشونت آمیز برتري که یونانیان و مقدونیان بروز مي دادند بررسي کنیم. 
یونانیان در کشورهایي که فتح کرده بودند سکني گزیدند و این مهاجرت چنان گسترشي داشت 
که در حکومت ایرانیان به تصور نمي آمد. آنان با این شرط که مردم بومي زبان و آداب و رسوم 
یوناني را بپذیرند با آنان رابطه برقرار مي کردند. یونانیان بیش از ایرانیان فرصت اشتغال و مهاجرت 
براي این مردم فراهم کردند. آنان اگر چندان توجهي به عقاید اتباع خود نداشتند )حتي در آنجا 
که این عقاید به سازمان اداري یا دولت یونان مربوط مي شد( در عوض یوناني شدن را شرط 
اصلي مساعدت و کمک به پیشرفت مي شمردند. آنان امپریالیسم ایراني را سرمشق قراردادند و 
به گونه اي بي تناسب سیاست یوناني کردن را بر آن افزودند. یهودیان که از ایرانیان دو قرن مهلت 
گرفته بودند تا دربارۀ خود بیندیشند، اکنون در مي یافتند که مي بایست دربارۀ سروران جدید خود 

نیز فکر کنند.)1(

1( رک: مجموعه آثار آیسخولوس با ترجمه همین مترجم، نشرنی.


