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با توفانی از بحران و مرگ آغاز شد، اما آنچه که 1393سال *

.در فروردین ماه رخ داد، از سویی آموزنده و نویدبخش هم بود

در » مرگ«اغراق از نظر پیوندش با ایام نوروز سالی که گذشت، بی

چند روز پیش از . میان نوروزهایی که من تا به حال دیده بودم، یگانه بود

خبر ناگوار درگذشت ناگهانی دوست مادرم خانم ابوالقاسمی نوروز، 

روز را دریافت کردیم، ) مانهمسر شادروان دکتر تفضلی و صاحبخانه(

سوم عید بود که شنیدیم یکی از پنج مرزبانِ ربوده شده در مرزِ بلوچستان 

به دست جیش العدل به قتل رسیده است، و تقارن نامش که جمشید 

چند روز . کردا نوروز داللتی ناخوشایند را به ذهن متبادر میفر بود، بدانایی

بعد، دکتر باستانی پاریزي گرامی که کتابهایش همدم ساعتهاي خوشِ 

آنگاه در . نسلِ من بود، روي در نقاب خاك کشیدبسیاري از کتابخوانانِ هم

نخستین ساعتهاي سیزده به در نحسی این روز کار خود را کرد و دوست 

مان دکتر شروین استادزاده بسیار نابهنگام و ناباورانه به خاطر ایست گرامی

اي از ایران زمین شمشیر کشیده و گویی که مرگ از گوشه. قلبی درگذشت

.به سوي ما در حال تاختن باشد

آنگاه این اخبار 

ناراحت کننده، بعد از 

سپري شدنِ روزهاي 

تعطیل با دو خبرِ 

برانگیز تا حدودي تأمل

دو خبر به . ن شدجبرا

ربط به هم یظاهر ب

اولی آن که. نمودمی

استادزاده در جشن تولدمان که تقریبا همزمان بودهمراه با دکتر شروین 
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هاي بزرگان بلوچ آزاد شدند و به رایزنیدیگر با پادرمیانی وچهار مرزبان 

کشور بازگشتند، و دوم این که اهالی سینما مراسم نمایش فیلمی براي 

ي او اندن جوانی از مجازات اعدام برگزار کردند و موفق شدند پول دیهره

. اش جلوگیري کنندرا فراهم کنند و از کشته شدن

، و چه بسا هم که »مرگ حق است«ایم که این جمله را بسیار شنیده

اش با تصادف کور اش و درآمیختناش و حضور تصادفیبه خاطر تقارن

هایی کامال تصادفی و بنابراین نگار بنا به قرعهچنین هم باشد، چرا که ا

ي این فراتر از چون و چرا درباره. عادالنه میان همگان تقسیم شده باشد

دانیم که عمرِ همگان چندان کوتاه و گذراست و زمان جمله، اما این را می

ي هستی چندان اندك و ناپایدار است که سزاوار ي ما بر صفحهحضور همه

ي غم و غصه و هراس از مرگ، دریغی شرافتمندانه دربارهاست به جاي

رفتگان را بنشانیم و به جاي حرص و آز براي بیشتر زیستن، اراده براي بهتر 

ها نازل »من«از این روست که مرگ، که همواره بر . زندگی کردن را

آورد، در نهایت چیزي شود، با وجود سوگ و دریغی که به همراه میمی

تصادفی طبیعی نیست، که جاي شکایت یا پیشگیري چندانی جز یک روند 

.ندارد

در هردو . کردي دوم اما، موضوع تفاوت میي خبرهاي ردهدرباره

ساخت، مرگ ي خبر را بر میخبر باز حرف از مرگ بود، اما آنچه که هسته

ر این تا تغییري د» ما«اي جمعی بود از سوي منفرد نبود، که اراده»ِ یک من«
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در یک سو چهار مرزبان قرار داشتند که براي خدمت . ماجرا بروز کند

سربازي به پادگانی رفته بودند و در خط مرزي سر در آورده بودند و بیم 

ساله قرار داشت که 27در سوي دیگر جوانی . رفت که کشته شوندآن می

به قتل در نوجوانی، زمانی که تنها نوزده سال داشته در نزاعی دوستش را

گذراند و بعد قرار است طبق رساند و بعد هفت سال را در زندان میمی

در اینجا هم با . ي دار سپرده شودقوانین جاري مملکت محروسه به چوبه

بینی پیشمرگ انسانهایی سر و کار داریم، که بر خالف بیشتر مرگها، قابل

نهادي و ساختی خیزد، بلکهاي و کور بر نمیاست و از تصادفی کاتوره

العدل اي یاغی مثل جیشاجتماعی پشتیبان آن است، حاال خواه دار و دسته

. ي قضائیهباشد، یا دستگاهی عریض و طویل مثل قوه

گناهی و ناروا بودن کشتار مرزبانان ایرانی یا هر ي بیدرباره

هرکس بیگناهی را تنها به خاطر . گروگان دیگري، هیچکس تردید ندارد

اش دستگیر کند و به قتل برساند، عملی کی یا خویشاوندي با دشمناننزدی

باشد، و » قجر«حال چه قربانی کرد و آذري و . نکوهیده را انجام داده است

ي طناب دار بر سرش بود هم هرچند ي آن جوانی که سایهدرباره. چه بلوچ

ناروا بودن ها خیلی استوار نیست، اما به نظرمام به خاطر کمبود دادهداوري

دانند که من از پرهیزندگانِ آشنایان می. اش را بیشتر مردمان بپذیرندکشتن

مآب خشونت نیستم و نه تنها در برخی از موارد با مجازات اعدام مانوي

مثل دفاع از کشور در زمان –موافقم، که اعمال خشونت را هم در جاهایی 

اما این که جوانکی . دانممیروا - جنگ، یا دفاع از خود در برابر بزهکاران

27را در نوجوانی مرتکب شده باشد و بعد تا ) البته سنگین(تنها یک جرمِ 

سالگی بیش از یک چهارم عمرش را در زندان گذرانده باشد و بعد هم 

ي خبر دوم هم با بنابراین درباره. رسداعدامش کنند، به نظرم درست نمی

پذیر به بینیرار بوده با روندي پیشهایی سر و کار داشتیم که ق»من«مرگ 

نموده ها روا و عادالنه نمیدست نهادي اجتماعی تحقق یابد، و این مرگ

.است
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در . ي دوم پیشگیري کرده، مهم استاما عاملی که از مرگهاي رده

هر دو مورد با فعالیت جمعیِ مردمی سر و کار داریم که در قالب حرکتی 

در یک سو، . اندر به دفع بال اقدام کردهخودجوش و غیررسمی، اما مؤث

مولوي عبدالحمید اسماعیل زهی که رهبر دینی مسلمانان سنی مذهب بلوچ 

بخشی ي شهبه خصوص تیره(است، به همراه رهبران قبایل و طوایف بلوچ 

پا در میانی کردند و با سوگند دادن ) اي هم با ما دارندقوم و خویشیکه 

برایشان آزادي گروگانها را خواستند و گرفتند، و در یاغیان و فرستادن قرآن

شان بود و قاعدتا ضمن بهمنِ خروشان افکار عمومی مردم ایران هم پشتیبان

العدل ماجرا را رصد کرده بود و متوجه شده بود که با کشتن جیش

ي زشتی نزد مردم اند و چه وجههجمشیدي بیگناه در نوروز چه خبطی کرده

هاي این بزرگان به نتیجه رسید و مرزبانان رها هر روي، رایزنیبه. اندیافته

اي همراه ي افکار عمومیناگفته نماند که این جریان هم با پشتوانه. شدند

هاي اجتماعی مجازي قرار داشت و تالشهایی بود که یک سرش در شبکه

آوري امضا براي آزاد کردن گروگانها و کارهایی از این دست، مثل جمع

نمود، اما در هر حال در بسیج تاثیر میچند از نظر سازمانی نامربوط و بیهر

.  افکار عمومی و نمایان ساختن این فشار زورآور نقشی چشمگیر ایفا کرد
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در جریان جلوگیري از اعدام آن جوان هم روند از سوي دیگر، 

» ما«ک هایی که با قصدي مشترك در قالب ی»من«یعنی . مشابهی طی شد

یکی از مدیران . رفتار کردند، ردپایی ستودنی از خود به جا گذاشتند

سازمان قضائی که انگار دلش براي جوانی زندانیِ اعدامی سوخته بود، از 

هاي محبوبی اطرافیان یاري خواسته بود، و در نتیجه کارگردانان و هنرپیشه

در تاالر شمس »خط ویژه«پس فیلم . پذیرفتند که در این کار شرکت کنند

اکران شد و حدود هفتصد تن از شهروندان تهرانی به دیدنش رفتند و 

در نهایت چون مبلغ هنوز . مبلغی به همت عالی براي این مقصود پرداختند

کافی نبود، نیکوکارانی مثل مدیر عامل شرکت کاله و رئیس سابق باشگاه 

و به حسابی دندپرسپولیس پا به میان گذاشتند و مبلغ دیه را فراهم کر

ي مقتول اعالم کرده بودند هیچ پولی بابت ریختند، با وجود آن که خانواده

ي پرطرفدار ورزشی در بعدتر مجري یک برنامه. دیه دریافت نخواهند کرد

تلویزیون از پدر مقتول که ورزشکاري نامدار بود درخواست کرد جوان 

ن اشکادر می، دامعکم احراي روز اجدر نهایتدر.اعدامی را عفو کند

واستمدرخرا اغداردي نوادهخشش خابند و آمده بودگرد که می شادي مرد

طاکار خوانجگردن زرا ادار طنابته شده نِ کشجوادرِ ما، دنردکمی

ي فراهم آمده را دیهشد که بر آن م قرارنهایت هدر. خشیداو را بود و گش

. دشوهزینه کشته شدهام جوانبه ناي براي ساختن مدرسه
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اي از حسهاي گوناگون را بر آمیزه1393تعطیالت نوروزي 

وقتی شیرینی این خبرها در کنار تلخی آن خبرها نشست، . انگیختمی

ي کشتزار این سرزمین به رقص که داس مرگ همچنان در میانهآشکار شد 

ي جمعی شگفت خویش را حفظ مشغول است، اما ایرانیان هنوز روحیه

اند و آنجا که امکانی هست، آنچه را که باید به شایستگی به فرجام کرده

در هر دو خبرِ خوبی که ذکرش گذشت، جریانی خودجوش و . رسانندمی

جریانی که از در هم پیوستن طیفهایی گوناگون از . دمردمی اثربخش بو

این . مردم پدید آمده بود که خواستی مشترك و ساده و روشن داشتند

امکانِ همکاري و همیاريِ چند هزار تن با هم براي آن که یک امرِ نیک به 

فرجام برسد و قدرتی، لذتی، معنایی و بقایی نجات یابد، در خورِ ستایش 

. است

بیمی همیشگی . آغازیمرا مانند همیشه با بیم و امید می1393سال 

ها را درو دریغ کشتهتمیز و بیو همگانی از ملک مرگ که کور و بی

ي »ما«کند، و امیدي روشنتر و جاندارتر بدان خاطر که نمودهاي می

یافت، کم کم چیزها تبلور می» نخواستن«ایرانیان، که تا به حال بیشتر هنگام 

هایی درست و نیک هم همداستان راي دست یافتن به خواستهدارد ب

.شودمی
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:اخبار روزهاي گذشته

 چنان که در سرمقاله شرحش گذشت، نوروز امسال با چند خبر

در این میان آنچه که بیشتر با جمع دوستان ما ارتباط . ناگوار آغاز شد

وست خوبمان دکتر شروین روز دوازدهم فروردین دداشت، آن بود که 

یادش در . استادزاده بسیار نابهنگام و نامنتظره به دلیل ایست قلبی درگذشت

دلهاي یارانش زنده خواهد بود و دریغِ از دست دادنش همراه ما خواهد 

همچنین دکتر ابراهیم باستانی پاریزي نیز در ایام تعطیالت نوروزي . ماند

د میراثی از کتابهاي خواندنی به روي در نقاب خاك کشید و پشت سر خو

.جا گذاشت

هایی در اوضاع جامعه با طلوع آفتاب دولت جدید، دگرگونی

ي ارشاد است ي وزارت فخیمهپیدا شده که یکی از نمودهایش تغییر رویه

در این امتداد، چون تقریبا . و کمرنگ شدنِ بگیر و ببندهاي عصر محمودي

در اواخر آن دوران زرین به مرض توقیف ي کتابهاي منتظر مجوز من همه

مبتال شده بود، روز چهارشنبه با مدیر بخش مربوطه در وزارت ارشاد 

نشستی داشتیم و به چشم دیدیم که به راستی تحولی چشمگیر در این میانه 

شان هشت امید فراوان هست که امسال کتابهایی که برخی. رخ نموده است

باالخره به چاپ برسند و به دست سال است در بند توقیف هستند، 

، کتاب زند گاهان است و اسراگل سرسبد این . مخاطبان برسند

باستانی ) یا دیوان(شناسی ایزدان ایرانی که گویا به نفرین ایزدان اسطوره

. ایرانی گرفتار آمده است

 ي یاران ماهانهي کوهبرنامه1393فروردین 22روز جمعه

شمار . آن نزدیک به سی تن شرکت کردندخورشید برگزار شد و در

پیوستند و مان میکوهنوردان از این رو متغیر بود که مدام گروهی به جمع

در نهایت برنامه با کوهنوردي سبکی در مسیر . شدندجمعی از آن جدا می
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درکه ختم شد و جماعتی نزدیک به بیست تن دور هم ناهار خوبی خوردیم 

.یمو جاي غایبان را خالی کرد

هاي ماهانهنخستین نشست ي انجمن ادبی سیمرغ در دو گروه

در نشست شعر اشعار نیمایوشیج مورد بحث . شعر و داستان برگزار شد

. ي فنون نوشتن بحث شدقرار گرفت و در نشست داستان درباره

)عکسها از مسعود بربر! (ن در همان روز متولد شده استاز این که فهمیدند یکی از حاضرا) چپ(و پس ) راست(جماعت کوهنوردان پیش 
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:اخبار روزهاي آینده

ی خاص را تدریس خواهم ي آموزشاز ابتداي امسال، یک دوره

دوستان و نزدیکان . زنم طوالنی و پربار از آب در بیایدکرد که حدس می

خبر دارند که چند سالی است مشغول کند و کاو در تاریخ معاصر ایران 

پژوهشی از - ي آموزشیدر این امتداد، روزهاي یک شنبه یک دوره. هستم

ي در چارچوب نظریهاواخر فروردین ماه برگزار خواهم کرد که در آن

. تاریخ معاصر را بازخوانی خواهم کرد) دیدگاه زروان(سیستمهاي پیچیده 

این نشستها در قالب گامهایی یک ماهه و پیاپی برگزار خواهند شد و 

در . ادامه یابند) بیش از یک سال(شود که براي زمانی طوالنی بینی میپیش

وشید تا رخدادهاي کل این دوره به یاري رویکرد سیستمی خواهیم ک

یعنی با پرهیز . ي تمدنی ایران زمین را در بستري منسجم درك کنیمحوزه

هاي عامیانه، به الیهنگارينگريِ رایج در تاریخزدگی و سطحیاز سیاست

عمیقترِ جمعیتی، زبانی، فرهنگی و معناییِ تاریخ معاصر ایران زمین نیز 

شود و ژوهشی برگزار میاین دوره به صورت کالسهاي پ. بنگریم

توانند براي بر عهده گرفتن طرحهاي پژوهشی داوطلب شوند دانشجویان می

.و نتایج کارشان در قالب مقاله یا کتاب منتشر خواهد شد

شناسی سیستمی و تاریخ ایران معاصرروش: گام نخست

داشتهاي نادرستنقدي بر پیش: ي ملکم خاننمونه: نشست نخست

نقدي بر چارچوبهاي سیاسیِ فهم تاریخی: ي نیمایوشیجنهنمو: نشست دوم

زبان، گفتمان و روایت تاریخی: ي جمالزادهنمونه: نشست سوم
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پیشنهاد راهبردي براي بازخوانی : ي محمدعلی فروغینمونه: نشست چهارم

تاریخ معاصر ایران زمین

براي ثبت . برگزار خواهد شد20:00تا 18:00همان ساعت کالسها 

راگا م یا دریافت اطالعات بیشتر روابط عمومی موسسه خورشیدنا

.مندان خواهد بودعالقهپاسخگوي)88260555(

19ي خورشید صبحگاه روز جمعه ي کوهنوردي ماهیانهبرنامه

است صبح6:45قرارمان همان ساعت . برگزار خواهد شد1393اردیبهشت 

. شادمان خواهیم شدي کوهنورداندر میدان تجریش و از حضور همه

احتماال . اخباري از نشر علم به دست رسیده که نویدبخش است

که قرار » سفرنامه سغد و خوارزم«و » ي آفرینش بابلیاسطوره«دو کتابِ 

بود سال گذشته منتشر شود، تا چند ماه آینده با همت خاندان علمی به 

. زیور طبع آراسته خواهد شد
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رخدادهایی که گذشته است، واندن تاریخ و واکاوي خ*

از . تر خواهد شدهرچه به زمان حال نزدیکتر شویم، بغرنج

ها بیشتر سویی بدان دلیل که حجم و دقت و در عین حال ناسازگاري داده

شود، و از سوي دیگر چون که هنوز پیامدها و تاثیرهاي مستقیم این می

شود و از این رو ناظران احساس میجهانِ مردمان رخدادها در زیست

از . هاي شخصی بدان بنگرندگیريتوانند از فاصله و به دور از موضعنمی

ي شکست کراسوس از این روست که اندیشیدن و خواندن و نوشتن درباره

تر است از بررسی دالیل سورن در قرن اول پیش از میالد بسیار آسان

ي جنگ چرا که درباره. از عراقگیري خرمشهرپیروزي ایران در بازپس

اش را داد، در کل پنج شش حران که در آن کراسوس تاوان تجاوزکاري

سند مهم وجود دارد و آنها هم تقریبا در تمام موارد اصلی با هم توافق 

اي ي درشتناك زمان است که با انتخاب طبیعیدارند، و این ناشی از سمباده

کند و برد و رد پاها را محو میز میان میها و اسناد را اامان، دادهبی

. سازدیادبودها را صاف و صیقلی و یکدست می

. ي رخدادي نزدیک مثل فتح خرمشهر اما، قضیه چنین نیستدرباره

زده هنوز هستند هاي جنگخرمشهري. این اتفاق در زمان ما روي داده است

اصلی این ماجرا ي بازسازي خرمشهر هنوز داغ است، و بازیگرانو مسئله

ي این رخداد از این رو درباره. انداند و یا به تازگی درگذشتههمه یا زنده

ي اطالعاتی فراوان در دست است که بخش بزرگی از آن هم از دریچه

خاص نظر و گاه منافع افراد گذر کرده و بنابراین تعارضهایی هم با یکدیگر 

. دارد

ی آنچه که در صد و پنجاه سال بازخوانی تاریخ معاصر ایران، یعن

تا جایی که من دیدم، شمار . گذشته رخ داده، از این رو بسیار دشوار است

رسد، و خاطراتی که در این مدت نوشته و منتشر شده، به سه هزار تا می
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. دارد

ی آنچه که در صد و پنجاه سال بازخوانی تاریخ معاصر ایران، یعن

تا جایی که من دیدم، شمار . گذشته رخ داده، از این رو بسیار دشوار است

رسد، و خاطراتی که در این مدت نوشته و منتشر شده، به سه هزار تا می
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اینها جداي از چند هزار جلد کتاب دیگري است که به شکلی تحلیلی یا 

. کندیت میتوصیفی تاریخ این برش زمانی را روا

چرا که . فهم تاریخ معاصر از سوي دیگر، اهمیتی تعیین کننده دارد

ما » این شکلی شدنِ«موقعیت کنونی ما و جایگاه جهانی ما و علل و دالیلِ 

شناسی مشخص و راهبردهاي این کار به روش. کندرا کالبدشکافی می

گوناگون با هايپذیري نیاز دارد تا ترکیب دادهپژوهشی منظم و رسیدگی

اي گرایانه از آنچه که در گذشتهجانبه و واقعهم ممکن شود و تصویري همه

. نزدیک رخ داده، به دست آید

شود و به صورت اینجاست که رویکرد سیستمی برجسته می

تنها با . رسدشناسان و مورخان میترین ابزار پژوهشی به داد جامعهمناسب

ربط را هاي واگرا و به ظاهر بیبوهی از دادهانتوان این شیوه است که می

هاي متفاوتی که از داده. در یک سیستم سلسله مراتبیِ منسجم جاي داد

زوایاي متفاوت، توسط افرادي با شخصیت، جایگاه اجتماعی، باورها و 

. اندتولید و ثبت شدههاي سیاسی متفاوت سوگیري

اگر بخواهیم با روشی سیستمی به تاریخ 

یم، همچنان این پرسشها به جاي خود باقی بنگر

ها، با کدام سطح از دقت را در است که کدام داده

به بیان دیگر، . چه نوع تحلیلی باید به کار گرفت

اي که در  هر سطح از سلسله سیستمهاي پایه

مراتب پیچیدگی جامعه حضور دارند؟ کدامها 

این سیستمها از چه عناصر و چه روابطی . هستند

شان چگونه است؟ اند؟ پویایی درونیل یافتهتشکی

شان چه شکلی دارد؟ و چطور با هم سیر تکامل

کنند؟ارتباط و بر هم کنش برقرار می



13سهصد و نود واردیبهشت هزار و سی/هجدهميشماره/سیمرغ

توان ایرانی بودن یعنی چه؟ بر مبناي چه شاخصهایی می*

گفت یک نفر ایرانی هست، یا نیست؟ آیا دکتر فراي که 

صرف کرده بود وصیتش براي دفن عمرش را در راه شناخت و مهر به ایران

شدن در اصفهان به غوغاي اشموغان انجامید، ایرانی بود؟ آن کسانی که 

اش در اصفهان بودند چطور؟ معلوم نبود به چه دلیل مخالفت خاکسپاري

توان گفت آنها ایرانی بودند؟ بر چه مبنایی، چطور، با چه شاخصهایی می

که یک نفر ایرانی هست، یا نیست؟

کدام توان پرسید که توان این پرسش را تعمیم داد؟ آیا میا میآی

قلمرو جغرافیایی، چه شهرها و چه سرزمینهایی ایرانی هستند؟ یا نیستند؟ 

ي نسلهایی پیاپی از ادیبان آیا دهلی نو که براي چند قرن پرورنده

چطور؟ که استانبول زبان بوده، جزئی از قلمرو ایران زمین است؟ پارسی

اش پارسی و زبان عمومی مردمش ترکیِ آمیخته ن درباري شاهان عثمانیزبا

به پارسی بوده است؟ اصوال معیار زبان است یا چیزي دیگر؟ مثال مروِ 

که به ضرب داغ و درفش ) کشور نوپاي ترکمنستان امروز(باستانی 

گویان خالی شده، چه وضعیتی دارد؟ جزئی از ایران ها از پارسیاستالینی

یا نیست؟هست 

توان همین سؤال را ي اشیاء و یادمانهاي تاریخی هم میدرباره

توان اي را میچه بنا، تندیس، نقاشی، خط یا دستاورد فنی. تکرار کرد

مانند؟دانست، و چطور است که بقیه از این دایره بیرون میایرانی 
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سازي کشورمان، فیلمی هاي فیلممجسم کنید یکی از بنگاه

قهرمان این فیلم حسین کرد . ي تاریخ آمریکابسازد درباره

ي شبستر با شبستري باشد و ماجرایش هم به جنگهاي چند هزار ساله

در این فیلم حسین کرد شبستري با دار . ي آمریکا مربوط شودایاالت متحده

اش بروند کل ارتش آمریکا را داغان کنند، و آن وسطها مشاهیري و دسته

هم به دست حسین ! ام لینکلن و جرج واشنگتن و لویی پاستورمثل آبراه

ایرانی خانمي ارتش آمریکا هم در این فیلم یکفرمانده. کرد کشته شوند

خائن باشد به نام ملک باجی خاتون که در ضمن دوست دختر قدیمی 

کنید چنین فیلمی در آمریکا چقدر فکر می. حسین خان هم بوده است

کنم چنین فیلمی حتا در در ایران چطور؟ راستش فکر میطرفدار پیدا کند؟ 

.شبستر هم هوادار پر و پا قرصی پیدا کند

و بین –در میان ایرانیان شهرتی » 300«با این اوصاف، این نکته که فیلم 

چون این . نمایدانگیز میپیدا کرده، شگفت- !گرایان محبوبیتی همبرخی قوم

را دارد، با » ایاالت متحده.vsحسین کرد «ي مهفیلم درست همان فیلمنا

تر است، و دروغهایش اش بهتر و پیشرفتهاین تفاوت که تکنیک فیلمسازي

. انگیزترفراوانتر و حیرت

، از آن فیلمهاي مزخرفی است »خیزش یک امپراتوري: 300«فیلم 

نم اگر لح. کنمتوصیه میفرهنگ را براي فهم تاثیر سیاست بر اش که دیدن

ي این فیلم گزنده یا ریشخندآمیز است، به بزرگی خودتان ببخشید، درباره
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. توان برگزیدترین لحنی است که میي این شاهکار این مؤدبانهچون درباره

ي جنگهاي ایران و یونان است و ادامه» 300«ي همان فیلمِ بدنامِ فیلم، دنباله

ي بصري روایت فرانک میلر هاجلوهکارگردان همچنان به. کندرا روایت می

هاي میلر در ها مثل نقاشیوفادار مانده و به همین دلیل صحنه

استریپ مشهورش باشکوه است و شکمها شش تکه و سایه روشنها کمیک

. شفاف و متمایز

ریخت از ارزشهاي فیلم، آشکارا یک تبلیغ ایدئولوژیک عریان و بی

آور براي خوار زه نمایان و تهوعاست، به همراه تالشی به همان اندا» غربی«

تیپ و دالور و ها خوشهمه جا یونانی. نمودن و زشت نشان دادن ایرانیان

و گاهی هشت و گاهی (اندام هستند و اصوال به کمک شکمهاي شش خوش

دقیقتر (ها شان ایرانیدر مقابل. شوندشان شناسایی میي ورزیدهتکه!) ده

شان زشت، کج و رار دارند که تقریبا همگیق) Persian: هابگوییم، پارسی

کوله، و هیوالگونه هستند، و معموال هم با عالیم آشکار بردگی مثل زنجیري 

حتا تزئینات روي .اندبر دست و پا یا قیدي دور گردن نمایش داده شده

خدا دانسته شده هم به غل و زنجیر شباهتی -پاي خشایارشا که در فیلم شاه

.دارد

در همان . شودهاي فیلم شروع میتداي کار، شگفتیاز همان اب

شنویم که در بزرگداشت مرگ را می» ي اسپارتملکه«ابتداي کار سخنرانی 

اي هرگز توجه به این که چنین صحنهگوید، بیشوهرش سخن می

در مقام انسان به رسمیت یونانیان اصوال زنان را چون. دهدرخ توانسته نمی

اند و اولین دادهنمیشانراههم ي سیاست به حوزهابراین اند و بنشناختهنمی

ي سیاست یونانی، به زنِ میلتوسیِ پریکلس وتنها سخنرانی یک زن در حوزه

ي شاه ایران در شود که هم شهروند ایران بود و هم نمایندهمربوط می

ها نقشی سیاسی به نام ملکه ي یونانیهم مثل بقیههااسپارتی. سیاست آتنی

ي مهم شهر اسپارت نداشتند و در مقابل دو شاه داشتند که رئیس دو قبیله

.اندبوده
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از این سرآغاز فمینیستی، بعد 

ي معصوم با در چند دقیقه بیننده

اي از ماجراي جنگ ماراتون فشرده

ي یک کلکسیون حمله: شودآشنا می

سیکس «سرباز یونانی با شکمهاي 

ز به انبوهی درهم و برهم ا» پک

سربازان ایرانی که لباسشان چیزي 

ها همچنان ادامه شگفتی. ي سوري استِ افغانی و القاعدهبین لباس طالبان

ها از مرمر و شود که بدن یونانیدارد، چون در اولین درگیري معلوم می

بعد هم به عنوان یک . فرنگی تشکیل شده استي توتها از ژلهایرانیکالبد 

زند داریوش بزرگ را با می-تمیستوکلس–ر آتنی نوآوري تاریخی، سردا

!کشدتیر می

گرفت ي اول فیلم را در بر میاینها که تعریف کردم، تنها ده دقیقه

فیلم در کل از . الباقی هم به همین اندازه استنمایی سنجیدگی و حقیقتو 

ي دموکراسی و حقوق بشر و یک زنجیره سخنرانی تمیستوکلس درباره

گرفتن و مسواك زدن پیش از خواب و چیزهایی از این دست اهمیت راي 

هایی از بزن بزن شکمهاي اش صحنهتشکیل شده، که بینابین هر دو جلسه

وسطهاي . شوداي نمایش داده میتنان پارسی ژلهي مرمرین و نرمشش تکه

کار هم تمیستوکلس و آرتمیسیا که شخصیتهاي اصلی داستان هستند به 

ي فیلم بیشتر شود کنند، البد براي این که مزههم تجاوز میطور همزمان به 

. نشین شودهاي جرج دبلیو تمیستوکلس بیشتر در ذهنها تهو سخنرانی

ام، تا جایی که من دیده» خیزش یک امپراتوري: 300«در واقع فیلم 

هیچ . ترین حجمِ دروغ بر دقیقه را در آثار سینمایی داشته استمتراکم

این نکته نشده که بردگی در دولت هخامنشی اندك و اي بهاشاره

مند، و در آتن فراوان و خشن و غیرانسانی بوده است، به این که ضابطه
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به گواه –آزادي، فرهنگ، اندیشه و اخالقِ انسانی در عصر هخامنشی 

ملک طلق پارسیان بوده و نه یونانیان، هیچ -آن دوران» یونانیِ«مورخانِ 

حقوقی و رد، و از این که زنان در ایران زمین جایگاه ارجاعی وجود ندا

ي مردان در و در یونانستان به همراه بخش عمدهاندسیاسی داشتهحتا 

خیلی در کل یک طرف. اند، هیچ حرفی نیستاي همتاي بردگان بودهرتبه

ي بد زشت هست که با یک جبهه» پکسیکس«خوبِ لخت و برهنه و 

.نگدجسیاهپوشِ ستمگر می

Inglorious(»شرفپدرهاي بیبی«پیشتر هم فیلمهایی مثل 

Bastards ( را دیده بودیم، اما داستانِ آن فیلم که یک تاریخِ جایگزین را

اي در فرانسه به کند و مثال هیتلر و رهبران نازي را طی دسیسهپیشنهاد می

از سویی .انگیز نیستدهد، هیچ قابل مقایسه با این فیلمِ شگفتکشتن می

شد، و از طرف دیده مییکی اي در آن چون باالخره ارزش هنري و روایی

اي در آن وجود نداشت، یا دیگر چون تبلیغ سیاسی این قدر عریان و گزنده

در اینجا اما، .کمی زور زده بود تا پنهانش کندآن یکیدست کم کارگردانِ

هاي یا سخنرانی(پیرار نماید که کارگردان تنها کتابهاي ناصر پورچنین می

داریوش . باشدمرجع گرفته ي تاریخ ایران را درباره!) جانشینش مهري قلنبه

یک چیزي پیرمردي است کچل و خپل، - !میردکه در جنگ ماراتون می–

و خشایارشا هم معرف حضور هست و هاي شعبان خان جعفري شبیه پیري

دانم چرا گیتار و نمیهاي گروه رامشتاین آراسته شده استمثل خواننده

. اش در فیلم نشان داده نشدهبرقی
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هاي تاریخی محدود بافیبه دروغ300خالقیت کارگردان جلد دوم 

اي انجام شناسی و سبک روایت فیلم، به واقع کار جديدر زیبایی. است

ها در لشکرهاي هخامنشی شباهتی چشمگیر به لشکر اورك. نشده است

ها در شهرشان درست به یک کپیِ تنومندتر دارند، اسپارتیهاارباب حلقه

جنگهاي دریایی را به از شائولین شبیه هستند، و ) پکو صد البته سیکس(

گمانم از فیلمهاي تاریخی چینی 

کش رفته باشند که همین دو 

هاي موفق و سه ساله نسخه

–شان ي تاریخزیبایی را درباره

تولید -با تحریفی خیلی کمتر

. اندردهک

چنان که برخی از . اندها به پارسیان آشکارا ایرانِ امروز را آماج کردهاشاره

ي فیلم، زبانم الل، به یکی از شخصیتهاي نامدار هاي کج و کولهپارسی

بینیم که بامزه میهاي تاریخ معاصر شباهتی دارند، و در یکی از صحنه

فت بر دشمنِ دموکرات کشتیهاي ایرانی نفتکش هم دارند، و با سالح ن

باور کنید در این بخش از فیلم منتظر بودم مصدق . کنندشان غلبه مینازنین

. را هم نشان بدهند که خوب، کوتاهی کردند

تراش در برخورد با این فیلم ایراد بگیرد ممکن است منتقد اشکال

، به هاهاي مداوم و مکررش به پارسیکه روایت داستانِ فیلم با وجود اشاره

اما من اگر بخواهم در مقام دفاع . کلی از خط سیر تاریخ واقعی خارج است

مگر نه این که در . گویم این که ایراد نشداز این فیلمِ دیدنی بر آیم، می

ي تاریخ این خود ایرانِ خودمان، یک ایرانی به زبان پارسی کتابهایی درباره

ندارد؟ وانگهی، اصال نباید هادوره نوشته که دست کمی از این خیالبافی

چون فقط داریوش . اي در کار بوده استي نژادپرستانهفکر کرد که زمینه
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آرتمیسیا که . شودبزرگ نیست که در فیلم به دست تمیستوکلس کشته می

سرداري یونانی اما هوادار ایران بوده هم بر خالف نص روشنِ تاریخ 

الواقع اگر زمان فیلم کمی یف. شودهرودوت به دست تمیستوکلس کشته می

تر بود شاهد کشته شدنِ خشایارشا و اردشیرها و شاهان اشکانی هم طوالنی

اما هنوز هم دیر نشده و من اطمینان دارم . بودیمبه دست تمیستوکلس می

شک اردشیر بابکان، شاه هاي بعدي این فیلم بیاین سردار نامدار در شماره

هم «ي شاه و مصدق را هم به همان شیوهاسماعیل صفوي، نادرشاه و رضا

...شب دراز است و قلندر بیدار. ناکار خواهد کرد» ي توت فرنگیزدنِ ژله

یعنی . هاي زیبا هم در این میان کم نیستندصحنهناگفته نماند که 

به خصوص . ایم، بگذارید هنرش را هم بگوییمعیب را که گفته

استفاده از نمادهاي ایرانی ساخته اي که بااندازهاي شهري و نظامیچشم

-و صد البته اهریمنیِ–شده و قصدش نمایش قدرت خردکننده 
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موقع نواز است و چه بسا بعدتر شاهنشاهان هخامنشی بوده، چشم

!شبیهش را خودمان بسازیملشکرکشی به هالیوود 

ر تاریخیِ او تصوی) روبرو(برداشتی بسیار خالقانه از خشایارشا در فیلم و ) باال(

من به تئوري توطئه باور ندارم و این تصور که کل دنیا در حال 

یک دلیل . دانملوحانه میي ما هستند را سادهاي پیچیده دربارهاجراي دسیسه

شود هالیوود تبلیغی براي خراب کردن آن که وقتی قرار میبر این دعوي 

ین پایه چرند و اش روایتی تا اها درست کند، نتیجهي پارسیخاطره

این را هم ناگفته نگذاریم که نپذیرفتن تئوري . آیدالیتچسبک از آب در می

اي در هر جا نیست، و اگر کسی ادعا توطئه به معناي انکار هرنوع توطئه

آزادي «ي برتري اش دربارهکند که این فیلم با دیالوگهاي طوالنی سطحی

صادف و به عنوان سرگرمی و صرفا بر حسب ت» هابردگی پارس«بر » یونانی

. تفریح ساخته شده، من کمی به دقت نظرش شک خواهم کرد

اي از تبلیغات مخربی است که در خارج از ایران این فیلم نمونه

براي خراب کردن تصویر ایران و تمدن ایرانی جریان دارد، و البته غمی 

نیست، چون ما خودمان در 

کشورمان صد برابر آن را داریم با 

روزي برادران و زحمات شبانه

دهیم المال انجام میي بیتپشتوانه

و این کارها که در مقابل آن 

این که فرهنگ !عددي نیست
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ضربدر پورپیرار همچنان باقی مانده البته از 300ایرانی هنوز بعد از ظهور 

هاي جاري بودن امدادهاي غیبی در کشورمان است، و چه بسا که نشانه

ها کم کم به راه بیایند و بعد از ن فرهنگ هم با همین معجزهدست اندرکارا

مرقوص بن زهیر به تدریج صد قسمتیِساختن آخرین شماره از سریال

اسمی از نامداران فرهنگ ایرانی هم به میان بیاورند و شاید آن روز ما هم 

فیلمی ساختیم که به جاي این همه دروغ، اصلِ تاریخ را روایت کند، که 

.ن براي ما از هر تبلیغ دروغینی کارآمدتر استای

، کوششی است براي زشت »خیزش یک امپراتوري: 300«فیلم 

. هایی که زمانی تمدنی بزرگ و باشکوه را تاسیس کردندنمودن پارسی

ي تاریخِ پس از آن تا به امروز، در امتداد آن تکامل یافته تمدنی که شالوده

توان گفت که لم و دوستدارانش تنها میخطاب به سازندگان این فی. است

زنهار، که به زودي . اید نیستندها، این هیوالهایی که نمایش دادهپارسی

!هاي راستین را خواهید دیدپارسی



22سهصد و نود واردیبهشت هزار و سی/هجدهميشماره/سیمرغ

دوستداران تاریخ ایران، چند پیش از نوروز این خبر خوش را 

به پارسی برگردانده -کودتا–ي یرواند آبراهامیان شنیدند که کتاب تازه

کتاب را محمد ابراهیم فتاحی . شده و نشر نی آن را چاپ کرده است

ترجمه کرده و سرعت انتشار آن به زبان پارسی تنها چند ماه بعد از چاپ 

. ي دلگرمی استاش به زبان انگلیسی مایهشدن

مرداد 28برانگیز کودتاي جنجالي داغ و به مسئله» کودتا«کتاب 

ن، و در ضمن مستندترین پردازد، و یکی از کوچکتریمی1332سال 

چند سال . کتابهایی است که در سالهاي اخیر در این زمینه چاپ شده است

از علی میرفطروس در » کالبدشناسی یک شکست: مصدق«پیش کتاب 

خارج از کشور منتشر شد و بعد از آن هم چند کار دیگر به دست 

اي در آن تکرار بحثهاي قدیمی سخن تازهعالقمندان رسید که معموال جز 

کتاب میرفطروس و آبراهامیان اما، خواندنی هستند، چون دو . شدیافت نمی

ساز را به دست ي این رخداد تاریخی سرنوشتسرِ طیفی از برداشتها درباره

جوي دکتر مصدق، ي مبارزهمیرفطروس در کتاب خود بر روحیه. دهندمی

ها، و اندك بودنِ ها و آمریکاییمدن با انگلیسیاش در کنار نیاسرسختی

در ایران انگشت گذاشته و دو نتیجه براي کودتا امکانات آمریکا و انگلیس 

یکی آن که به بن بست رسیدنِ مذاکرات بر سر ملی . را روا دانسته است

شدن صنعت نفت ناشی از کوتاهی دکتر مصدق و اشتیاق تراژیک وي براي 

قیام مرداد بیشتر یک28ي واقعهاست، و دیگر آن که شکست خوردن بوده 

ارتش، (مردمی بوده تا کودتا، و هیچ یک از نیروهاي حاضر در صحنه 

توانایی عملیاتیِ اجراي یک کودتاي حساب شده ) هاها، آمریکاییانگلیسی

. اندرا نداشته

تاکید . نگرداي دیگر به موضوع میکتاب آبراهامیان اما، از زاویه

میرفطروس بر گزارشها و روایتهاي کسانی است که خود در ماجراي کودتا 

ها را گزینش شده در اختیار مخاطب اند، و تا حدودي این دادهدرگیر بوده
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ارتش، (مردمی بوده تا کودتا، و هیچ یک از نیروهاي حاضر در صحنه 

توانایی عملیاتیِ اجراي یک کودتاي حساب شده ) هاها، آمریکاییانگلیسی

. اندرا نداشته

تاکید . نگرداي دیگر به موضوع میکتاب آبراهامیان اما، از زاویه

میرفطروس بر گزارشها و روایتهاي کسانی است که خود در ماجراي کودتا 

ها را گزینش شده در اختیار مخاطب اند، و تا حدودي این دادهدرگیر بوده
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اي که عباس میالنی در آبراهامیان اما، کمابیش به همان شیوه. گذاردمی

ی کتاب شاه در پیش گرفته بود، بیشتر بحث خود را بر اسناد دولت

ي او گفتمانِ جاري درباره. ها استوار کرده استها و آمریکاییانگلیسی

مصدق را واشکافی کرده و سیاستهاي در پیش گرفته شده توسط بازیگران 

اي که او به دست آورده در یک مورد نتیجه. غربی را تحلیل کرده است

با مرور . موافق و در یک مورد مهم مخالف برداشت میرفطروس است

ي آن از اسناد وزارت هایی که آبراهامیان ارائه کرده، و بخش عمدهدهدا

ي بریتانیا و گزاریش ویلبر برگرفته شده، از یک طرف معلوم امور خارجه

شود که واقعا نیروهاي نظامی و نفوذ انگلستان و آمریکا در ایران براي می

د که شوکرده، و از سوي دیگر معلوم میسقوط دولت مصدق کفایت نمی

صحنه مرداد در28در روز اي که »مردمی«ي آن نیروهاي بخش عمده

بردند که پیوندهاي روشنی با دربار و حاضر بودند، از رهبرانی فرمان می

. اندي سیاسی انگلستان در ایران داشتهشبکه
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آن ي مهم کتاب کودتا، آن است که طرف انگلیسی و آمریکایی نتیجه

موضع سرسختانه و ي ملی شدن نفت ایران در برابر مسئلهبود که جناحی

ناپذیر اتخاذ کرده بود، و اتفاقا دکتر مصدق در این زمینه درست و آشتی

.کردآمیز عمل میمسالمت

اي بندي کلی، آبراهامیان به نظرم با دقت قانع کنندهدر یک جمع

عنی سرنگونیِ غیرقانونی و ی(د به واقع کودتا مردا28دتاي نشان داده که کو

علت هم بیش از آن که . بوده و نه چیزي دیگر) زورمدارِ یک دولت قانونی

جویانه و اشتیاق شاه براي حفظ تاج و تختش باشد، سیاست مداخله

ي انگلستان و آمریکا بوده، که در این مورد خاص، با هم تداخل غارتگرانه

.و سازگاري چشمگیري هم داشته است

ي ي تاثیر ماندگار کودتا بر جامعههاي پایان کتاب دربارههاشار

آبراهامیان از سویی انقیاد مجدد نفت . ایرانی خواندنی و جالب توجه است

ي قدرتهاي استعماري قدیمی را نشان داده و از سوي دیگر به این در شبکه

زدایی از دولت محمدرضا شاه، و ریشه نکته توجه کرده که مشروعیت

شان به تئوري نِ انفعال سیاسی روشنفکران ایرانی و ایمان آوردندواند

توطئه و قدرقدرت شمردنِ نیروهاي غربی، به خصوص در جریان این واقعه 

، گذشته از »کودتا«کتاب . اي چشمگیر پیدا کرده استشدت و دامنه

اش تحلیلهاي مبتنی بر نقدهایی که به رویکرد صرفا سیاسی و بسنده کردن

اش وارد است، خواندنی، تأمل برانگیز و تا حدود زیادي قانع »غربی«اسناد 

.کنمي دوستداران تاریخ معاصر توصیه میکننده است و آن را به همه
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قدرتبر محور بحثهایی 

ي خورشید است که در آن گروههاي گروه پرسان، یکی از بخشهاي موسسه: پیش درآمد

ترین پرسابقه. پردازندشان میکتاب و بحث دربارهمطالعاتی به خواندن دسته جمعی

. ي زروان بوده استي کتابهاي مجموعهاندیشی دربارهي این گروه، خواندن و همبرنامه

کنیم که در در این بخش گلچینی از برخی از یادداشتهاي اعضاي این گروه را نقل می

.استفراهم آمده» ي قدرتنظریه«جریان بحث بر سر مباحث کتاب 

فتح اله ملکیفتح اله ملکی

»»..انسانیانسانی،،انسان اجتماعی شود و جامعهانسان اجتماعی شود و جامعهکرد تا کرد تا تالش تالش باید باید ««

»»ي قدرتي قدرتنظریهنظریه««کتاب کتاب 

موضوع انظباط ما هم به بخش اول این جمله ربط پیدا می کند و جامعه به موضوع انظباط ما هم به بخش اول این جمله ربط پیدا می کند و جامعه به 

دهد که براي پایداري و ثبات خودش قانون وضع کند، زندان دهد که براي پایداري و ثبات خودش قانون وضع کند، زندان خودش حق میخودش حق می

ا به انسان تحمیل کند و یا از طریق تربیت، انظباطی ا به انسان تحمیل کند و یا از طریق تربیت، انظباطی بسازد تا انظباط بیرونی ربسازد تا انظباط بیرونی ر

زاد در فرد به وجود آورد تا او خود حقوق دیگران و جامعه را رعایت زاد در فرد به وجود آورد تا او خود حقوق دیگران و جامعه را رعایت دروندرون

قسمت دوم جمله مرتبط است به اینکه، در این جریان آنچنان قسمت دوم جمله مرتبط است به اینکه، در این جریان آنچنان ..کندکند

هاي توتالیتر و حتی به ظاهر دموکراتیک هاي توتالیتر و حتی به ظاهر دموکراتیک هایی از طرف حکومتهایی از طرف حکومتکاريکاريافراطافراط

کنند حق و حقوق فرد را از تعرض کنند حق و حقوق فرد را از تعرض خبگان جامعه تالش میخبگان جامعه تالش میانجام شده که نانجام شده که ن

اند تا اجازه اند تا اجازه جامعه مصون نگه دارند و یا اعالمیه جهانی حقوق بشر را آفریدهجامعه مصون نگه دارند و یا اعالمیه جهانی حقوق بشر را آفریده

..هاي مشروع و نامشروع حق انسان را ضایع کنندهاي مشروع و نامشروع حق انسان را ضایع کنندها به بهانهها به بهانهندهند حکومتندهند حکومت
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زاد در فرد به وجود آورد تا او خود حقوق دیگران و جامعه را رعایت زاد در فرد به وجود آورد تا او خود حقوق دیگران و جامعه را رعایت دروندرون

قسمت دوم جمله مرتبط است به اینکه، در این جریان آنچنان قسمت دوم جمله مرتبط است به اینکه، در این جریان آنچنان ..کندکند

هاي توتالیتر و حتی به ظاهر دموکراتیک هاي توتالیتر و حتی به ظاهر دموکراتیک هایی از طرف حکومتهایی از طرف حکومتکاريکاريافراطافراط

کنند حق و حقوق فرد را از تعرض کنند حق و حقوق فرد را از تعرض خبگان جامعه تالش میخبگان جامعه تالش میانجام شده که نانجام شده که ن

اند تا اجازه اند تا اجازه جامعه مصون نگه دارند و یا اعالمیه جهانی حقوق بشر را آفریدهجامعه مصون نگه دارند و یا اعالمیه جهانی حقوق بشر را آفریده

..هاي مشروع و نامشروع حق انسان را ضایع کنندهاي مشروع و نامشروع حق انسان را ضایع کنندها به بهانهها به بهانهندهند حکومتندهند حکومت
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رسیدن به آن حدي از تعادل که هم امنیت جامعه محفوظ بماند و هم رسیدن به آن حدي از تعادل که هم امنیت جامعه محفوظ بماند و هم 

شود تعریف حکومت شود تعریف حکومت رد حفظ شود و خالقیت را از او صلب نکند میرد حفظ شود و خالقیت را از او صلب نکند میحرمت فحرمت ف

هاي مختلفی از مفهوم انظباط به هاي مختلفی از مفهوم انظباط به اما در طی قرون و اعصار روایتاما در طی قرون و اعصار روایت..دموکراتیکدموکراتیک

فوکو در کتاب فوکو در کتاب . . دست آمده و بشر با درد و رنج فراوان آن ها را آزموده استدست آمده و بشر با درد و رنج فراوان آن ها را آزموده است

ه به جان ه به جان آورد کآورد کاز ریختن سرب داغ به دهان مجرمی مثال میاز ریختن سرب داغ به دهان مجرمی مثال میو تنبیه و تنبیه مراقبت مراقبت 

شاه تعرض کرده تا عبرت تماشاگرانی شود که قرار است بعداَ با پادشاه زندگی شاه تعرض کرده تا عبرت تماشاگرانی شود که قرار است بعداَ با پادشاه زندگی 

حفظ جامعه نگاه مثبتی به انظباط دارد و طالل حفظ جامعه نگاه مثبتی به انظباط دارد و طالل خاطر خاطر با این همه، فوکو به با این همه، فوکو به . . کنندکنند

..اسد نگاه منفیاسد نگاه منفی

اگر گربه براي تن دادن به الزامات زندگی جمعی، رفتاري مثل با خاك اگر گربه براي تن دادن به الزامات زندگی جمعی، رفتاري مثل با خاك 

گیرد، دقیقاَ اندازة محق بودن سهم اجتماع از گیرد، دقیقاَ اندازة محق بودن سهم اجتماع از پوشاندن مدفوعش را یاد میپوشاندن مدفوعش را یاد می

انظباط است و این رفتار گربه سازگار شدنش با درد و مرضی بوده است که در انظباط است و این رفتار گربه سازگار شدنش با درد و مرضی بوده است که در 

..گرفتگرفتغیاب انظباط دامن خودش را هم میغیاب انظباط دامن خودش را هم می
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هایی که بنا به شرایط، مثل نگهداري از کودکان و هایی که بنا به شرایط، مثل نگهداري از کودکان و اما تعویق لذتاما تعویق لذت

اي را بوجود اي را بوجود ظاهر شده و انظباط خودخواستهظاهر شده و انظباط خودخواستهبزرگساالن یا شهرنشینی در انسان بزرگساالن یا شهرنشینی در انسان 

. . ها شده، اشکال دیگري از انظباط استها شده، اشکال دیگري از انظباط استآورده و موجب تکامل اجتماعی انسانآورده و موجب تکامل اجتماعی انسان

به کار بردن ابزار و باالتر از آن، ابزارِ ابزارسازي است که منجر به توانایی به کار بردن ابزار و باالتر از آن، ابزارِ ابزارسازي است که منجر به توانایی 

تر شدن حواس و به قولی ادامۀ حواس اوست که تر شدن حواس و به قولی ادامۀ حواس اوست که تکنولوژي و رشد آن و بزرگتکنولوژي و رشد آن و بزرگ

غولی ساخته است که اگر خردمندي خود را به موازات تکنولوژي غولی ساخته است که اگر خردمندي خود را به موازات تکنولوژي از انساناز انسان

..ساز خواهد بودساز خواهد بودافزایش ندهد حتما براي خود او مشکلافزایش ندهد حتما براي خود او مشکل

این شرایط و الزامات آن است که موجب تعویق لذت شده این شرایط و الزامات آن است که موجب تعویق لذت شده : : اما سوال نهاییاما سوال نهایی

است و فکر آن را در انسان بیدار کرده است یا برعکس، انسان، خود انگیزة است و فکر آن را در انسان بیدار کرده است یا برعکس، انسان، خود انگیزة 

هاي برآمده از محیط موجب فکر تعویق لذتند هاي برآمده از محیط موجب فکر تعویق لذتند عبارتی، تنشعبارتی، تنشاصلی آن است؟ به اصلی آن است؟ به 

یا برعکس؟یا برعکس؟

امیر زیبا اندامامیر زیبا اندام

»»..تعویق لذت ، کلید تولید انضباط است و انضباط ، دستگاه تولید قدرتتعویق لذت ، کلید تولید انضباط است و انضباط ، دستگاه تولید قدرت««

)                            )                            270270ص ص ((کتاب نظریه قدرت کتاب نظریه قدرت 

قصد ندارم اضافه گویی کنم ، پس با طرح چند پرسش به این موضوع قصد ندارم اضافه گویی کنم ، پس با طرح چند پرسش به این موضوع 

::پردازم پردازم میمی

در مقابل بی انضباطی و در مقابل بی انضباطی و نظم و انتظام و ترتیب و درستی و عدم هرج و مرجنظم و انتظام و ترتیب و درستی و عدم هرج و مرج

..هرج و مرج هرج و مرج 

آیا وقتی سیستم انضباط اجتماعی ارتباط خود را با عناصر سطح آیا وقتی سیستم انضباط اجتماعی ارتباط خود را با عناصر سطح --

دست می دهد منجر به خودکامگی سیستم می شود ؟ دست می دهد منجر به خودکامگی سیستم می شود ؟ روانی ازروانی از

گمان من این است که این اتفاق اینگونه رخ می دهد که ارتباط گمان من این است که این اتفاق اینگونه رخ می دهد که ارتباط 

رسد و بدین رسد و بدین شود یا به حداقل میشود یا به حداقل میقطع میقطع می»»هاهامنمن««سیستم با تعداد بسیاري از سیستم با تعداد بسیاري از 
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به سمت خودکامگی پیش میرود وهرچه به سمت خودکامگی پیش میرود وهرچه »»هاهامنمنترتیب کم کم با از دست دادن ترتیب کم کم با از دست دادن 

ار بیشتري با سیستم درگیر باشند ، سیستم کار آمدتر و ار بیشتري با سیستم درگیر باشند ، سیستم کار آمدتر و هاي تاثیرگذهاي تاثیرگذسوژهسوژه

..کند کند تر به سمت تعامل و تعادل و عدالت بیشتر حرکت میتر به سمت تعامل و تعادل و عدالت بیشتر حرکت میروانروان

کنند و کنند و نظامهاي انضباطی از تعویق لذت پشتیبانی نظامهاي انضباطی از تعویق لذت پشتیبانی در شرایطی که در شرایطی که --

دهند؟دهند؟آیا جامعه را به سوي عدالت سوق میآیا جامعه را به سوي عدالت سوق میباشند، باشند، تضمینی براي تداوم آن تضمینی براي تداوم آن 

زاد و با اندیشه و انتخاب یکی از زاد و با اندیشه و انتخاب یکی از ت درونت درونآیا تعویق لذت به صورآیا تعویق لذت به صور--

یا فشار عامل بیرونی بر سوژه آنرا به یا فشار عامل بیرونی بر سوژه آنرا به هههاي پیشاروي سوژه بوجود آمدهاي پیشاروي سوژه بوجود آمدخطراههخطراهه

اتخاذ این تصمیم سوق داده است؟اتخاذ این تصمیم سوق داده است؟

غیر از نظم بیرونی و نظم درونی، نظم دیگري هم قابل تصور غیر از نظم بیرونی و نظم درونی، نظم دیگري هم قابل تصور ه ه آیا بآیا ب--

هست ؟هست ؟

م ؟ م ؟ آیا ما واقعاً براي نظم درونی خود انتخابگر هستیآیا ما واقعاً براي نظم درونی خود انتخابگر هستی--

.



29سهصد و نود واردیبهشت هزار و سی/هجدهميشماره/سیمرغ

سونیا شفیعیسونیا شفیعی

؟؟شودشودنظم اجتماعی منجر به ایجاد عدالت مینظم اجتماعی منجر به ایجاد عدالت میآیا آیا --

ييبیرونی ممکن است با پیامدبیرونی ممکن است با پیامدممچون نظچون نظ. . طور نیستطور نیستگمانم اینگمانم اینبه به 

دهد دهد همراه باشد که در اینصورت من به دلخواه به نظم تن در نمیهمراه باشد که در اینصورت من به دلخواه به نظم تن در نمیآمیزآمیزاجباراجبار

اگر اگر . . نکندنکندبکند یا بکند یا و معلوم نیست در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی و معلوم نیست در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی ))بعضاً بعضاً ((

هیتلر هیتلر يينظم مستبدانهنظم مستبدانهبود که بود که بخواهیم این برداشت را بپذیریم، انتظارمان آن میبخواهیم این برداشت را بپذیریم، انتظارمان آن می

..کندکندایجاد ایجاد پذیرفتنی پذیرفتنی ییعدالتعدالت

نظم اجتماعی منجر به پذیرش مصلحت جمعی نظم اجتماعی منجر به پذیرش مصلحت جمعی : : نظر مخالف دوستاننظر مخالف دوستان

نسبت به منافع فردي خواهد بود و در چشم انداز دورتر منجر به ایجاد عدالت نسبت به منافع فردي خواهد بود و در چشم انداز دورتر منجر به ایجاد عدالت 

منافع جمعی منافع جمعی براي براي گیرد گیرد تصمیم میتصمیم میدولتی دولتی مثالً مثالً . . شودشودمیمیجمعی جمعی جمعی و رفاهجمعی و رفاه

و این نوع نظم و اجبار اجتماعی و این نوع نظم و اجبار اجتماعی ،،سرپوش چاهاي نفت خویش را بر نداردسرپوش چاهاي نفت خویش را بر ندارد

..آوردآوردخواهد خواهد وجود وجود ه ه جمعی را بجمعی را بییخواهد شد و رفاهخواهد شد و رفاهییمنجر به عدالتمنجر به عدالتبعدها بعدها 

گمانم این است که این نوعی بحث اقتصادي و سیاسی است گمانم این است که این نوعی بحث اقتصادي و سیاسی است : : نقد مننقد من

اما به نظرم این روال حتماً منجر به اما به نظرم این روال حتماً منجر به . . هم تولید کندهم تولید کندنظم نظم ارش ارش کنکنو شاید در و شاید در 

اینکه اولین انضباط هاي پایدار بوجود آمده شکلی دینی اینکه اولین انضباط هاي پایدار بوجود آمده شکلی دینی ..عدالت نخواهد شدعدالت نخواهد شد

یا یا ؟ ؟ مجازاتمجازاتداشتند  آیا ناشی از قدرت این نهاد بوده یا قدرت لذت یا ترس از داشتند  آیا ناشی از قدرت این نهاد بوده یا قدرت لذت یا ترس از 

کردارهاکردارهاآوردنآوردننیروي این نهاد براي مهار کردن و گاه به نظم در نیروي این نهاد براي مهار کردن و گاه به نظم در از این رو که از این رو که 

؟؟استاستبسیار موثر بودهبسیار موثر بوده
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مویی بر کف دست

صد و چهل و هفت سال از روزگار سرورمان ارشک بزرگ 

من، به عنوان بازرگانی که . گذشت که رومیان به سرزمین ما حمله بردندمی

در شهر صور زاده شده، از مدتها پیش با رومیان تماس داشتم و آنان را 

شان از نزدیک آشنا بودم و نیک با آزمندي و خشونت. شناختمخوب می

وقتی . هستندلوح هم شان مردمانی سادهذاتیدانستم که در کنار خشونتمی

هاي رومیان در بندر صور لنگر انداخت و سردارشان کراسوس در کشتی

. میان سکوت و بهت مردم وارد شهر شد، بوي خون همه جا را پر کرده بود

ران پدربزرگم آمده بودند و شهر را گرفته بودند، اما از شاهان رومیها در دو

ترسیدند و از این رو ساخلویی کوچک در بیرون حصار شهر اشکانی می

دلشان به همین خوش بود که . ساخته بودند و به مردم کاري نداشتند

هاي رومی را نیز به کار ي پارتی، سکههاي نقرهبازرگانان در کنار سکه

در تماس . در کاخ حاکم صور فرمانهایی را به زبان التین بنویسندبگیرند و

آزار رومی بود که زبان التین شمار و بیبا همین سربازان و کارگزارانِ کم

.را آموختم

خبر داشتیم که . رسیددر تمام این سالها خبر از شهرهاي اطراف می

بزرگی را رومیان در برخی از شهرها حضوري نظامی دارند و کشتارهاي 

اما بعد از آن که مهرداد بزرگ به . در یهودیه و افسوس به راه انداخته بودند

ها آسیاي کوچک تاخت و رومیان را کشتار کرد، سخت از ایرانی

گودرز اشکانی و پدرزنش تیگران ارمنی به رومیان هشدار داده . ترسیدندمی

ترس چنین کرده بودند که به مردم صور آزاري نرسانند و آنها هم از سر

.بودند
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ها آسیاي کوچک تاخت و رومیان را کشتار کرد، سخت از ایرانی

گودرز اشکانی و پدرزنش تیگران ارمنی به رومیان هشدار داده . ترسیدندمی

ترس چنین کرده بودند که به مردم صور آزاري نرسانند و آنها هم از سر

.بودند
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مویی بر کف دست

صد و چهل و هفت سال از روزگار سرورمان ارشک بزرگ 

من، به عنوان بازرگانی که . گذشت که رومیان به سرزمین ما حمله بردندمی

در شهر صور زاده شده، از مدتها پیش با رومیان تماس داشتم و آنان را 

شان از نزدیک آشنا بودم و نیک با آزمندي و خشونت. شناختمخوب می

وقتی . هستندلوح هم شان مردمانی سادهذاتیدانستم که در کنار خشونتمی

هاي رومیان در بندر صور لنگر انداخت و سردارشان کراسوس در کشتی

. میان سکوت و بهت مردم وارد شهر شد، بوي خون همه جا را پر کرده بود

ران پدربزرگم آمده بودند و شهر را گرفته بودند، اما از شاهان رومیها در دو

ترسیدند و از این رو ساخلویی کوچک در بیرون حصار شهر اشکانی می

دلشان به همین خوش بود که . ساخته بودند و به مردم کاري نداشتند

هاي رومی را نیز به کار ي پارتی، سکههاي نقرهبازرگانان در کنار سکه

در تماس . در کاخ حاکم صور فرمانهایی را به زبان التین بنویسندبگیرند و

آزار رومی بود که زبان التین شمار و بیبا همین سربازان و کارگزارانِ کم

.را آموختم

خبر داشتیم که . رسیددر تمام این سالها خبر از شهرهاي اطراف می

بزرگی را رومیان در برخی از شهرها حضوري نظامی دارند و کشتارهاي 

اما بعد از آن که مهرداد بزرگ به . در یهودیه و افسوس به راه انداخته بودند

ها آسیاي کوچک تاخت و رومیان را کشتار کرد، سخت از ایرانی

گودرز اشکانی و پدرزنش تیگران ارمنی به رومیان هشدار داده . ترسیدندمی

ترس چنین کرده بودند که به مردم صور آزاري نرسانند و آنها هم از سر

.بودند
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اي که در طی نسلها بدان خو گرفته ي این امنیت خاطر شکنندههمه

شمار رومیان به . بودیم، با ورود ناوگان رومیان درهم شکست و فرو ریخت

هایشان با سالحهایی که با زحمت زیاد برق انداخته لژیون. راستی زیاد بود

اي شهر رژه رفتند تا فکر مقاومت شان در خیابانهبودندشان، با صفهاي منظم

کراسوس مانند شاهنشاهی مغرور بر اسب . را از سر اهالی شهر بیرون کنند

. مردي چاق و فرتوت بود. سیاهش سوار شد و در خیابانها گشتی زد

گفتند اسپارتاکوسِ جنگاور را او از پاي درآورده است، اما ظاهرش به می

ت داشت و به همین میزان هم ثروتی هنگف. جنگجویان شباهتی نداشت

اش را از زرِ خالص ریخته بودند و ترتیبی داده بود محور گردونه. آزمند بود

هایی از طال از چرخ جدا شود، برادهکه وقتی با گردونه از جایی رد می

گفتند این کار را از سر سخاوت کرده، رومیان می. شود و به زمین بریزند

کند تا به سوداي ین ترتیب مردم را وادار میگفت به ااما مغی خردمند می

به . زر پشت سرش زانو بزنند و بر خاکی که از آن عبور کرده کرنش کنند

چون خودم با چشمان خودم . هر روي، این کارش از سر سخاوت نبود

ي زر اش را به خاطر دزدیدن یک سکهدیدم که سربازي از نگهبانان خاصه

اش زدند که پوستش به کلی د و آنقدر تازیانهدر میدان شهر به صلیبی بستن

ي کالغان بود، در ي زیرش تا دیرگاهی طعمهکنده شد و گوشت برهنه

.زدحالی که سرباز نگون بخت هنوز زنده بود و نعره می
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کراسوس به همان میزانی که خونخوار و بیرحم بود، حرص و آز 

ي شهر را رفت و خزانهبعد از ورود به صور به کاخ حاکم. نیز داشت

کارگزارانش به معبد بعل رفتند و باج کالنی هم از آنجا . تصاحب کرد

کاهنان بعل شنیده بودند که کراسوس قصد دارد بت زرین بعل را . گرفتند

از این رو کل ظرفهاي زرین و سیمین و جامهاي باستانی معبد را به . برباید

اي از ورود لژیونهاي رومی به هفته. رومیان دادند تا ایشان را راضی سازند

.صور نگذشته بود که سفیري از سوي شهربان ارمنستان به شهر وارد شد

پیش از آن که موکب سفیر وارد شهر شود، یکی از نزدیکانش را 

آنچه را که . ي رومیان اطالعاتی گرفتنزدم فرستاد و از من درباره

گر و حسابگر بود و به حیلهآرتاواز مردي . دانستم برایش تعریف کردممی

پیشتر یکی دو بار با او برخورد کرده . زدندرت کاري نسنجیده از او سر می

هاي ارغوانیِ مشهورِ بافته شده بودم و یکی از خریدارانِ پر و پا قرصِ خرقه

با این وجود در امور مالی سختگیر بود و به . شددر صور محسوب می

هایی سپید در مردي بود میانسال که رگه. چکیداصطالح آب از دستش نمی

ریش بلند سرخش دویده بود و نیمتاجی زرین با نقش هماي هخامنشی بر 

شان را پدرانش از دیرباز بر ارمنستان حاکم بودند و نسبت. گذاشتسر می

این حسابگري و سیاست در . رساندندبه شهربانان پارسیِ قدیمی می

دلیل به موقع به شورش پارتها پیوستند و به همین. شان موروثی بودخاندان

ها به قدرت رسیدند، ایشان را به عنوان شهربانان ارمنستان در وقتی اشکانی

. مقام خویش ابقا کردند

ي سفیر، جوانی ارمنی بود که هوشمندي و زیرکی از فرستاده

یکی از خویشاوندان سفیر بود که او نیز خودش یکی از . باریدچشمش می

تا به حال او را ندیده بودم، اما . آرتاواز بود، که ارشام نام داشتعموهاي

از طرف ارشام برایم درود فرستاد و یادآوري کرد که در گذشته چه 

از او پذیرایی کردم و منتظر ماندم تا . ایمتجارتهاي پرسودي را با هم داشته

سوي مردم شهر خبردار شده بودند که سفیري از . دلیل آمدنش را بفهمم
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شود، اما موکب سفیر بسیار کند شاه ارمنستان به شهرشان نزدیک می

اش آن است که ارشامِ ارمنی در راه بیمار گفتند دلیلکرد و میحرکت می

. اش شایعه استجوانی که مهمانم شده بود، گفت که اینها همه. شده است

ان در راه پیمود، چون شنیده بود که سپاه دیگري از رومیارشام کند راه می

خواست بعد از ورود آنها به صور به شهر برسد و اطالعات است و می

این جوان . ي شمار و کیفیت سپاهیان رومی به دست آورددقیقتري درباره

ام به شاهنشاه ارد ي وفاداريرا هم نزد من فرستاده بود تا از سویی درباره

آنچه . بپرسدي رومیان مطمئن شود، و از طرف دیگر چیزهایی درباره

جوان فرداي آن روز را با من در خیابانها گردش کرد . دانستم به او گفتممی

گشتند و هر چه را و سربازان مست رومی را دید که در بازارها می

بسیاري از تاجران نامدار . گرفتندپسندیدند به زور از بازرگانان میمی

ترانی زیبا داشتند دکانهایشان را تخته کردند و به خصوص پدرانی که دخ

.شدند که ایشان از خانه خارج شوندمانع می

خارج شد و رفت تا به جوان همان روز پیش از غروب آفتاب از صور

پیش از رفتن از من سوگند خواست تا به پارتیان . بپیوندداردوي ارشام

اي در معلوم بود آرتاواز نقشه. وفادار بمانم و من به ایزد مهر سوگند خوردم

دانستم سر دارد اما نمی

.خواهد چه کندمی

دو روز بعد موکب 

سفیر ارمنستان وارد صور 

ارشام که پیرمردي بلند . شد

قامت و باشکوه بود، بی زره 

بر اسبی سپید نشسته بود و 

نشانی از بیماري در او دیده 

اي اطرافش را رسته. شدنمی
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رهایشان عالمت عقابی پوشِ ارمنی گرفته بودند که بر سپاز شهسواران آبی

. را حک کرده بودند که نشان خانوادگی شهربانان قدیمی ارمنستان بود

این . شامگاه همان روز، ناوگان دیگري در بندر صور پهلو گرفت

بار پسر کراسوس بود که با ده کشتی و ده هزار سرباز مزدور گل و آلمانی 

همان . ی داشتنامش پوبلیوس بود و چهل سال. آمدبه یاري پدرش می

نخوت و تکبر پدرش را داشت و همیشه در اطرافش دویست سرباز 

ما اهالی صور اولین بار . دادندپیکر و بور آلمانی با تبرزین نگهبانی میغول

بیشترشان . رسیدندمیوحشی به نظر . دیدیمرا میبود که جنگاوران آلمانی

شان را در چند رشته از کمر به باال برهنه بودند و موهاي بلند طالیی

سیمایشان به سکاها شباهتی داشت، اما مثل آنها آراسته و . بافتندمی

گفتند پوبلیوس آن کسی است که فکرِ حمله به مردم می. خویشتندار نبودند

سربازان رومی که در شهر پراکنده . ایران را در سر پدرش انداخته است

گفتند در سرزمین د و میکردناش بسیار تعریف میشده بودند، از دلیري

ها به همراه یولیوس سزار جنگیده است، و او به همراه پمپی و گل

جوانی که روز اول نزدم . شدکراسوس سومین فرمانرواي روم محسوب می

ها را معلوم نبود از کجا زبان گل. آمده بود، همراه موکب ارشام بود

وبلیوس گپی زدیم و دانست و یک روز را با هم رفتیم و با سربازان پمی

خبردار شدیم که شمارشان بیشتر از این حرفهاست و سه هزار تن دیگر هم 

همچنین . هستند که قرار است بعدتر به ارتش بزرگ رومیان بپیوندند

آید که اي دارند و بدشان نمیدریافتیم که بیشترشان نسبت به رومیان کینه

آن . ن متکبرشان وارد آورنددر میدان نبرد خیانت بورزند و زخمی به اربابا

جوان بعد از گردآوري این خبرها از صور خارج شد و گفت که نزد اکبر 

تابع . رانداکبر یکی از امیران عربی بود که بر شهر ادسا فرمان می. رودمی

ها او را رومی. وفادار اشکانیان بود و خویشاوندي دوري با پدرم داشت

.د مطیع امپراتورشان استکردننامیدند و خیال میابگار می
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سفیر ارمنستان بعد از ورود 

. پوبلیوس نزد کراسوس بار یافت

خواهد معلوم بود کراسوس می

پسرش هم در جریان مذاکره با 

شهربانان ایرانی قرار بگیرد و در 

ضمن انگار پسرش آنقدر به 

هاي پدر پیرش اعتماد توانایی

نداشت که بگذارد او به تنهایی 

ي اهالی زدهبه هر صورت ارشام در برابر چشمان حیرت. یردتصمیمی بگ

صور هدایایی را از طرف آرتاواز به کراسوس تقدیم کرد و بعد گفت که 

من کمابیش . آرتاواز قصد دارد به رومیان بپیوندد و با شاه اشکانی بجنگد

اي ها برنامهآمیز است و ارمنیخبر داشتم که این حرفها توخالی و فریب

ها را مرزداران اما اهالی شهر که ارمنی. اندسردار رومی چیدهبراي

. دانستند، از شنیدن این حرفها غرق حیرت و هراس شدندشاهنشاهی می

ارشام تعهد کرد که شش هزار جنگاور سوارکار ارمنی را به اردوي رومیان 

که او پیشنهاد کرد. شان را در جریان نبرد بر عهده بگیردبفرستد و راهنمایی

.رومیان از راه ارمنستان به ایران حمله کنند

که به راههاي سرزمین ارمنستان آشنا بودند، بسیاري از مردم صور 

با شنیدن پیشنهاد آرتاواز دریافتند که او در نهان دل با ارد دارد و قصد 

سریعترین راه براي حمله به ایران، ورود به . یاري به رومیان را ندارد

خواهد با کشاندن سپاهیان پرشمار و معلوم بود که آرتاواز میمیانرودان بود 

رومی به سرزمین کوهستانی و دوردست قفقاز زمانی براي بسیج سپاه در 

اما پوبلیوس هم سرداري زیرك و هوشیار بود و متوجه . اختیار ارد بگذارد

ها در کوهستانهاي پر برف بود که این پیشنهاد به معناي گرفتار شدن رومی

پس کراسوس حضور شش هزار سوار ارمنی را در سپاهش . مالی استش

.پذیرفت، اما گفت که از راه میانرودان به ایران خواهد تاخت
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اهالی صور دو روز بعد را در هیجان و بیم و امید فراوان به سر 

ي سواران ارمنی به ابال و شهرهاي شمالی رسید که طلیعهخبر می. آوردند

ي خود نمود که شهربان ارمنستان به وعدهچنین میسوریه رسیده است و

کردند آرتاواز به راستی برخی از بلندپایگان صور گمان می. وفا کرده باشد

اما من که با . کردندبینی میقصد خیانت دارد و فرو افتادن ارد را پیش

آنگاه، نیمه . دانستم که چنین نیستي ارشام سخن گفته بودم، مینماینده

بیدار شدم و . خوانددایی در تاریکی شنیدم که نامم را میشبی، ص

ي در سوزي برافروختم و با حیرت دیدم مردي غریبه در آستانهپیه

پوش بود که نقابی بر سر داشت و تنها مردي خرقه. خوابگاهم ایستاده است

نشینان لباس مانند بادیه. ي نافذش در تاریکی نمایان بودچشمان تیره

مرد . زدي مردم تیسفون حرف میلهجهزبان آرامی را با، اما پوشیده بود

مرموز بدون هیچ توضیحی وارد شد و انگشترش را نشانم داد که بر آن 

در برابرش کرنش کردم و به تاج اشک و . نشان شاهنشاه ارد حک شده بود

آن که خود را معرفی کند، پرسید که آیا مرد بی. فره ایرانی درود فرستادم

ان به صاحب این انگشتر وفادارم یا نه؟ و سوگندهاي سخت خوردم همچن

پس از آن خبردارم کرد که به زودي سفیري از طرف . که چنین است

شان ي دوستیشاهنشاه به صور خواهد آمد و رومیان را بابت نقض عهدنامه

ي پر آب و تابی را که نامههمچنین معرفی. با ایرانیان شماتت خواهد کرد

بر آن نوشته بود که . شد، به دستم دادبرِ ادسایی پاي آن دیده میمهر اک

در نامه مرا براي راهنمایی . آریامنِ صوري، که من باشم، مردي معتمد هستم

در اکبر . سپاهیان رومی به طرف تیسفون به کراسوس معرفی کرده بودند

ده یادآوري کرده بود که چند سال پیش وقتی پمپی به سوریه آماین نامه 

بود، او و من به خدمت رومیان در آمده بودیم و کمکهاي شایان توجهی به 

این حرف او البته نادرست بود و پمپی وقتی وارد ادسا . پمپی کرده بودیم

شده بود، یکی از پسران اکبر را کشته بود و اموالش را غارت کرده بود، اما 

اند، چون همه داکبر اطمینان داشت که کراسوس چیزي در این مورد نمی
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دانستند که دو سردار با هم دشمنی دارند و سربازان وفادار به دیگري را می

ي بنابراین کراسوس اطالعات دقیقی درباره. دهنددر ارتش خود راه نمی

. لشکرکشی قبلی پمپی به سوریه در اختیار نداشت

مرد مرموز از من خواست که فرداي آن روز در جایی خارج شهر 

گاهی حاضر شوم تا با چند سوارکار ادسایی و جامه و خلعتی بر سر وعده

شایسته آراسته شوم و بعد به طور رسمی به صور وارد شوم، گویی که 

او همچنین خبردارم کرد . امي اکبر هستم و تا به حال در ادسا بودهفرستاده

تا که همزمان با من سفیر شاهنشاه نیز وارد شهر خواهد شد و خواست 

ترتیبی بدهم تا گفتگوهاي او و کراسوس در شهر پراکنده شود و انعکاس 

ام خارج اي از خانهبعد هم بدون این که حرفی بیشتر بزند، مانند سایه. یابد

. شد و در سیاهی شب ناپدید شد

فرداي آن روز، همان طور که قرار گذاشته بودیم، به طور ناشناس 

ت سرو مقدسی که قربانگاه بعل در از شهر خارج شدم و در کنار درخ

کمی بعد، پنجاه سوار با لباسهاي . کنارش قرار داشت، به انتظار نشستم

آراسته و درفشی که نشان خاندان اکبر بر آن بود، در میان گرد و غبار جاده 

برایم ردایی ابریشمی و سبز آورده بودند و کالهی . نمایان شدند

آنها را پوشیدم و همراهشان با شکوه .جواهرنشان را به من پیشکش کردند

ي جنوب خبردار شدم که همزمان با من از دروازه. و جالل وارد صور شدم
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سربازان رومی هر دو . شهر سفیر شاهنشاه اشکانی نیز به شهر آمده است

. گروه را به کاخ حکومتی شهر بردند

کراسوس در آنجا بر تختی نشسته بود و انگار که هنوز هیچ نشده،

سربازان رومی ترتیبی داده بودند که . اقلیم ایران را مطیع خود ساخته باشد

من زودتر از سفیر پارتی به کاخ برسم و کراسوس براي این که رعبی در 

به این ترتیب . دل وي ایجاد کند، شتاب کرد تا من زودتر حرفم را بزنم

شیپور زمانی که سفیر پارت از درگاه کاخ وارد شد و پشت سرش طبل و 

ام را از نواختند، من در برابر کراسوس ایستاده بودم و داشتم استوارنامه

کراسوس ناگزیر شد گفتگو با مرا . کردمطرف اکبرِ ادسایی تقدیمش می

متوقف کند و از این که بزرگان شهر و کاهنان اعظم به احترام سفیر پارت 

. برخاستند و سه گام به پیشوازش رفتند، بسیار خشمگین شد

سفیر پارت مرد جوانی بود با صورت زیبا و اندامی درشت و 

سربند گوهرنشان . عضالنی که به تندیسهاي ملکارت فنیقی شباهت داشت

هاي شلوار و پیراهنی سبک بر تن داشت و از چکمهپارتی بر سر داشت و

زد، بانگی بلند بر بلند و چرمینش وقتی بر سنگفرشهاي کاخ قدم می

چندان پرهیبت و گیرا بود که حتا سرداران رومی و سفیر. خاستمی

درباریان کراسوس هم به احترامش از جا برخاستند و این بر خشم سردار 

. فرتوت دامن زد

آن که سفیر پارتی کرنش کوتاهی در برابر کراسوس کرد و بی

اجازه بگیرد، بر کرسی بلندي نشست که همراهانش آن را برایش آورده و 

کراسوس کوشید با برجسته کردن نقش . کراسوس نهاده بودندکنار اورنگ 

. ي خیانت حاکم ادسا تاثیر حضور وي را کمرنگ سازدمن و تبلیغ درباره

مرد مرموزي . این بود که از من خواست تا بار دیگر ماموریتم را شرح دهم

که شبانگاه در سراي خویش دیده بودم، تاکید داشت که من و سفیر پارت 

نمود که این اما حاال چنین می. مان به نزد کراسوس بار یابیمباید همز

به ناچار بار دیگر کرنشی کردم و . همزمانی به ضرر سفیر تمام شده باشد
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سرورم، من آریامن هستم، از خویشاوندان و نزدیکان آبگارِ ادسایی، «: گفتم

به اسم اکبر را» .که از دیرباز دوستدار رومیان و متحد ایشان بوده است

دانستم با وجود ي رومیان تلفظ کردم و از پمپی نام نبردم، چون میشیوه

اي که زمانی میان او و کراسوس وجود داشته، در آن لحظه دوستیِ قدیمی

.شدنداین دو دشمن خونی یکدیگر محسوب می

بسیار خوب، آریامن ادسایی، چاکر «: کراسوس با تبختر گفت

»را به نزدمان فرستاده است؟براي چه تو ،آبگار،درگاه ما

من بازرگانی نامدار هستم و از دیرباز در سرزمینهاي زیر «: گفتم

هاي شاهنشاهی راههاي دور افتاده و شاهراه. امي ایرانیان سفر کردهسلطه

توانم سپاهیان شما را از راههایی می. شناسمپارت را همچون کف دستم می

راههایی را . ش و ري و مرو و بلخ ببرمبر به تیسفون و از آنجا به شومیان

هاي پرسایه در هر منزل آن وجود شناسم که چاههاي آب گوارا و واحهمی

».تان به خاطر دوري راه رنجه نخواهند شددارد و سربازان

: بعد گفت. کراسوس لبخندي زد و نگاهی معنادار به سفیر انداخت

ریم، همچنان که پدرانت به بسیار خوب، آریامنِ ادسایی، به تو اعتماد دا«

تو را به مقام . پدران ما خدمت کردند، تو نیز در خدمت به ما کوشا باش

هر روزي که در خدمت ما باشی . راهنماي ارشد سپاهیان خود برگزیدیم

توانی اي زر دریافت خواهی کرد و هرگاه که شهري گشوده شود، میسکه

».نیزي انتخاب کنیاز میان دختران و زنان اسیر سه تن را به ک

فهمیدم تازه می. در برابرش به رسم رومیان زانو زدم و سپاسگذاري کردم

.چرا بر این همزمانی تاکید شده بود

مترجمی همراهش بود که . بعد، سفیر پارت برخاست و سخن گفت

وقتی من و . گرداندحرفهایش را به التینِ تراشیده و ادبیِ زیبایی بر می

دیدم که با دقت گفتگوهایمان را دنبال فتیم، میگکراسوس سخن می

کند، و به خصوص یک بار که کراسوس از من خواست تا حرفم را می

از این رو مطمئن بودم خودش هم التین . تکرار کنم، گوشهایش تیز شد
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دانستم او هم مانند من دریافته که کراسوسِ فرتوت گوشهایی داند و میمی

.نودشسنگین دارد و درست نمی

سفیر پارت به زبان پارتی، با جمالتی آهنگین که به شعر پهلو 

ما . ي شاهنشاه جهان ارد اشکانیمن اردوان هستم، فرستاده«: زد، گفتمی

ایم و امروز که سپاهیان داشتهایرانیان از دیرباز با رومیان عهد دوستی

لها قبل اند، قول و قراري را که از ساکراسوس دالور در صور گرد آمده

شاهنشاه پرسش داشتند که چرا رومیان صلح . اندمیان ما بوده زیر پا گذاشته

را بر هم زده، راهها را براي بازرگانان ناامن کرده، و سپاهیان خود را به 

»اند؟فراسوي مرزهاي تعیین شده میان دو کشور آورده

ي سخنانش را شنید و کوشید خودش هم کراسوس با دقت ترجمه

ان لحن ادبی و فاخر پاسخ دهد، اما گفتارش از بس پرطمطراق بود، با هم

قلمرو روم تا هرجا که سپاهیان رومی حضور «: گفت. نمودساختگی می

شود پیمان دوستی ما و ایرانیان به زمانی مربوط می. داشته باشند، ادامه دارد

ی دلیر شمار و سربازانامروز ما سپاهی بی. که کشور ما ناتوان و ضعیف بود

داریم و قصد داریم همان راهی را بپیماییم که زمانی اسکندر بزرگ پیموده 

».به سرورت بگو که دوران حکومتش به پایان رسیده است. بود

این پیام شما را به سرورم «: اردوان پارتی با خونسردي گفت

بینی اما شاهنشاه چون با خردي فراوان پاسخ شما را پیش. خواهم رساند

. بود، گفت که پاي هیچ سرباز رومی به اندرون ایرانشهر نخواهد رسیدکرده 

و از من خواست تا بپرسم که دوست دارید در کجا با ایشان مالقات 

»کنید؟

اردوان در واقع با این حرف . سکوتی سهمگین تاالر را فرا گرفت

به رومیان اعالن جنگ داده بود و داشت محلی براي رویارویی سپاه دو 

خبر و غافلگیرانه به همه خبر داشتند که رومیان بی. کردرا تعیین میکشور

. صور تاخته بودند و قصد داشتند شتابان راه تیسفون را در پیش بگیرند

دانستند که ارد انتظار این حمله را نداشته و سپاهیانی آماده کمابیش همه می
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ن سرعت خواهان از این رو جسارت سفیر اشکانی که به ای. در اختیار ندارد

.نمودانگیز میتعیین میدانی براي نبرد بود، شگفت

به سرورت بگو که «: کراسوس کمی فکر کرد و بعد زیرکانه گفت

».من در تیسفون او را مالقات خواهم کرد

چون با . با این حرف سرداران و بلندپایگان رومی قهقهه زدند و خندیدند

فرض گرفته ش بر اشکانیان را پیشاشکن کراسوس پیروزياین پاسخ دندان

اردوان هم لبخندي زد و دست راستش را بلند کرد و کف آن را به . بود

اي رومی، اگر تو «: سوي کراسوس گرفت و با صداي بلند به پارتی گفت

».مویی بر کف دست من دیدي، تیسفون را هم خواهی دید

در نیافته بعد کمی مکث کرد و انگار از این که رومیان منظورش را 

بودند، تعجب کرده باشد، بار دیگر همان جمله را، این بار به زبان آرامی 

من و کاهنان و رهبران صور به سختی جلوي خود را گرفتیم تا . تکرار کرد

مترجم اردوان با صدایی آرام حرف اردوان را ترجمه کرد و آن را . نخندیم

قدري آهنگین و کوتاه بود اش بهجمله. البداهه به شعري التین برگرداندفی

شد که رومیانِ حاضر در صحنه با شنیدنش جا خوردند و باورشان نمی

اما کراسوس که . سفیر ایرانی به این ترتیب کراسوس را ریشخند کرده باشد

گوشی سنگین داشت، اصوال نشنید که مترجم چه گفته و نظر به کوتاهی 

پس در حالی که هنوز از .پاسخ، فکر کرد آنچه گفته شده اهمیتی ندارد

»!باشد، چنین باشد«: اش کیفور بود، گفتپاسخ قبلی

اردوان با شنیدن این حرف باز کرنشی کرد و با قدمهاي بلند و پر 

صدا از برابر اورنگ کراسوس دور شد و عمدا بر خالف رسوم درباري 

اش را برداشتند و همراهانش هم کرسی. پشتش را به سردار رومی کرد

کردم از ساعتی در دل خندان بودم و فکر می. سرش حرکت کردندپشت

ي پارتها دهان به دهان در ي نمایندهبعد خبرِ این گفتگو و پاسخ رندانه

.هاي صور و شهرهاي اطراف خواهد گشتکوچه
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:چند شعر از موالنا محمد بلخی

مگوهیچقمرغیرقمرمغالممن

گومهیچشکروشمعسخنجزمنپیش

مگوگنجسخنجزمگورنجسخن

مگوهیچمبررنجخبريبیاینازور

بگفتودیدمراعشقشدمدیوانهدوش

مگوهیچمدرجامهمزننعرهآمدم

ترسممیدگرچیزازمنعشقايگفتم

مگوهیچدگرنیستدگرچیزآنگفت

گفتخواهمنهانهايسخنتوگوشبهمن

مگوهیچسربهکهجزبلیکهبجنبانسر

شدپیدادلرهدرصفتیجانقمري

مگوهیچسفراستلطیفچهدلرهدر

کردمیاشارتدلاینستمهچهدلايگفتم

مگوهیچبگذراینتوستاندازهنهکه

استبشریاعجبستفرشتهروياینگفتم

مگوهیچبشروستفرشتهغیراینگفت

شدخواهمزبروزیربگوچیستاینگفتم

مگوهیچزبروزیرچنینباشمیگفت

خیالوپرنقشخانهایندرتونشستهاي

مگوهیچببررختبروخانهاینازخیز

خداستوصفاینکهنهکنپدريدلايگفتم

مگوهیچپدرجانولیهستاینگفت
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دانمدانم نمینمی

دانمدانم، نمیمن این ایوان نُه تو را نمی

دانمدانم، نمینقاش جادو را نمیمن این 

مرا گوید مرو هر سو تو استادي بیا اینجا

دانمدانم نمیسو را نمیکه من آن سوي بی

دارد پریشانمگیرد گریبانم، همیهمی

دانمدانم نمیمن این خوشخوي بدخو را نمی

مطرب نیارامدست که بیپیشهمرا جان طرب

دانمدانم نمیمیجو را نمن این جان طرب

بینم جهان پیشش گله آهویکی شیري همی

دانمدانم نمیکه من این شیر و آهو را نمی
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مرا سیالب بربوده مرا جویاي جو کرده

دانمدانم نمیکه این سیالب و این جو را نمی

چو طفلی گم شدستم من میان کوي و بازاري

دانمدانم نمینمیکه این بازار و این کو را 

مرا گوید یکی مشفق بدت گویند بدگویان

دانمدانم نمینکوگو را و بدگو را نمی

زمین چون زن فلک چون شو خورد فرزند چون گربه

دانمدانم نمیمن این زن را و این شو را نمی

گویدمرا آن صورت غیبی به ابرو نکته می

دانمدانم نمیرا نمیکه غمزه چشم و ابرو

منم یعقوب و او یوسف که چشمم روشن از بویش

دانمدانم نمیاگرچه اصل این بو را نمی

جهان گر رو تُرُش دارد چو مه بر روي من خندد

دانمدانم نمیرو را نمیکه من جز میر مه

پردز دست و بازوي قدرت به هر دم تیر می

دانمدانم نمیرا نمیکه من آن دست و بازو 

ر آن مطبخ در افتادم که جان و دل کباب آمدد

دانمدانم نمیمن این گندیده طزغو را نمی

دکان نانبا دیدن که قرصش قرص ماه آمد

دانمدانم نمیمن این نان و ترازو را نمی

چو مردان صف شکستم من به طفلی بازرستم من

دانمدانم نمیکه این الالي لولو را نمی

سوي برپرمنگر به سوي بیتو گویی شش جهت

دانمدانم نمیبیا این سو من آن سو را نمی
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جوییگویی چه قیل و قال میخمش کن چند می

دانمدانم نمیکه قیل و قال و قالو را نمی

به دستم یرلغی آمد که از آن قان همه قانان

دانمدانم نمیرا نمیکه من با چو و با تو

جالینوس پنهانیدوایی دارم آخر من ز 

دانمدانم نمیکه من این درد پهلو را نمی

مرا دردي است و دارویی که جالینوس می گوید

دانمدانم نمیکه من این درد و دارو را نمی

برو اي شب ز پیش من مپیچان زلف و گیسو را

دانمدانم نمیکه جز آن جعد و گیسو را نمی

دت چه گلگون استبرو اي روز گلچهره که خورشی

دانمدانم نمیکه من جز نور یاهو را نمی

برو اي باغ با نقلت برو اي شیره با شیرت

دانمدانم نمیکه جز آن نقل و طزغو را نمی

اگر صد منجنیق آید ز برج آسمان بر من

دانمدانم نمیبه جز آن برج و بارو را نمی

چه رومی چهرگان دارم چه ترکان نهان دارم

دانمدانم نمیچه عیب است از هالوو را نمی
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هالوو را بپرس آخر از آن ترکان حیران کن

دانمدانم نمیکز آن حیرت هال او را نمی

غردپرد کمان تن همیدلم چون تیر می

دانمدانم نمیاگر آن دست و بازو را نمی

رها کن حرف هندو را ببین ترکان معنی را

دانمدانم نمیو را نمیمن آن ترکم که هند

بیا اي شمس تبریزي مکن سنگین دلی با من

دانمدانم نمیکه با تو سنگ و لولو را نمی

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا فارغ از احوال دل خویشتنم

ام آمدنم بهر چه بودز کجا آمده

روم آخر ننمایی وطنمبه کجا می

سخت عجب کز چه سبب ساخت مراام مانده

یا چه بودست مراد وي از این ساختنم

دانمجان که از عالم علوي است یقین می

رخت خود باز برآنم که همانجا فکنم

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاك

اند از بدنمدو سه روزي قفسی ساخته

اي خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

سر کویش پر و بالی بزنمبه هواي
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شنود آوازمکیست در گوش که او می

نهد اندر دهنمیا کدام است سخن می

نگردکیست در دیده که از دیده برون می

یا چو جان است نگویی که منش پیرهنم

تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی

یک دم آرام نگیرم نفسی دم نزنم

شان تا در زندان ابدمی وصلم بچ

ز سر عربده مستانه به هم در شکنم

من به خود نآمدم اینجا که به خود باز روم

هر که آورد مرا باز برد در وطنم

گویمتو مپندار که من شعر به خود می

تا که بیدارم و هشیار یکی دم نزنم

شمس تبریز اگر روي به من ننمایی

ار به هم درشکنمباهللا این قالب مرد
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:از شعرهایم

3/1393: فربراي جمشید دانایی

شام جمشید و غربت هامونجام جمشید درشکسته، نگون

اي مجنونواین حواشی عقیدهآن حوالی غریو اشموغان

آن بلوچ است و این یکی پشتونچند پیکر، تکیده و نادان

تعصب، خوني چشم از خانهي سر ز وهم گندیدهکاسه

یکسره مشت، یک سرا افیون ي پشت، تیغِ آدمکشتیره

قوم ضحاك و فاش افرازدسازدپرچمی از دروغ می

بازدعقل گویا که عرصه میدان؟عید نوروز و قتل جمشی

تازد؟کاین چنین دیو خشم میرستم از این سرا مگر رفته؟

زدنردبازي که تاس انداروشن شد! عدل و دادت، خداي

هاست؟سرزمین هماي و بهمنهاست؟این همان کشورِ تهمتن

هاست؟شهر یعقوب لیث آهنسیستان؟ قلمرو زرتشت؟

هاست؟این همه دیگري، همان منداغ شد نگاهم که نشناسم

وز سر شرم نعره زد خورشید روز نوروز، کشته شد جمشید

پاشیدخون خود جم به جام میي خشم و صبر کامل شدچرخه
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1393نوروز : تضمین چهارم

یک راز دور و دیرین افشا کنم برایت

در مسلک مغانه جز مهر نیست غایت

گر این هنر نداري، در خانه نیست جایت 

ي خود آیی یا خود شوي خدایتیا بنده

زآن یار دلنوازم شکریست با شکایت«

»دان عشقی بشنو تو این حکایتگر نکته

هفت آسمان نگنجد در هیبت نبردم

نَوردممن واپسین سوارم، من آسمان

چون هورمزد گردون گرد زمین نگردم

من در مدار مهرم، یکتاست چشم زردم

بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم«

» عنایتیارب مباد کس را مخدوم بی
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ها چه شد پس؟آن جادوي مغانه، وآن باده

ها همه گَس ز این میِ سبکسر شد جاما

زاین کودکان نبالید مردي بسنده و بس

هاي نارساند این میوهدر مغز، خام و پوك

دهد کسلب را آبی نمیرندان تشنه«

»شناسان رفتند از این والیتگویا ولی

جابسیار طرز هشدار انگیخت ترس بی

مهابازنهارها پیاپی، هشدار بی

پرسش قدیمی اینک به جاست امااین 

کاین داوِ سخت ارزد با این قمار آیا؟

در زلف چون کمندش اي دل مپیچ کآنجا«

»سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

خشم خدنگ، چرخا، بیهوده تیز بندي

بر پالهنگ رستم کی آرد آن گزندي؟

اسفندیار گشتم، عنقا چو گفت پندي

رش، اي چشم، چون بکَندي؟دل از شکوه تی

سندي؟پچشمت به غمزه ما را خون خورد و می«

»جانا روا نباشد خونریز را حمایت

از وهمِ نیست رویید نفرین عبد و معبود

صد فرقه در هیاهو، کاینسان نبود، یا بود

است هرکه آسوددر ناف سبز گرداب، مرده

آوردگاه خونین کی گام بنده آلود؟

در این شب سیاهم گم گشته راه مقصود«

»اي برون آي اي کوکب هدایتاز گوشه
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دیو یقین بخوانده افسون وهمِ نابود

از این فریب، چشمان آزرده گشت و فرسود

اندوددرد جذام جزم است این انگبینه

ي عقیده است پنهان به بهره و سوداین عقده

تم نیفزوداز هر طرف که رفتم جز حیر«

»زنهار از این بیابان واین راه بی نهایت

نور خروش آتش آمیخته به خونم

این مشت خاك جسمم و این جام آبگونم

زروان بیکرانه، این بود آزمونم

آرام در درونم، غوغاست در برونم

جوشد اندرونماي آفتاب خوبان می«

»ي عنایتیک ساعتم بگنجان در سایه

جویند در آسمان، نشایستقطعیتی که

گمان رهی هستجز این مسیر مسکین پس بی

کردارهاي قاطع جبر سپهر بشکست

وآن بند ناف خود را از این دروغ بگسست

این راه را نهایت صورت کجا توان بست«

»کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
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در دل نشست یادت، وز چشم رفت خوابم

جوشد شگفت آبممهرت شکفت ناگه، 

آفتابمها شب در سایهانگیخت جلوه

یک سطر بود و بس بود سر تا ته کتابم

هرچند بردي آبم روي از درت نتابم«

»جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت

شروین، طلوع کردي در آسمان حافظ

چون مهرِ پاك گردون، آغشته جان حافظ

زند و زبور بشکن، بشکن زبان حافظ

تا حکمت مغانه جوشد میان حافظ

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ«

»قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
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 دانایی ـ هنر ـ اخالق
جهان، من ـ دیگري ـ جهان، نیک ـ بد، درست ـ نادرست، زیست

زیبا ـ زشت
روند بر حسب مهارتباط من با : اصل سه پاره بودن سپهر شناختی

شکل از شناسایی و سه نوع داوري آماج کردنِ من، دیگرى، یا جهان، سه 
.اخالق و هنرآورد که عبارتند از دانایی، را پدید می

ى من با جهان، به دلیل فقدان خواست و هویت در آن، رابطه
در این رابطه تمایز میان درست و . طرفانه استارتباطى از نوع شناخت بى

چارچوب . ى جهان اهمیت داردست و مفاهیم راست و ناراست دربارهنادر
ارتباط با دیگرى، به . نامیمدهنده به این تمایزها را دانش مىمفهومىِ سازمان

دلیل حضور خواست و هویت در او، و امکانِ انتخاب و پاداش گرفتنِ وى، 

توجه من در ارتباط با دیگرى به تمایز خوب از بد بیشتر. متفاوت است
. شودهاى اخالق زاییده مىدارد، بنابراین در اندرکنش با دیگرى، نظام

یابد و ارتباط من با من، بیشتر به ادراك درونى امر زشت از زیبا ارتباط مى
ى این رده به هاى پیچیدهفعالیت. یابدشناسانه مىبنابراین خصلتى زیبایى
.یابندان مىشناسانه سازمهاى زیبایىدشوارى در قالب نظام

شناسانه ریشه در زیبایىواخالقى،تمایزهاى شناختى: انگاريذات
.ماهیت پدیدارها دارند

جم و پافشارى بر :ي بندوتله تمایزى که کارآمد نیست، از راه
.منسوب کردنش به واقعیتى در جهان خارج

راهبرد مزدك :نقض موضعى و آزمایشىِ تمایزها و وارسى پیامد
.ها، یا بازتعریف جمآن

Zاى هاى مورد پذیرش زروان نظریهى گزارهتوان با واژگونهآیا مى

تازه بنیاد کرد؟

Oدر این ؟یددر مورد درستى، خوبى و زیبایى چه چیزى شک ندار
.یدمورد شک کن

53سهصد و نود واردیبهشت هزار و سی/هجدهميشماره/سیمرغ

 دانایی ـ هنر ـ اخالق
جهان، من ـ دیگري ـ جهان، نیک ـ بد، درست ـ نادرست، زیست

زیبا ـ زشت
روند بر حسب مهارتباط من با : اصل سه پاره بودن سپهر شناختی

شکل از شناسایی و سه نوع داوري آماج کردنِ من، دیگرى، یا جهان، سه 
.اخالق و هنرآورد که عبارتند از دانایی، را پدید می

ى من با جهان، به دلیل فقدان خواست و هویت در آن، رابطه
در این رابطه تمایز میان درست و . طرفانه استارتباطى از نوع شناخت بى

چارچوب . ى جهان اهمیت داردست و مفاهیم راست و ناراست دربارهنادر
ارتباط با دیگرى، به . نامیمدهنده به این تمایزها را دانش مىمفهومىِ سازمان

دلیل حضور خواست و هویت در او، و امکانِ انتخاب و پاداش گرفتنِ وى، 

توجه من در ارتباط با دیگرى به تمایز خوب از بد بیشتر. متفاوت است
. شودهاى اخالق زاییده مىدارد، بنابراین در اندرکنش با دیگرى، نظام

یابد و ارتباط من با من، بیشتر به ادراك درونى امر زشت از زیبا ارتباط مى
ى این رده به هاى پیچیدهفعالیت. یابدشناسانه مىبنابراین خصلتى زیبایى
.یابندان مىشناسانه سازمهاى زیبایىدشوارى در قالب نظام

شناسانه ریشه در زیبایىواخالقى،تمایزهاى شناختى: انگاريذات
.ماهیت پدیدارها دارند

جم و پافشارى بر :ي بندوتله تمایزى که کارآمد نیست، از راه
.منسوب کردنش به واقعیتى در جهان خارج

راهبرد مزدك :نقض موضعى و آزمایشىِ تمایزها و وارسى پیامد
.ها، یا بازتعریف جمآن

Zاى هاى مورد پذیرش زروان نظریهى گزارهتوان با واژگونهآیا مى

تازه بنیاد کرد؟

Oدر این ؟یددر مورد درستى، خوبى و زیبایى چه چیزى شک ندار
.یدمورد شک کن
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درست ـ نادرست
 دانا ـ نادان، راست ـ دروغ، نیک ـ بد، زشت ـ زیبا
ارتباط میان من و جهان به زایش حقیقت منتهی : اصل حقیقت
شان ها و ساختاري از مفاهیم و روابط میاناي از منشحقیقت پیکره. شودمی

مند، شفاف و اي قانونجهان را به صورت مجموعهاست که بازنمایی زیست
ي ساختارهايحقیقت برسازنده. سازدمنظم از رخدادها و چیزها ممکن می

آوري ــ هاي دانایی، و فناصلی آدمیان ــ مانند علم، دستگاهشناختی
نظام حقیقت بر . نادرست سازمان یافته است/ است و بر محور جمِ درست
ها و مفاهیم با حقیقت بیرونی شکل گرفته است مبناي ارزیابی ارتباط گزاره

که در هایی هستند اش مفاهیم و گزارهي مورد ارزیابیو عناصر پایه
. شوندآورانه سنجیده میشان با حقیقت بیرونی و کارآمديِ فنارتباط

که حقیقت به امري عینی و واقعی و باور به این: تقدیس حقیقت
دهد و بنابراین نظام شناختی ما بازگوکننده و بیرونی ارجاع می

ت که حقیقایمان به این. ي واقعیتی مطلق و تغییرناپذیر استکنندهمنعکس
در (روایی / راستی/ پیوندي دایمی و ناشکستنی و استوار با قطبِ درستی

.کندبرقرار می) خطا/ اشتباه/ برابر نادرستی
هاي محلی و موضعی نظام شناختی بر ناکامیتأکید : طرد حقیقت

هاي غایی، و باور به این که کل دستگاه حقیقت گویی به پرسشبراي پاسخ
که نظام شناختی ناامیدي از این. آمیز استد و فریبامري دروغین و ناکارآم

.بتواند هیچ چیزي در مورد واقعیت بیرونی هستی به ما بگوید
باور به تقدیس حقیقت به مقاومت در برابر بازبینی :ي تعصبتله

هاي راست هاي معنایی و چسبیدن به گزارهها، گریز از تنشآرا و اندیشه
نظام حقیقت به امري فرارونده و نقدناپذیر و . ودششده منتهی میپنداشته

شود که از سازگاري با پویایی بنابراین ایستا و راکد و تغییرناپذیر تبدیل می
. روند عاجز استطبیعی مه

باور به طرد حقیقت به استفاده نکردن از :ي سردرگمیتله
نتهی هاي در دسترس مهاي شناختی و پایبند نبودن به حقیقتدستگاه

منمن

دیگري جهاندیگري جهان

هنرهنر

اخالق داناییاخالق دانایی
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از این رو، من از بازنمایی جهان خارج و رفتارِ درست در برابر آن . شودمی
کوشد تا با تکرار نسبی بودن حقیقت و تأکید افراطی بر ماند و میباز می

مندي هاي شناختی، ناکامی خود در تسلط بر آنها و بهرهساختگی بودن نظام
.از آن را توجیه کند

ي تمام و کمال از نظام دانایی و استفادهیِجویبهره:راهبرد چیستا
بدون فراموش کردن نسبیت و تکاملی بودن هاي شناختی،جانبه از نظامهمه

ي خویشتن اما چون امري آفریدهپایبندي به حقیقت هم. محتواي آن
ترین تخمین از هستی بیرونی را ضروري و ارزشمند که در هر لحظه نزدیک

ي دو طیف متعصب و سردرگم، و حفظ دن در میانهایستا. دهدبه دست می
استوار ساختن موضع و چابکی و چاالکی دستگاه شناختی، در عینِ

.موقعیت خویش در اندرون آن

Z همواره در تاریخ اندیشه به صورت آرا » طرد حقیقت«چرا رویکرد

دستگاه نظري یا آوري، اي وجود داشته و هیچ فنو نظریاتی حاشیه
ها و آرا در فکري منظمی را پدید نیاورده است؟ چرا تمام نظریهچارچوب

یابند؟ نهایت در سیر تکامل اجتماعی خود به سوي تعصب گرایش می
معنا ـ «هاي حامل آنها با جمِ هاي شناختی و منشاتصال نظاميشیوه

هاي علمی و شناختی توان تکامل و دگرگونی نظامچیست؟ آیا می» پوچی
شان توجیه کرد؟ شده توسطها و پویایی معناي حملیل منشرا با تحل

کند؟لذت و بقا برقرار میحقیقت چه ارتباطی با قدرت،

Oیعنی . بندي و تصریح کنیددستگاه شناختی خودتان را صورت
اي آن را استخراج هاي مرکزي و اصول موضوعه و عناصر حاشیهگزاره

آیا در نظام . هم را تشخیص دهیدشان به ي چفت و بست شدنکرده و شیوه
بینید؟حقیقتی که بدان باور دارید ناسازه و تعارض منطقی می












منمن

جهانجهاندیگريدیگري

هنرهنر

دانایی اخالقدانایی اخالق

درستدرست

نادرستنادرست
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فصلی از کتاب 

شروین وکیلی/ »داریوش دادگر«

1392/ انتشارات شورآفرین/ 

خشایارشا و بعل: گفتار چهارم

ه از طرف بعد از داریوش بزرگ فرزندش خشایارشا به قدرت رسید ک. 1

این شاه احتماال به همراه کمبوجیه از . ي کوروش بزرگ هم بودمادري نوه

هاي تاریخی در موردش بروز هایی است که بزرگترین بدفهمیشخصیت

. کرده است

ها در مورد خشایارشا از زمانی کوتاهی داوريفرضها و پیشي پیشسلطه

باختر زمین همچنان پس از مرگش در یونان آغاز شد و تا به امروز در 

این تا حدودي بدان دلیل است که مرجع رخدادهاي . تداوم یافته است

تاریخی براي مورخان غربی تواریخ هرودوت است و این نویسنده 

خشایارشاي فاتح یونان را به عنوان شخصیت بد داستان خویش برگزیده 

ه و هاي باستانی به خشایارشا او را همچون شاهی خودکاماشاره. است

کند که داستانش شباهتی چشمگیر به الگوي روایی تندخود تصویر می

او کسی است که با شکافتن کوهها و حمله به یونان از . کمبوجیه دارد
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براي . شودگرفتار می) هوبریس(کند و به گناه غرور حریم خود تجاوز می

کردن اش از تازیانه زدن بر دریا و قربانی طلبانهدستیابی به اهداف جاه

کنند، با نابود کردن مردمان ابایی ندارد و وقتی مردم بابل شورش می

. گیردمعابدشان و ذوب کردن بت مردوك انتقامش را از ایشان می

هاي غربیان در مورد خشایارشا کمابیش همان است که در دوران نو، داوري

ویري شناختی تصبا این تفاوت که شواهد باستان. دو و نیم هزاره پیش بود

اند تا بسیاري از مورخان که کوشیده. زرتشتی از او را تقویت کرده است

آمیز تصویر زرتشتیِ بر آمده از شواهد تاریخی را با روایتهاي افسانه

اي دچار پایههرودوتی تطبیق دهند، به مشکالت عجیب و غریب و بی

ا این پیش مثال زنر ابتدا خشایارشا را زرتشتی فرض کرده و بعد ب. اندآمده

ي هرودوت قطعا درست است، به سراغ تواریخ او رفته فرض که هر جمله

و به شکلی مذبوحانه کوشیده روایت هرودوت از وي را با تصویر یک 

مثال این که خشایارشا دریاي هلسپونت را تازیانه . زرتشتی تطبیق دهد

و این که را براي رود استرومون قربانی کرده 2، یا این که اسبی سپید1زده

. ، براي او به یک اندازه روایی و صحت دارد3اندپارسیان انسان قربانی کرده

اي توجه به این که ماجراي تازیانه زدن هلسپونت تعبیري ادبی و استعارهبی

هاي بیرونی اساطیري است و قربانی انسان نزد پارسیان نیز بر اساس داده

هایی عجیب و غریب شده توجیهبر این مبناست که زنر ناگزیر . مردود است

مثال گفته . اي وارد نشودرا پیش بکشد تا به زرتشتی بودن خشایارشا لطمه

که چون رود هلسپونت شور بوده، و در هلسپونت شوري و تلخی آبها 

امري اهریمنی دانسته شده، پس خشایارشا هلسپونت را مخلوق اهریمن 

..3535هرودوت، کتاب هفتم، بند هرودوت، کتاب هفتم، بند 11

..113113هرودوت، کتاب هفتم، بند هرودوت، کتاب هفتم، بند 22

..180180هرودوت، کتاب هفتم، بند هرودوت، کتاب هفتم، بند 33
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.4دانسته و آن را تازیانه زده استمی

در کل منابع . رد قربانی کردن انسان نیز قضیه به همین شکل استدر مو

ي یونانی است که به وجود قربانی جهان باستان، هرودوت تنها نویسنده

او تنها دو بار به چنین رفتاري . انسان در میان ایرانیان اشاره کرده است

ارتند این دو عب. اشاره کرده و در هر دو مورد به دوران خشایارشا نظر دارد

از قربانی انسان در نُه راه، یعنی قربانی شدن چهارده پسر نوجوان اشرافی 

به دست آمستریس زنِ خشایارشا، که مشغول جادوگري براي بازیافتن 

، و قربانی شدن انسانی پیش از آغاز جنگ دریایی 5جوانی از دست رفته بود

..237237: : 13751375زنر، زنر، 44

..114114--113113هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي 55

ران مربوط مورد دوم هرچند به اعضاي ارتش متحد ای. 6هابه دست فنیقی

شده است، شود، اما احتماال به دینی فنیقی و رسمی محلی مربوط میمی

ها هم مانند یونانیان به قربانی کردن انسان در دانیم که فنیقیچون می

از این رو بعید نیست به راستی . اندشان عادت داشتههاي دینیآیین

. ه باشندسربازانی فنیقی پیش از آغاز جنگی انسانی را قربانی کرد

. اما در مورد نخست، تقریبا قطعی است که گزارش هرودوت نادرست است

نه نشانی از جادوي تجدید جوانی به کمک قربانی در ادیان ایرانی وجود 

اي مبنی بر حتا یک مورد قربانی انسان در ایران زمینِ دارد، و نه نشانه

وت در این از این رو باید فرض کرد هرود. باستان به دست آمده است

دارش در مورد دربارِ هاي شاخپردازيگزارش به سادگی مشغول داستان

..180180هرودوت، کتاب هفتم، بند هرودوت، کتاب هفتم، بند 66
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مضمونی . مرموز هخامنشیان و زنان نیرومند و مقتدرِ مقیم آن بوده است

سخت دلخواه یونانیان که بر خالف نظر برخی از نویسندگان ایرانی، چندان 

نانیان خود هم با هدف بدگویی از خشایارشا انجام نشده است، چون یو

کردند و احتماال هرودوت چندان این کار را ناپسند انسان را قربانی می

! گفته استدانسته است و شاید بدون قصد بدي دروغ مینمی

دانیم که داریوش هنگام حمله به یونان پذیرفتن در ضمن این را هم می

به این شرط تقاضاي سرداران کارتاژي براي این که با او متحد شوند را

وابسته کرده بود که از قربانی کردن انسان براي خدایان خود دست بردارند، 

و هامیلکار که حاکم کارتاژ بود، براي متحد شدن با داریوش این رسم را 

این پافشاري داریوش احتماال خاستگاهی . در سرزمینش ممنوع ساخت

نهاي ایرانی از دیرباز گذشته از آن که قربانی انسان در آیی. دینی داشته است

ناشناخته بوده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که در آیین زرتشت 

از جمله جانوران و –هر نوع اعمال خشونت بر بدن جانداران نیکو 

. شده استگناه بوده و کل مراسم قربانی جانوري نکوهیده می- چارپایان

به خاطر سابقه و –ان ي هخامنشیبنابراین روشن است که در کل دوره

ي ایران زمین، و به ویژه در دوران داریوش و خشایارشا بافت دینی دیرینه

این . انسانی در ایران قربانی نشده است-شانبه خاطر باورهاي زرتشتی–

شان از دیرباز البته بدان معنا نیست که تمام اقوامِ تابع هخامنشیان که برخی
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در مورد اقوام . اندکردهنیز از این کار پرهیز میرسم قربانی انسان را داشتند 

- هاها و یونانیها، کنعانیبه ویژه فنیقی–ي مدیترانه ساکن در کرانه

هایی از اجراي آن دانیم که چنین مناسکی از دیرباز وجود داشته و نشانهمی

با این وجود چنین رسمی در درون . در دوران هخامنشی نیز وجود دارد

. اندین باب نبوده و اقوام ایرانی زبان با آن آشنا نبودهایران زم

پس چرا هرودوت در شرایطی که انگار همگان از غیاب قربانی انسان در 

اند، چنین روایتی را به خشایارشا نسبت داده است؟ ایران زمین خبر داشته

بایست تاکید بر خشونت و سرسختی او براي دستیابی به یک دلیل می

چنان که این دو قربانی نیز براي فتح یونان و تجدید . یش باشدهاخواسته

با این وجود استفاده از این مضمون در . اش انجام شده استجوانی ملکه

توانسته از رخدادي تاریخی نیز مایه گرفته باشد و به مورد خشایارشا می

یعنی هرودوت رویدادي . زودي نشان خواهم داد که چنین بوده است

برگرفته و آن را واژگونه ساخته و همچون دلیلی بر خشونت مشهور را

. خشایارشا و درباریانش در چند جا تکرار کرده است

بینیم که شواهدي در تایید اگر به اسناد عصر هخامنشی مراجعه کنیم، می

اما این اسناد تصویري از او به دست . زرتشتی بودنِ خشایارشا وجود دارد

هاي بخش مهمی از رمزپردازي. ن داریوش استدهند که درست همچومی

مربوط به فروهر و گوي بالدار که شرحش گذشت در دوران سلطنت این 

اند و توجه و شاه در هنگام تکمیل تخت جمشید در این بنا گنجانده شده

توان دریافت اهمیت این ایزد زرتشتی در دربار خشایارشا را از اینجا نیز می

هاي شوش و تخت جمشید تنها از شده در پی کاخهاي دفن که در کتیبه

. 7اهورامزدا یاد شده است

اي به جا مانده که آن را به خاطر محتوایش همچنین از خشایارشا کتیبه

..340340: : 88..، ج، ج13881388ندامایف، ندامایف، دادا77
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:نامندمی"ضد دیو"

هنگامی که من شاه شدم، در میان سرزمینهایی که : شاه خشایارشا گوید"

سپس اهورامزدا مرا یاري . دسرکشی کر) یکی از آنها(در باال نوشته شده، 

رساند، به خواست اهورامزدا من آن سرزمین را شکست دادم و آن را سر 

ها جایی بود که در آن از دیرباز و در میان این سرزمین. جایش نشاندم

پس از آن من به خواست اهورامزدا آن دیوکده را . شدنددیوها پرستیده می

جایی ".یوان پرستیده نخواهند شدد) دیگر(": ویران کردم و اعالم نمودم

را با ) اشه(شدند، من در آنجا اهورامزدا و ارته که پیشتر دیوان پرستیده می

"8.احترام ستایش کردم

بر خالف آنچه که گاه از این متن فهمیده شده، خشایارشا در این کتیبه به 

..489489: : 13841384کنت، کنت، 88

ممنوع ساختنِ پرستش دیوها یا ایزدان دیگر و منحصر ساختن مراسم دینی

این متن در واقع بر مبناي الگوي . کندبه مناسک زرتشتی اشاره نمی

او درست مانند پدرش . بخشهاي متاخر نوشتار بیستون پرداخته شده است

کند که با دستاویزي به فرو نشاندن شورش و غلبه بر مخالفانی اشاره می

دینی جنبش خود را آغاز کرده بودند، یا دست کم خشایارشا با متهم 

. شان به بددینی بر ایشان چیره شدتنساخ

ي ضد دیو، خشایارشا پس از نام بردن از فهرست سرزمینهاي در متن کتیبه

یکی آن که بر شورشی در یک . کندتابع، از سه کردار مهمش یاد می

اي را در سرزمینی دیگر ویران کرده، سرزمین چیره شده، دوم آن که دیوکده

کار دیگري بود که بد انجام شده بود، من آن "و دیگر این عبارت مبهم که 

".را نیک گردانیدم

اي منحصر به فرد محتواي این کتیبه آشکارا به رخدادي خاص و واقعه

با این وجود اشاره به اهورامزدا و استفاده از نام دیو براي . کنداشاره می
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دهد نامیدن ایزدانِ دروغین حضور ادبیاتی زرتشتی را در این متن نشان می

به شکلی از - درست مانند پدرش–و بنابراین تردیدي نیست که خشایارشا 

به همان ترتیبی که داریوش بر یک جنبش . آیین زرتشت معتقد بوده است

ي بددینی رهبر قبایل سکاي اعتراضی دینی در ایالم چیره شد و با بهانه

نشاند و تیزخود را تغییر داد، خشایارشا نیز شورشی را در سرزمینی فرو 

هاي حدس من آن است که با مرور داده. بددینی را در جایی از میان برد

ي مورد نظرش موجود در مورد خشایارشا بتوان به دقت جایگاه این دیوکده

.را تعیین کرد

ي خشایارشا به دیوکده را مربوط به بابل بیشتر نویسندگان معاصر اشاره. 2

ي این موضوع ته که توافقی عمومی دربارهاین از آنجا برخاس. انددانسته

وجود دارد که خشایارشا در ابتداي سلطنتش با شورش بابل روبرو شد و 

آن را به شدت سرکوب کرد و بعد معبد اساگیل را در این شهر ویران 

این توافق از آنجا برخاسته که چند منبع یونانی به ویران شدن .  ساخت

اما شواهد . انداین شهر اشاره کردهها بعد از شورش مردم پرستشگاه

دهد که گزارشهاي یاد شده نادرست هستند و جز در زمان تاریخی نشان می

اي با پیامدهاي ویرانگر در به قدرت رسیدن داریوش بزرگ شورشی پردامنه

شناختی با قوت تمام نشان همچنین مدارك باستان. این شهر رخ نداده است

سراسر دوران هخامنشی فعال بوده و بت دهند که معبد اساگیل درمی

مردوك در آنجا باقی بوده و پرستش این ایزد رواجی تمام داشته است و 
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ي ویرانی این معبد به دست خشایارشا نادرست بوده گزارش یونانیان درباره

. 9است

ترین دوران در واقع بابل در زمانی که زیر فرمان هخامنشیان بود شتابنده

ي آنچه که اش را تجربه کرد و بخش عمدهو فرهنگیشکوفایی علمی 

بینی و ادبیات دینی طالعاخترشناسی، –شود میراث تمدنیِ بابل خوانده می

دانیم که مرکزیت همچنین این را می. 10انددر این دوران پدیدار شده-بابلی

یافتن شهر اوروك در جنوب میانرودان و تبدیل شدنش به یک شهر دینی 

در واقع در عصر - 11شدیش از این به دوران هلنی منسوب میکه پ–مهم 

99 KKuuhhrrtt aanndd SShheerrwwiinn--WWhhiittee,, 11998877:: 6699--7788..

1100 SSaacchhss,, 11995522:: 4499--7755..

1111 MMccEEvvaann,, 11998811:: 118877..

. 12هخامنشیان تحقق یافته است

اي از دشمنی خشایارشا و اما در این حالت چه چیز باعث شده که خاطره

ي امروزین دامن بزند؟ طبق معابد بابلی باقی بماند و به برداشت شتابزده

.گرددمعمول باز همه چیز به هرودوت باز می

از کتاب نخست تواریخ هرودوت را به شکلی فهم 183ورخان بند م

اند که گویی در آن سخن از غارت معبد بعل مردوك در بابل رفته کرده

کورت . کنداست و به دزدیده شدنِ بت زرین او توسط خشایارشا اشاره می

اي به اند که در این متن هیچ اشارهو شروین وایت به خوبی نشان داده

گوید که از معبد در اینجا هرودوت می. بت مردوك وجود ندارددزدیدن 

و خبردار شده که "دیده"بابل بازدید کرده، بت زرین مردوك را 

1122 OOeellssnneerr,, 11998811:: 3399--4444..
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سخن هرودوت . خشایارشا تندیس زرین دیگري را از آنجا برداشته است

در اصل متن یونانی کامال روشن و صریح است و از این دو تندیس با 

آن بت زرین مردوك که هرودوت مدعی است . کندمینامهایی متفاوت یاد 

نامیده شده و تندیس زرین دیگر ) (آن را دیده، به یونانی آگالما 

بنابراین برداشت . 13خوانده شده است) / آندریاس("مرد"

ي جمهور مورخان که خشایارشا را بر مبناي این متن سرکوب کننده

ي بت زرین او د مردوك، و ذوب کنندهي معبشورش بابل، ویران کننده

دانند، کامال تخیلی و نامستند است و از بد خواندنِ متنی ساده و روشن می

.ناشی شده است

گوید که گویی خود به در این بخش از تواریخ، هرودوت طوري سخن می

..122122--109109: : 22..، ج، ج13881388کورت و شروین وایت، کورت و شروین وایت، 1133

آنگاه توصیفی از این . بابل رفته و معبد مردوك را از نزدیک دیده است

ي او معبد مردوك از دو بتخانه طبق گفته. دهدست میپرستشگاه به د

تشکیل شده که یکی از آنها در ارتفاعی بیشتر قرار دارد و حاوي بت زرین 

هاي این بت همچون مردي است که بر تختی با پایه. بعل مردوك است

ي کلدانیان به گفته. زرین نشسته و در برابرش میزي طالیی قرار گرفته است

سها بیست و دو تن طال به کار برده شده بود که اگر راست در این تندی

ي دیگري ي مردوك، به بتخانهبیرون از بتخانه. باشد، ثروت عظیمی است

اشاره شده و همچنین گفته شده که در معبد بزرگ بابل دو قربانگاه وجود 

یکی از آنها بزرگتر است و براي قربانی کردن گوسفند کاربرد . داشته است

ي قربانی کردن کودکان و دیگري مذبحی زرین است که ویژهدارد 

گوید که در دوران کوروش در این بخش هرودوت می. شیرخواره است

. رسیده استتندیس عظیم مردي وجود داشته که قدش به پنج متر می

داریوش تصمیم داشته این بت را بردارد اما چنین نکرد، تا آن که 
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کوشید از این کار برداشت و کاهنی که میخشایارشا جسورانه این بت را 

. 14جلوگیري کند را به قتل رساند

نخست آن که معبد بزرگ بابل، . شوداز این روایت چند نکته معلوم می

این معبد از دو بتکده، دو قربانگاه و دو . ساختاري دوتایی داشته است

–زئوس"شده و هرودوت نام آن را به صورت سطح متفاوت تشکیل می

ثبت کرده که قاعدتا در حالت اصلی معبد ) ("لوسبِ

مردوك نام داشته است، چون یونانیان زئوس را با مردوك بابلی و - بعل

. گرفتند و بلوس هم ثبت یونانی اسم بعل استاهورامزداي ایرانی یکی می

معموال در این ترکیب نام بعل را به عنوان لقبی براي مردوك در نظر 

اند که مردوك بابلی هم مانند ایزدانِ فنیقی و د و فرض کردهانگرفته

..183183هرودوت، کتاب نخست، بند هرودوت، کتاب نخست، بند 1144

این که عنوان بعل در . شده استکارتاژي با نام عمومی بعل مشخص می

داده و در فنیقیه و به ویژه کارتاژ به عنوان لقبی کل معناي خدا و سرور می

عمومی براي خدایان کاربرد داشته، به کمک اسناد گوناگون فنیقی اثبات 

اما تعمیم دادن این قضیه به بابل و آن هم به ایزد مهمی مانند . شودمی

ترِ مردوك و قبول این که وي نیز در شهرِ زادگاهش با لقب ایزدان فروپایه

.شده، جاي بحث داردکنعانی شناخته می
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توصیفی که هرودوت از معبد اساگیل به دست داده با این که بعل لقب 

او در آنجا دو قربانگاه و دو بتکده و ردپاي دو . رض داردمردوك باشد تعا

 تندیس را یافته و این بدان معناست که در معبد اصلی شهر بابل دو ایزد

یکی از آنها مردوك بوده که . اندشدههمسان انگاشته شده پرستیده می

ي بزرگتر به او اختصاص داشته خداي بزرگ سنتی بابل است و بتکده

بعل بوده که مورد احترام مردم فنیقیه و فلسطین بوده، و دیگري . است

احتماال باب شدنِ . شده استهمواره همچون مردي ایستاده بازنموده می

پرستش بعل در این شهر پیامد تبعید مردم فلسطین در دوران نبوکدنصر و 

چنان که به روایت هرودوت . ها به این شهر بوده استمهاجرت کلدانی

در جریان شورشهاي ابتداي سلطنتش به بابل تاخت، زوپیر وقتی داریوش 

"بعل"و دیگري "هاکاسی"شان را بر رویش گشود که یکیدو دروازه

.15نام داشت

آن . دانیم که بعل لقبی عمومی براي خدایان کنعانی استاین را هم می

کردند همان ایزدي است که خدایی که براي کودك شیرخواره قربانی می

شده قیه با نام بعل مولوك و در کارتاژ به اسم بعل هامون پرستیده میدر فنی

بنابراین وقتی هرودوت از دو بتخانه و دو قربانگاه و دو تندیس . 16است

گوید، به سادگی به حضور همزمان دو خدا در یک معبد اشاره سخن می

. کندمی

هی یکی از آنها مردوك است که همچون مردي نشسته بر اورنگ پادشا

..158158هرودوت، کتاب دوم، بند هرودوت، کتاب دوم، بند 1155

1166 SSmmiitthh,, 11997755:: 447777--447799..
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این که جایگاه او فرازتر بوده . نامدتصویر شده و هرودوت او را آمالگا می

شده و قاعدتا مذبح بزرگتر نیز به نشانگر آن است که ایزد اصلی قلمداد می

هرودوت به روشنی گفته که این مذبح براي قربانی . او تعلق داشته است

!) نیم تنبه روایت هرودوت ساالنه دو و(گوسفند و سوزاندن کندر 

ي مردوك، محل در بخشی پایینتر، چسبیده به بتکده. اختصاص داشته است

او همان است که همچون مردي با پنج متر قد . استقرار بت بعل بوده است

نامیده ) آندریاس(شده و هرودوت به همین دلیل او را مرد بازنموده می

ه سنت مردم فنیقیه قربانگاه زرین قاعدتا به او تعلق داشته و در آن ب. است

. 17اندکردهو فلسطین کودکان نوزاد را قربانی می

دهد که در زمان ورود کوروش به بابل، این بت گزارش هرودوت نشان می

..44--11، آیات ، آیات 2020سفر الویان، باب سفر الویان، باب 1177

در زمان داریوش تالشهایی براي منسوخ . در آنجا وجود داشته است

ي نهایی نرسید، تا آن که ساختن آیین این ایزد انجام پذیرفت که به نتیجه

این که داریوش و پسرش . خشایارشا آن را برداشت و کاهنش را کشت

به دشمنی با بعل برخاسته بودند -شانبا گرایش آشکار زرتشتی–خشایارشا

و نقش -یعنی یهوه–از سوي دیگر با همدلی ایشان با خدايِ رقیب بعل 

. شان در سازماندهی دین یهود همخوانی داردمهم
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داریوش و خشایارشاي زرتشتی با ایزدي خونخوار و نماید کهچنین می

اند سر ناسازگاري کردهخشمگین مانند بعل که کودکان را برایش قربانی می

. اندکردهچینی میاند و براي منسوخ ساختن دین وي در بابل زمینهداشته

ي پدرش براي از میان بردن این دین در بابل را به سرانجام خشایارشا برنامه

که –ند و نه تنها بت بعل را از این معبد برداشت، که کاهن اعظم او را رسا

این حرکت آشکارا . به قتل رساند- شاید قصد برپا کردن شورشی را داشته

تالشی براي منع قربانی کودکان در بابل بوده و راهی بوده تا ایزد بدوي و 

ده، از این شترِ ساکن بابل پرستیده میآدمخواري که توسط اقوام بدوي

این که بت مردوك همچنان پا برجا بوده و میز زرین و . قلمرو رانده شود

دو و نیم تن کندرِ پیشکش شده به وي همچنان در دوران هرودوت برقرار 

ي عمومی این گزارش هم با قاعده. توان دریافتبوده را از گزارش او می

ترین ایزد آسمانیِ بینی هخامنشیان همخوانی داشته که بزرگحاکم بر جهان

با -به شرط همخوانی با چارچوب اخالقی زرتشتیان–اقوام دیگر را 

احتماال کوروش هنگام ورود به بابل و . انگاشتنداهورامزدا همسان می

دانسته است، و این را از ستودن مردوك همین ایزد ایرانی با وي همگون می

ي تقدس هفت ستاره و رپرستانهیابیم که از همین هنگام باورِ مهآنجا در می

شود و این مردوك است همتا بودنِ برجیس با هورمزد در بابل هم باب می

. شوداهورامزدا همسان دانسته می- ي برجیسکه با ستاره

بنابراین هخامنشیان و به ویژه شاهانشاهان زرتشتی هیچ دلیلی براي مخالفت 

دهد که معبد هم نشان میاند و خود تواریخ هرودوت با مردوك نداشته

ي ایرانیان، کامال پر رونق مردوك در زمان بزرگترین بدگوي یونانی درباره

این ایزد بدوي و خشن که از . ي بعل متفاوت استاما قضیه. بوده است

کرد، در عصر نوبابلی در هاي انسانی را از پیروانش طلب میدیرباز قربانی

ه تعبیرِ هرودوت در مورد کردار این شهر نفوذي یافت و جالب است ک

خشایارشا شباهتی چشمگیر دارد با سفارش کتاب مقدس براي پرهیز از 

یعنی خشایارشا و داریوش که تاسیس دین . قربانی کردن کودکان براي بعل
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هاي یکتاپرستانه و مخالفت کردند و بنابراین با اشارهیهود را پشتیبانی می

اند، در ضمن همان کسانی افقت داشتهکتاب مقدس با قربانی انسانی مو

. بودند که آیین بعل و احتماال رسم قربانی کودکان را از بابل برانداختند

ناگفته نماند که قبایل یهودي خود بومی فلسطین بودند و از خاستگاهی 

چنان که قربانی کردن اسحاق به . مشابه با پرستندگان بعل برخوردار بودند

ي اطاعت امري پسندیده قلمداد شده و نشانهدست ابراهیم در تورات 

منطقی که قاعدتا قربانگران کودکان در . محض از خداوند دانسته شده است

بندهاي مربوط به منع قربانی انسان در . اندپیشگاه بعل نیز با آن موافق بوده

. شوندتورات همگی متاخر هستند و به تدوینِ دوران هخامنشیان مربوط می

. کندندهایی وجود دارد که حدس مرا در این مورد تقویت میدر تورات ب

پرچمی برافراشته و اعالم نمایید و مخفی ":خوانیمدر کتاب ارمیاء چنین می

مردوك خُرد شده . ندارید، که بابل گرفتار شده و بعل شرمسار گشته است

زیرا که امتی از . و تندیسهایش رسوا گشته و بتهایش درهم شکسته است

".18تازد و سرزمینش را ویران خواهد ساختمال بر او میسوي ش

نماید که شرح این متن در دوران هخامنشیان نوشته شده و چنین می

پیشگویی ویرانی بابل به دست مهاجمان شمالی بخشی بازمانده از تبلیغات 

به هر . ي کوروش به این شهر بوده باشددینی یهودیان بابل در زمان حمله

ه روشن است این که در این متن بعل با مردوك تفاوت صورت آنچه ک

شود با ورود مهاجمان شمالی بعل شرمسار و بتهاي مردوك خرد می. کندمی

و به روشنی سخن از چندین تندیس و بت در میان است که انگار مردوك 

بند دیگري در تورات وجود دارد که این تفسیر . شان سروري داردبر همه

در کتاب اشعیاء درست پس از آنجا که . کندا تایید میاز کتاب ارمیا ر

سخن از برانگیخته شدنِ کوروش به دست یهوه و فتح بابل است، بابی 

..33و و 22هاي هاي ، آیه، آیه5050کتاب ارمیاي نبی، باب کتاب ارمیاي نبی، باب 1188
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دهد که به وجود دارد که توصیفی کامال ایرانی از یهوه را به دست می

و اي سرکشان در ": مانداي از تصویر اهورامزدا و زروان و مهر میآمیخته

زیرا من . آنچه را که آغازین است از ازل به یاد آورید. یددل خود بیندیش

من خدا هستم و هیچکس . دیگري نیست) خداي(قادر مطلق هستم و 

سرانجام را از سرآغاز و آنچه را که واقع نشده از ازل . همچو من نیست

ي من برقرار خواهد ماند و تمامی شادمانی گویم که ارادهکنم و میبیان می

مرغ شکاري را از خاور و مشاور خویش را . جا خواهم آوردخویش را به

من این را بر زبان آوردم و البته آن را به جا . خوانماز دوردستها فراز می

اي . خواهم آورد، آن را مقدر نمودم و البته به وقوع خواهمش رساند

داد و عدل خویش . دالن که از دادگري دور هستید، سخنم را بشنویدسخت

"19...باشدیک آوردم و دور نمیرا نزد

..1313--88هاي هاي ، آیه، آیه4646کتاب اشعیاي نبی، باب کتاب اشعیاي نبی، باب 1199
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ي این بندها و باب پیشین که شرح برانگیخته شدنِ کوروش درست در میانه

رستی آمده و بتها به خاطر پاش بر بابل است، استداللی بر ضد بتو چیرگی

آن که به دست مردمان ساخته شده و گنگ و ناتوان هستند نکوهیده 

بعل خم شده و نَبو خمیده : بخش از متن چنین آمدهدر سرآغاز این . اندشده

آنهایی که . اندتندیسهاي آنها را بر حیوانات و چارپایان نهاده. گشته است

داشتید، برداشته شده و بارِ حیوانات ناتوان شده شما تصاحب کرده و بر می

توانند آن بار را همگی خم شده و خاکسارند و نمی) هابت(آنها . است

"20.روندبلکه خودشان به همراه آن به اسیري می. برهانند

این بند، به توصیف دقیقی از ماجراي برداشته شدنِ بت بعل از معبد بابل 

ي پارسها بر بابل است حال و هواي انجام این کار دوران سیطره. شبیه است

..22و و 11هاي هاي ، آیه، آیه4646کتاب اشعیاي نبی، باب کتاب اشعیاي نبی، باب 2200

هم بت او را . و به طور خاص بعل است که خمیده و خاکسار شده است

برند و هم اموال و پیشکشهایی که برایش نهاده اسیري میبرداشته و به 

پس از این توصیف، . انداز او ستانده شده-احتماال کودکان نوزاد–شد می

پرستان آمده و آنگاه توصیفی که گفتیم شرحی در ناتوانی بتها و حماقت بت

. اسرائیل ارائه شده استاز خداي یکتاي بنی

گواه گرفت و فرض کرد که در زمان خشایارشا توان تمام این اسناد را می

. معبد بعل در بابل تعطیل شده و قربانی کودکان در آن منسوخ شده است

 احتماال این کار بعد از فرو نشاندن شورش بابل انجام پذیرفته و خود

ماجرا در جهان . ي ضد دیو بدان اشاره کرده استخشایارشا در کتیبه

هم در منابع یونانی و هم در اسناد عبرانی باستان چندان مهم بوده که 

هایی واژگونه در پیوند با آن به روایت هرودوتی بازتاب یافته است و قصه

. از خشایارشا راه یافته است

توان نتیجه گرفت که خشایارشا با تعبیرهاي با این همه از این بحث نمی
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خشایارشا . کیشی بوده استامروزین و به سبک ساسانیان، زرتشتی راست

نیز مانند پدرش به جناح هوادار اهورامزدا از دینِ زرتشتیِ آمیخته با 

به همان ترتیبی که داریوش رمزگان مهري را . مهرپرستی تعلق داشته است

هاي مقدس زرتشتی بهره برد، به کار گرفت و از آن براي بازآفرینی نشانه

این مورد فراوان هاي جسته و گریخته درنشانه. خشایارشا نیز چنین کرد

هاي مربوط به آیین مهر در دوران دهند که نامها و نشانههستند و نشان می

هاي چنان که مثال نام. اندخشایارشا نیز میان اقوام آریایی محبوب بوده

: خْشَثیهجم(و یاماکشادا ) جمک(مانند یاماکا –یمه / داراي عنصر جم

با این وجود به نظرم . 21ستنددر تاخت جمشید فراوان ه-)جمشید شاه

بهترین دلیل براي نمایش نفوذ آیین مهر در دوران داریوش و خشایارشا و 

..3636: : 22..، ج، ج13751375بویس، بویس، 2211

توان ي زرتشتی را میي فلسفههاي آن در زمینهگیري از نشانهچگونگی وام

.در نقش رستم دید
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/ شروین وکیلی/ »ي یونانیاسطوره معجزه«فصلی از کتاب 

1390/ رآفرینانتشارات شو

ي خشایارشاقصه: بخش دوم، گفتار دوم


اگر بخواهیم رفتار خشایارشا هنگام ورود به یونان را نوعی عملیات 

هرودوت . جنگی تلقی کنیم، همه چیز بسیار نامفهوم جلوه خواهد کرد

:ها را در یونان انجام دادکند که شاه این فعالیتروایت می

ي ایونیه غله درست کرد و سیلوهایی در چند نقطهانبارهایی براي انباشتن - 

؛ساخت

کوه آتوس را شکافت و به کمک مردم محلی راهی در دل آن درست - 

؛کرد

ي هلسپونت بر تنگه- 

؛پل زد

در برخی از نقاط - 

شمال یونان جاده 

؛کشید

؛در معبدها قربانی کرد و از مراکز دینی بازدید کرد- 

د و تاجی رسال را تقدیس کري بسیار کهندر شهر سارد درخت چنا- 

؛22زرین بر آن آویخت

؛دوانی برگزار کردي اسبمسابقه- 

..3232هرودوت، کتاب هفتم، بند هرودوت، کتاب هفتم، بند 2222
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ي خشایارشاقصه: بخش دوم، گفتار دوم


اگر بخواهیم رفتار خشایارشا هنگام ورود به یونان را نوعی عملیات 

هرودوت . جنگی تلقی کنیم، همه چیز بسیار نامفهوم جلوه خواهد کرد

:ها را در یونان انجام دادکند که شاه این فعالیتروایت می

ي ایونیه غله درست کرد و سیلوهایی در چند نقطهانبارهایی براي انباشتن - 

؛ساخت

کوه آتوس را شکافت و به کمک مردم محلی راهی در دل آن درست - 

؛کرد

ي هلسپونت بر تنگه- 

؛پل زد

در برخی از نقاط - 

شمال یونان جاده 

؛کشید

؛در معبدها قربانی کرد و از مراکز دینی بازدید کرد- 

د و تاجی رسال را تقدیس کري بسیار کهندر شهر سارد درخت چنا- 

؛22زرین بر آن آویخت

؛دوانی برگزار کردي اسبمسابقه- 

..3232هرودوت، کتاب هفتم، بند هرودوت، کتاب هفتم، بند 2222
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؛رو در ساالمیس کشیداي ارابهجاده- 

…و- 

داند و هایی از لشگرکشی به یونان میهرودوت تمام این عملیات را بخش

د گویمثالً می. کندي نظامی تفسیر میهمه را در قالب نوعی برنامه

جا غله ساخت تا از مصر و کشورهاي شرقی به آنرا خشایارشا این سیلو 

مردم محلی هنگام عبور سپاهش دچار دلیل این کار، آن بود که. حمل کند

هر چند چنین تصویري از شاه هخامنشی و . ناراحتی و قحطی نشوند

تواند بسیار غرورآفرین باشد، اما از دید من کل تدارکات لشگر ایران می

ترین مراکزي که سیلوها و مراکز انباشت مهم. ماجرا چیز دیگري بوده است

آکتیا در تراکیه لئوکته:عبارتند ازتواریخدر متن اند غله در آن ساخته شده

ئیون نتیا، دوریسکوس و ا، تورودیزا نزدیک پرِ)نزدیک خرسونسوس(

)نگاه کنیم، میي یونان اگر به نقشه. 23، و مقدونیه)ستروموننزدیک رود ا -

ي یونان جزیرهربط به شبهبینیم که این سیلوها در مناطقی بسیار منتشر، و بی

ارتباط ) در مقدونیه و تورودیزا(حدود نیمی از این سیلوها . اندتأسیس شده

شده توسط سپاه خشایارشا ندارند، و اصوالً ساختن چندانی با مسیر پیموده

اش را اي قدیمی مرسوم باشد و نمونههسیلو کاري نبوده که در لشگرکشی

شمار لشگریان در تمام نبردهاي . بینیمهاي دیگر هم نمیدر جنگ

قدر هرگز آن-خشایارشااز جمله لشگرکشی- ي جهان باستانشدهشناخته

چون ترابري ،ناپذیر تخریب کندنیست که منابع طبیعی را به شکلی برگشت

باشند در جهان باستان ممکن نبوده گروهی که چنین مصرف باالیی داشته

ي مغول مربوط شده از این نظر، به حملهترین هجومِ شناختهمخرب. است

..2525بند بند هرودوت، کتاب هفتم،هرودوت، کتاب هفتم،2233



75سهصد و نود واردیبهشت هزار و سی/هجدهميشماره/سیمرغ

ي کشتزارها به مراتع یافتهشود که آن هم با تخریب و تبدیل سازمانمی

- ناپذیر آذوقههمراه بود، نه مصرف عادي منابع محلی که به ویرانی بازگشت

. ي مردم محلی بینجامد

هاي عمرانی رایج در سیاستکه از -رسد ساخت سیلو ابراین به نظر میبن

. لشگرکشی خشایارشا نداشته باشدربطی به- هخامنشی بودهشاهنشاهی

آید که آیا به راستی خشایارشا براي حمله جا این پرسش پیش میدر این

کسی به یونان به ایونیه و مقدونیه و سارد رفته بود؟ و آیا معقول است که 

با لشگریانی فراوان براي حمله به سرزمینی بیگانه حرکت کند و در راه 

نیرویش را صرف ساخت سیلو و جاده و پل کند؟ به ویژه که بخش مهمی 

ي کس که به نقشههر. هاي عمرانی توجیه نظامی ندارنداز این فعالیت

اي از هي باریکترین نقطهبیند که کوه آتوس در جنوبییونان نگاه کند، می

. ي تاسوس کشیده شده استخشکی قرار دارد که به موازات جزیره

کشیدن جاده در این کوه و شکافتن آن براي لشگریان ایرانی چه ارزشی 

تر از توانسته داشته باشد؟ وقتی سپاه زمینی از مسافتی بسیار شمالیمی

را ها عبور از میان کوهامکانِکرده و ناوگان هم درون تراکیه عبور می

کند که خشایارشا اگر عالوه بر این، خود هرودوت تأکید می.استنداشته

توانست با قایق از این منطقه عبور کند و کندن کانال در کوه مایل بود می

داند نه ي خشایارشا میآتوس را راهی براي نمایش قدرت مغرورانه

.24عملیاتی که از نظر نظامی ضرورت داشته باشد

ه به ظاهر اشتباهی در روایت لشگرکشی خشایارشا به یونان نتیجه آن ک

این اشتباه، احتماالً از مخلوط شدن دو رشته از . صورت گرفته باشد

از سویی عملیات عمرانی . ستربط در ذهن یونانیان ناشی شده احوادث بی

هاي شمال غربی شاهنشاهی و مسافرتش به آن ناحیه خشایارشا در بخش

..2424هرودوت، کتاب هفتم، بند هرودوت، کتاب هفتم، بند 2244
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هاي همیشگی شاهنشاهان ایرانی در قلمروشان ي گردشهاست، که از زمر

شده و همیشه هم با انجام عملیاتی از این دست همراه بوده، و محسوب می

ي سپاه ایران به یونان و سرکوب شهرهایی است که در دزدي دیگري حمله

این لشگرکشی، به . دریایی و ناامن کردن سواحل ایونی گناهکار بودند

ربط با سفر شاه به این ناحیه بوده ري کامالً مستقل و بیاحتمال زیاد ام

از بازگشت خشایارشا به مناطق شرقی پسبینیم که چون می،است

رسد از این رو، اصوالً به نظر نمی. یابدها به یونان ادامه میشاهنشاهی حمله

.شخص خشایارشا در جنگ با یونانیان حضور داشته باشد

هاي ایران و ر به این که خشایارشا در میدان جنگاین حدس، یعنی باو

یونان حضور نداشته است، با بیان صریح هرودوت و سایر نویسندگان 

از . باستانی یونان در تضاد است و با تاریخ رسمی امروزین نیز تفاوت دارد

يو پیش کشیدن شواهدتری محکماین رو، براي تقویت آن نیاز به استدالل

.هستبیشتر 

اي که باید در شرح رفتار خشایارشا در یونان بدان دقت کرد، ین نکتهنخست

هاي خالف تصویري که در متناین حقیقت است که دربار هخامنشی، بر

برق و سرایی پر زرق وشود، از حرمتاریخی کالسیک بازنمایانده می

دربار . شده استچینان مرموز تشکیل نمیانبوهی از خواجگان و توطئه

ي خاص یک نقطهیادر یک قصر کهی نظامی متحرك و پویا بوده هخامنش

ها و قصرهاي البته شاهنشاهان هخامنشی کاخ. یافته استاستقرار نمی

شان قرارگاه دایمی شاه رسد که هیچ کدامساختند، اما به نظر میمتعددي می

هاي دربار با تناوبی منظم همواره در میان پایتخت،در واقع. دنانبوده
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ها را در بابل، بهارها را در کرده و زمستاني شاهنشاهی نوسان میگانهسه

عالوه بر این، شاه . شده استها را در اکباتان مستقر میشوش، و تابستان

گشته و هر اش میهر ساله در مسیرهایی دور و دراز در کل قلمرو پادشاهی

کرده زگار اتراق میي ایران آن رواي از قلمرو گستردهاز چندگاهی در نقطه

گروهی . انددربار را به اشکال متفاوتی تفسیر کردهاین متحرك بودنِ. است

اند و در گرد بودهاند که کوچاین را میراث عادت پارسیان باستان دانسته

دیگران، این را ناشی از . اندکردهمسیرهایی طوالنی قشالق و ییالق می

هاي مختلف از بخششاهنشاه داوم اند، که سرکشی مضرورتی سیاسی دیده

ساخته، و حضور واقعی یا مجازي شاه در گوشه و قلمروش را ضروري می

اش را تضمینی بر مشروعیت وي، و شرط الزم کنار سرزمین زیر سلطه

. 25ندکنمحسوب میابرانسان /تثبیت ایدئولوژي شاه

اهنشاه به کنم قدرت سیاسی شمن هم مانند این گروه از نویسندگان فکر می

بازتولید تصویري فراطبیعی و تقریباً دینی از شاه وابسته بوده است که 

یر شاه حافظ سرسبزي و تصو-بخشی به زمین عناصري مانند برکت

-و تضمین چیرگی نظم بر آشوب - هاي پردیسسازندهوکار، وکشت

عناصر اصلی آن را تشکیل-یر شاه عادل و نیکوکار و حافظ قانونتصو

در این نگاه، شاه ناچار بوده همواره در مسافرت به سر برد تا . انددادهمی

اش، رعایایش را از حضور خویش، و دشمنانش را از فعال بودن و آمادگی

. خاطر جمع کند

سفر خشایارشا به یونان، بیش از آن که به مسافرتی جنگی شبیه باشد، به 

..13771377بریان، بریان، 2255
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کرده، و وقت ند حرکت میسیار کُاو ب. مانداي مییکی از این سفرهاي دوره

هاي مردم محلی، و داد و دهش ها و جشنخود را صرف شرکت در بازي

یک دلیل روشن بر این که . نموده استبه مردم شهرهاي وفادار می

خشایارشا اصوالً درگیر حمله به یونان نبوده و این عملیات را سردارانش 

د روز پیش از نبرد ترموپوالي، اند، آن که چنبردهبا سیاستی محلی پیش می

شدهی از قلمرو شاهنشاهی تلقی میکه آشکارا بخش- خشایارشا در تسالی 

دهد که در آن سوارکاران پارسی از دوانی ترتیب میمسابقات اسب- 

رسد یونانیان هم به نظر می،در ضمن. 26زنندشان جلو میرقیبان محلی

اند، چون وقتی کردهي تلقی نمیحضور ایرانیان را امري تهاجمی و غیرعاد

وند و خواستار استخدام رچند سرباز مزدور آرکادیایی به اردوي ایران می

..196196هرودوت، کتاب هفتم، بند هرودوت، کتاب هفتم، بند 2266

شان شوند سرداري پارسی از آنها در مورد این که مردمدر ارتش ایران می

دهند پاسخ میکند، و آنهاوجو میدر آن هنگام به چه کاري مشغولند پرس

،جالب آن است که. بقات المپیک هستندکه مشغول تدارك مقدمات مسا

از پیشآرکادیا در قلب سرزمین یونان قرار دارد و این مکالمه هم یک روز 

رسد مقاومت به نظر می،به این ترتیب. نبرد ترموپوالي انجام شده است

ی که توسط ي یونانیان در برابر ایرانیانطلبانهپارچه و استقاللیک

. 27اي ساختگی نباشدچیزي جز افسانهاندشدهشان رهبري میشاهنشاه

-نویسد که یونانیان هنگام مقابله با خشایارشا به شیوهمیقوانینافالطون در 

عمل کردند؛ چون از سه شهر مهم ) : آئیوخرون(آور اي شرم

از این هایونانی، تنها اسپارت در برابر پارس مقاومت کرد، آرگوسی

..22هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 2277
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ها حتی حاضر شدند با اسپارت بجنگند تا نیدرگیري کناره جستند و آت

. مقاومتش در برابر ایران در هم بشکند

رفتار مردم محلی هم تصویر بازدید باشکوه شاه از مردمش را در ذهن 

هرودوت خود . کند، نه نبردي خونین و حضور لشگریانی انبوه راتداعی می

ها شاه، از ماهاز خبردار شدن از سفر پسکند که مردم تاسوس روایت می

کردند تا بتوانند از او و هاي خود را پروار میپیش از رسیدنش دام

ي لشگري و این با رفتار مردمی که مورد حمله28همراهانش پذیرایی کنند

شاه در شرایطی به این شهرها . اند تفاوت داردجو قرار گرفتهسلطهبیگانه و 

ساختن سیلو و انبار غله بخش مهمی از همراهانش سرگرم شده که وارد می

چنین به نظر هم.اندسیساتی عمرانی مانند پل و تونل و جاده بودهأو ایجاد ت

..118118--121121هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي 2288

بنابراین، . هدفی مشخص را تعقیب کرده باشدي شاه خیمهرسد مسیر نمی

گویا شاه در یکی از سفرهاي همیشگی خویش به گوشه و کنار قلمرو 

ی از که جزئ- دونیه و تراکیه ي سارد و ایونیه و مقهخامنشی، به منطقه

مقهور شکوه و یونانیانِِِدر این میان، برخی از . ه باشددمآ-شاهنشاهی بوده

اندازي به شهرهاي ثروتمند زمان به خاطر دستان همدر کهجالل وي، 

پارسی ي آن را به صورت هجوم انبوه لشگریان ند، خاطرهدشایونیه تنبیه می

. ن خویش حفظ کردندو شخص شاه به یونان در ذه

توان هاي مربوط به حضور شاه در میدان نبرد را چگونه میاما روایت

توضیح داد؟ به ویژه روایت نبرد ساالمیس را که هم هرودوت و هم 

. اندآیسخولوس به حضور شاه در آن تأکید کرده

از نبرد -ی از جاها زیادي مفصلو در برخ-مفصل یشرحکه دکتر بدیع 

دهد، نشان داده که برخی از عناصر داستانی چگونه در به دست میساالمیس
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اند و به تدریج به بخشی نویسندگان یونانی راه یافتهدیگرروایت هرودوت و 

-اي بر تختی نقرهمثالً این قصه که خشایارشا بر فراز تپه. انداز تاریخ تبدیل شده

داللی که دکتر بدیع کرده به نگریسته، با استاي نشسته بوده و مراحل نبرد را می

در شرایطی که : توان ادامه داد و پرسیداما این استدالل را می. شودراحتی رد می

اي سیمین جعلی بوده، چرا در ي کوه و بر چهارپایهداستانِ نشستن شاه بر قله

اصل حضور شاه در میدان نبرد نتوان شک کرد؟

مري نظارت خدایان المپ بر هتصویر شاهی نشسته بر کوه، بیشتر به الگوي 

نه رسم پارسیان که حضور شاه در صف ،نبرد میان پهلوانان شباهت دارد

به عنوان از جنگ را ويساخت و کناره گزیدن مقدم نبرد را ضروري می

جلوه ،، و در نتیجه تهدیدي جدي براي مشروعیتششي ترسو بودننشانه

.دادمی

هاي اند که خشایارشا در میدانوشنی تصریح کردهنویسندگان یونانی به ر

نداشته و همه او را در جایی دور دست، نبرد مهمی مانند ساالمیس حضور
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یا نشسته بر کوه 29مثالً تکیه زده بر تختی زرین در محلی بسیار بلند

- نویسان یونانی نمیاگر چنین بوده باشد، تاریخ. اندتصور کرده،30اگالئوس

نماید بعید می. و را ببینند و رفتارهایش را با این دقت ثبت کننداند اتوانسته

که ارتباطی چنان گرم بین ایشان و درباریان هخامنشی وجود داشته باشد 

ها را از اطرافیان شاه در آن روز که به شکلی بتوانند عناصر این داستان

د ایرانیان بنابراین تصویري که یونانیان از شاه در روزهاي نبر. شنیده باشند

چیز از اساطیر اند، تخیالتی بوده که بیش از هرو پارسیان در ذهن داشته

شان در میدان نبرد سرچشمه ي خدایاني حضور و مداخلههمري و شیوه

. گرفته استمی

..2525، بند ، بند تمیستوکلستمیستوکلسپلوتارك، پلوتارك، 2299

. . 9090هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 3300

هایی که آن است که خشایارشا اصوالً در درگیري،تر استآنچه معقول

نانی انجام شده حضور نداشته میان سپاه ایران و گروهی دزد دریایی یو

اند نشان دقت در شمار و ترکیب کسانی که در خاك یونان جنگیده. باشد

دهد که ترکیب سپاه ایران در آن منطقه از ناوگانی فنیقی، سربازانی می

، و سردارانی پارسی تشکیل شده (!)تراکی، لودیایی، کاریایی، و یونانی 

شده به یونان، سپاهی مرزي بوده که م این بدان معناست که سپاه اعزا. است

این با تصویر رنگارنگی که . یافته استاز سربازانی محلی تشکیل می

کند، و احتماالً ي شاهنشاهی ترسیم میهرودوت از ارتش پنج میلیون نفره

هاي ارتش ایران در بابل یا شوش شاهدش بوده، در جریان یکی از رژه

. کامالً متفاوت است

اي به اتیوپیان، هندیان، در تمام نبردهاي ارتش ایران در یونان، هیچ اشاره

متحد با ارتش هايقومدیگرو،ها، خوارزمیان، سغدیان، پارتیانعرب

ها ایران در این جنگي سربازان بخش عمده،در واقع. شودشاهی دیده نمی
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اي از سربازان که با هستهاندشدهمردم ایونی و تراکی و ساردي تشکیل از

این بدان معناست که عملیات در یونان . اندشدهي پارسی راهبري مینخبه

یک لشگرکشی در حد شاهنشاهی نبوده، و تنها عملیاتی تنبیهی محسوب 

هاي داسکولیون و سارد شده که به احتمال زیاد با هماهنگی شهربانمی

.استپذیرفتهانجام 

به . توان تکرار کردریایی ایران هم میچنین حرفی را در مورد نیروي د

دویست : شده استروایت هرودوت ناوگان ایران از این نیروها تشکیل می

صور، صد و پنجاه کشتی فنیقی از شهر کشتی مصري، سیصد کشتی 

قبرسی، صد کشتی از کیلیکیه، صد کشتی از هلسپونت، پنجاه کشتی از

هاي آسیا، هفتاد کشتی ز دوريکیه، سی کشتی از پافالگونیه، سی کشتی ایل

از کاریه، صد کشتی از ایونیه، شصت کشتی آیولی، و هفده کشتی از 

هاي هاي متعلق به قومجزیره

به این ترتیب از مجموع . 31پالسگوي

کشتی که به روایت هرودوت 1207

در این نبرد شرکت کرده اند، 

گذشته از پانصد کشتی مصري و 

نشین فنیقی، همه به مناطق یونانی

فروند از آنها 577اند، و تعلق داشته

- دیودور شمار کشتی. یونانی بوده استمشخصاً- یعنی نیمی از ناوگان- 

نویسد و حجم کل ناوگان را کشتی می320هاي یونانی را در ناوگان ایران 

..100100--8989هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي 3311
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. 32داندکشتی می1200هم 

ا نیز ذکر آفرین در این نبرد رهرودوت نام و نشان سرداران غیرپارسی نقش

تترام نستوسِ صیدایی، ماتنِ صوري، مربالوس آرادوسی، سوئنسیس : کندمی

اي، کوبرنیسکوس لوکیایی، گورگوس و تیموناکس از قبرسی، کیلیکیه

ي هیستائیوس، داماسیتوموس و پیگرِس از کاریه، و آرتمیس ملکه

کند اما که نیروي کوچکی را رهبري می) زادگاه هرودوت(هالیکارناسوس 

چنان که .33کندبسیار از او تعریف میبودنششهريبنا به حق همهرودوت 

اند ي ایونیه و سارد و یونان برخاستهبینیم، تمام سرداران یادشده از منطقهمی

. شودشان دیده نمیدیگري در میان» آسیایی«و جز سه فنیقی 

..33اب یازدهم، بند اب یازدهم، بند دیودور، کتدیودور، کت3322

..100100--8989هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي 3333

هاي شمال غربی هایی محلی که سپاه شهربانیي جنگبه این شکل، خاطره

ي جنگشهر یونانی کردند، به تدریج به افسانهشاهنشاهی با چند دولت

احتماالً اصل قضیه آن بوده . ه استکل شاهنشاهی با یونان تبدیل شدمیان

هاي مربوط به شکوه و عظمت شاهنشاه ایران و عملیات که یونانیان روایت

اند و شاید شنیدهمیرا هاي غربی قلمرو شاهنشاهیاش در بخشباورنکردنی

گاه آن،انددیدههاي مورد نظر را به چشم میشان سیلوها و راهبازرگانان

دیگر ي تلخ نبرد با ایرانیان را هم از سر گذرانده و این دو را با یکتجربه

. اندترکیب کرده
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نخست سفر : به این ترتیب، باید دو رخداد متمایز را از هم تفکیک کرد

ي یونان، که در آن جزیرهرشا به شمال بالکان و شهرهاي شمالی شبهخشایا

وسازهاي شده و با ساختاش محسوب میزمان بخشی از شاهنشاهی

ي سپاهیان شهربانی ایونیه و لودیا و شاید عمرانی همراه بوده، و دوم حمله

که تا حدودي - به وِیژه آتن -شهرهاي غارتگر یونانی داسکولیون به دولت

زمان بوده، و شاید بخشی از عملیات عمرانی و داد و با این بازدید هم

ي دزدان دریایی و برقراري هاي شاه به مردم محلی براي دفع فتنهدهش

. شده استامنیت در منطقه محسوب می

با استقبال مردم محلی و ابراز وفاداري شهرهاي ،به ظاهر،سپاه پارس

در میان شهرهایی که با پارسیان . ده باشدرو شیونانی به هخامنشیان روبه

ها، ها، دولوپها، پرهبیانانیان:خوریمها بر میمتحد شدند، به این نام

ها، و ها، لوکراییها، فتیوتسیانها، آخائیها، آرگوسیمالئیانماگنسیاها،

.34هاتسالیایی

ارسیان زمانی طرف پ) شانپنج تاي اول(ها جالب آن که بخشی از این قوم

و ندرا گرفتند که نیروهاي آتنی و اسپارتی برزخ کورینت را در اختیار داشت

شان به ایران را پیوستنرو از این . 35از نظر نظامی بر ایشان چیره بودند

.ان توضیح دادشطلبیپارسیان یا فرصتیا ترس از توان با اجبار نمی

- آتیکا و پلوپونسوس هاي بخش. ونان به هخامنشیان نپیوستیي البته همه

-تصمیم گرفتند در برابر سپاهیان ایران - ها، تبس، و آخائیبه جز آرگوس

از این رو، .مقاومت کنند-آمدندبراي تنبیه آتن پیش میکه احتماالً 

..132132هرودوت، کتاب هفتم، بند هرودوت، کتاب هفتم، بند 3344

..33دیودور، کتاب یازدهم، بند دیودور، کتاب یازدهم، بند 3355
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-شهرهایی که متحد آتن بودند در شورایی تصمیم گرفتند تا در منطقهدولت

ند و از پیشروي ایشان در این منطقه ها سنگر ببندي تمپوس در برابر پارس

ي تسالی قرار ي تمپوس در شمال یونان و منطقهاما منطقه. جلوگیري کنند

تسالی . داشت و وضعیت قواي ضد ایرانی در این بخش ناامیدکننده بود

هاي یونان بود که به هخامنشیان پیوست و تا پایان نخستین بخشیکی از

ي ست به نقشهاکافی. ایرانیان باقی ماندهم یکی از وفادارترین متحدان 

ي جزیرهاز نظر سیاسی، تا این لحظه تمام شبه،یونان نگاه کنیم تا ببینیم که

بدون جنگیدن به - به استثناي شهرهاي آتیکا- یونان تا باالي اسپارت 

این استقبال از ایرانیان به حدي بوده که وقتی . ایران پیوسته بودند

و سونتوسِ اسپارتی به عنوان نمایندگان جنبش مقاومت تمیستوکلس آتنی 

یونان در راس سپاهی ده هزار نفره به تسالی رفتند تا تمپوس را حفظ کنند، 

ي مردم محلی را مصمم به اتحاد با هیچ متحدي براي خود نیافتند و همه

. 36دچار تشتت و تجزیه شدشانهمراهپارسیان دیدند و در نتیجه ارتش

هاي قدیمی میان حسابسیان در منطقه، البته فرصتی براي تسویهحضور پار

،به عنوان مثال، پیش از ورود آنها به یونان.آوردهم فراهم میشهرهادولت

زمانی که ،پس. ها را کشته بودنداهالی فوکایا چهار هزار تن از تسالیایی

ي اهالی ها سر رسیدند و مردم تسالی با ایشان هم پیمان شدند، براپارس

فوکایا پیغام فرستادند که امروز ما دوست ایرانیان هستیم و به زودي همراه 

خواهید از لطمه به شهرتان با ایشان به سرزمین شما خواهیم تاخت، اگر می

اما مردم فوکایا پاسخ . جلوگیري کنیم، صد و پنجاه تاالن نقره به ما بدهید

..66و و 55، ، 22دیودور، کتاب یازدهم، بندهاي دیودور، کتاب یازدهم، بندهاي 3366
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روند و با آنها متحد شوند، و پولی توانند نزد ایرانیان بدادند که خودشان می

به همین دلیل هم وقتی پارسیان به تسالی وارد . به مردم تسالی نخواهند داد

شدند، اهالی فوکایا تردیدي در معرفی دوستان آتن به خرج ندادند و 

.»لو دادند«ها بودند به پارسدشمنان ایرانپیمان شهرهایی را که هم

ده از کهنترین سردیس بازمان

تمیستوکلس آتنی

ي سنگر بعدي یونانیان در مقابل پارسیان، تنگه-ي ترموپواليتنگه

) ترموپیلی(اش هاي فارسی با خوانش فرانسويترموپوالي بود که در متن

نخستین درگیري جدي نیروي زمینی ایرانیان و یونانیان، در . شده استج یرا

ي آب گرمی که در که به نام چشمهاین ناحیه . ي ترموپوالي رخ دادتنگه

- ي باریک را در سر راه آتن در بر می، سه گردنه37گذاري شدهآن است نام

توان به کمک گیرد و یکی از مناطق مهمی است که با در دست داشتنش می

. نیرویی اندك از پیشروي سپاهی بزرگ جلوگیري کرد

هوپلیت 7400یی معادل یونانیانی که در این منطقه سنگر گرفته بودند، نیرو

:اندترکیب دقیق سپاه یونانی را به این ترتیب برشمرده. شدندرا شامل می

اورخومنایی، هزار 120مانتینیایی، 500تگیایی، 500اسپارتی، 300

..استاست» » ي گرمي گرمچشمهچشمه««در یونانی به معناي در یونانی به معناي ) ) ((ترموپوالي ترموپوالي 3377
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تسالیایی که از شهر 700مسنی، 80نلیونتی، 200کورینتی، 400آرکادیایی، 

تن از 4100از این عده . هاي تبسیتنفر از هوپل400آمدند، و تسپیس می

بر عهده - لئونیداس-شان را شاه اسپارتآمدند که رهبريپلوپونسوس می

هاي پیشین گفتیم، باید به این حقیقت با توجه به آنچه در بخش. داشت

تردید اند و بیها را شمردهنویسان یونانی تنها هوپلیتتوجه کرد که تاریخ

اند که اسلحه هم با این عده همراه بودههاي سبکشمار بیشتري از پیاده

. اندمانند همیشه نادیده انگاشته شده

با نزدیک شدن سپاه ایران، سربازان یونانی گروه گروه تنگه را رها کردند و 

هزار نفرشان تا ششیادشده، حدود نفر7400ِبه طوري که از . گریختند

!ودندها پا به فرار گذاشته بزمان رسیدن پارس

هاي یونانی وجود دارد، که در کتاب،هایی از داستان نبرد ترموپواليبخش

این داستان که . گیردموارد ضد و نقیض و ناپذیرفتنی زیادي را در بر می

خشایارشا خود در این نبرد حضور داشته، با توجه به چیزهایی که در 

ان که یونانیان تا اما این داست.رسدهاي پیشین گفتیم، بعید به نظر میبخش

چون وضعیت تنگه طوري . سه روز تنگه را حفظ کردند، محتمل است

. شود آن را براي مدتی حفظ کرداست که با نیروي کوچک اسپارتیان می

38ماجراي رد وبدل شدن پیام بین خشایارشا و لئونیداساین، با وجود 

خالقِ ذهن چون . 39بینی یونانیان استي دیگري از حس خودبزرگنتیجه

کند، و اي به آن نمیي چنین ماجراهایی است اشارههرودوت که تشنه

اي حادثهاصوالً پیام فرستادن امپراتور هخامنشی براي رئیس سیصد اسپارتی 

..55دیودور، کتاب یازدهم، بند دیودور، کتاب یازدهم، بند 3388

شان را تسلیم کنند و با شان را تسلیم کنند و با هايهايها پیام داد که سالحها پیام داد که سالحگوید خشایارشا به اسپارتیگوید خشایارشا به اسپارتیییدیودور مدیودور م3399

اما لئونیداس پاسخ داد که اگر قرار به اتحاد اما لئونیداس پاسخ داد که اگر قرار به اتحاد . . شان بروندشان بروندهايهايها متحد شوند و به خانهها متحد شوند و به خانهپارسپارس

!!هاي مسلح بیشتر به کار شاه خواهند آمدهاي مسلح بیشتر به کار شاه خواهند آمدباشد، اسپارتیباشد، اسپارتی
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این داستان که سربازان جاویدان در میدان حضور . بوده استنامحتمل

د شاه حرکت چون این سربازان همواره گرداگر. نمایداند هم بعید میداشته

توانسته این معنا را بدهد ها فقط میارتیپشان با اساند و درگیر شدنکردهمی

براي گشودن تنگه وارد مبارزه شده باشد که چنان که که خشایارشا شخصاً

تر آن است که یونانیان به روش احتمال قوي. نمایدگفتیم بسیار بعید می

سراي ش و سپاه جاویدان و حرممرسوم خود هر چیز ایرانی را به شاه و شو

ي نیروهاي شهربانی در این مورد خاص، حمله.نسبت داده باشندشاهنشاه

یک مشت ي شخصی شاهنشاه به سارد و داسکولیون را تا حد حمله

. اندارتقا دادهاسپارتی

در هر حال، گروهی از سربازان ایرانی پس از آن که تنگه را مسدود دیدند، 

راهه تنگه که بومی آن منطقه بود، از بی،نانی به نام افیالتسبا یاري یک یو

در راه گروهی از آنها . ها سر درآوردندرا دور زدند و پشت سر اسپارتی

ي هزار نگهبانی که در این گردنه نگهبانان فوکایایی را از بین بردند و بقیه

که به این ترتیب ،هااسپارتی. شان از دور پا به فرار گذاشتندبودند با دیدن

. در تنگه به دام افتاده بودند، تا آخرین نفر جنگیدند و همگی کشته شدند

کسانی که در این هنگام در درون تنگه باقی مانده بودند، کمی بیش از هزار 

به «سیصد نفر اسپارتی، به همراه چهارصد نفر از اهالی تبس که . تن بودند

بر خالف میل «لئونیداس ایشان را بودند و » شدت هوادار اتحاد با ایران

صد تن از ، و حدود هفت40نگه داشته بود» چون گروگانخودشان و هم

ها مانده بودند و نگریخته بودند، که شجاعانه همراه اسپارتی،اهالی تسپیاي

شدند، چون از اهالی اما بعدها در شمارش تلفات یونانیان نادیده انگاشته 

از متحدان - تسپیاي شهروندان به استثناي - تسالی بودند و مردم تسالی

. وفادار ایرانیان بودند

..222222و و 205205هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي 4400
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-ها احاطه شده بودند به ناچار میاهالی تبس تا موقعی که توسط اسپارتی

شان ها را از رويجنگیدند، اما به محض این که آشوب نبرد فشار اسپارتی

ها سوي پارسشان لئونتیادس پسر اوروماخوس به برداشت با رهبري رئیس

رفتند و به ایشان پیوستند و آب و خاك شهرشان را به هخامنشیان تسلیم 

. 41اندکردند و ادعا کردند که به زور به میدان نبرد آورده شده

به این ترتیب، حدود هزار تن یونانی در ترموپوالي کشته شدند که سیصد 

وي از دیودور نویسی یونانی، به پیرنفرشان اسپارتی بودند، و سنت تاریخ

که مبلغ سیاسی اسپارت بود، با تأکید بر همین سیصد تن و نادیده انگاشتن 

هفتصد نفر دیگري که از تسپیاي آمده بودند، داستان کالسیک نبرد 

در مورد . ها براي کل یونان را ساخته و پرداخته کردي اسپارتایثارگرانه

هرودوت در . اردتلفات ایرانیان هم طبق معمول اعداد نجومی وجود د

هاي ایرانی رفته کند که بردگانی که براي شمارش کشتهجایی اشاره می

اما دلیل کم بودن تلفات ایران آن بود که به . شمردندبودند هزار تن را بر

بیست هزار جسد ایرانی را دفن ،از نبردپسدرنگبی،دستور خشایارشا

..233233دوت، کتاب هفتم، بند دوت، کتاب هفتم، بند هروهرو4411
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ي آنها کم به نظر تا عدهکرده بودند و شمار کمی را باقی گذاشته بودند 

که ظاهراً اوقات -البته هرودوت توضیح نداده که شاه ایران ! 42برسد

چگونه -ي دفن سربازانش داشتهیادي براي سازماندهی شیوهفراغت ز

چون بی . ها جلوگیري کندتوانسته از نشت کردن ارقام مربوط به کشته

هزار نفر نیروي کار نیاز تردید تدفین بیست هزار نفر در چند ساعت به چند 

و بینندداشته و معلوم نیست در جایی که چند هزار نفر این عملیات را می

.، چه چیزي قرار بوده از چه کسی پنهان شودکننددر آن شرکت می

تاریخ رسمی معاصر، اصرار زیادي در ارزشمند و مهم جلوه دادن نبرد 

. نبرد نسبت داده شده استدستاوردهاي گوناگونی به این . ترموپوالي دارد

نویسندگانی معطل شدن سپاه ایران در ترموپوالي را هدف اصلی یونانیان 

..2525و و 2424هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي 4422

گروهی . ند، که به قیمت کشته شدن سیصد تن اسپارتی برآورده شدادانسته

ها اند و جانبازي اسپارتیدیگر، ارزشی نمادین براي این کار در نظر گرفته

جزیره و جسارت در یونانیان شبهدمیده شدن روح دالوري يمایهرا 

ها دستاوردهایی تخیلی است که بعدها تمام این،از دید من. انددانسته

حقیقت . جویان یونانی نسبت داده شده استغان سیاسی به رزمتوسط مبلّ

امر آن است که سپاه یونانی که در ترموپوالي سنگر بسته بود، با نزدیک 

و تنها یک هفتم آن در میدان باقی ماند که شدن ایرانیان پا به فرار گذاشت 

-بخشی از آن هم براي تقدیم آب و خاك به هخامنشیان دنبال فرصت می

به این ترتیب، کل ماجرا، درگیري سپاه ایران با چند صد نفري بوده . گشت

اند اند و پیش از کشته شدن توانستهکردهاي حراست میاست که از تنگه

ي کل حماسه. متحدان ایران را به قتل برسانندتقریباً همین تعداد از 

کشته شدن حدود هزار یونانی هوادار آتن و : ترموپوالي این بوده است

، )اندها هم بیشترشان یونانی بودهکه احتماالً این(حدود هزار هوادار ایران 
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اي به همراه خیانت گروهی دیگر از یونانیان، و گریختن سپاه چند هزار نفره

.داده استي ارتش یونان را تشکیل میکه بدنه

اي از سوي شود، اصوالً مقاومت جانانهبنابراین بر خالف آنچه تبلیغ می

البته باید پذیرفت که ایستادگی و . یونانیان در این منطقه انجام نگرفته است

کشته شدن حدود هزار نفر اسپارتی و تسپیایی، رفتاري بسیار شجاعانه و 

،در واقع. توان یافتدر تاریخ یونان نظیري برایش نمیدالورانه بوده که

این تنها نمونه در تاریخ یونان باستان است که در آن سربازانی که به 

اند چنین احتمال زیاد امکان گریختن و نجات دادن جان خود را داشته

سربازان اما در این مورد هم شمار . اندنکرده و جان خود را فدا نموده

ها دو تلفات تسپیاییو کشته شده یک هفتم سربازان فراري، و شناسوظیفه

بابت اسپارترسد که مردم ها بوده و به نظر غیرعادالنه میبرابر اسپارتی

مرور تاریخ . ها پرداخت کردند، تا این پایه ستوده شوندبهایی که تسالیایی

در ي ایرانیاندهد که توقف سه روزههاي ایران و یونان نشان میجنگ

تأثیري در سرنوشت جنگ - ی رخ داده باشداگر به راست- پشت تنگه 

نداشته است و هیچ چیز مهمی را در جریان نبردهاي بعدي تغییر نداده 

سپاه ایران پس از این درگیري، راه خود را به سوي آتن ادامه داد و . است

به این .دست یافت،آتن را فتح کرد و به تمام اهدافی که تعیین کرده بود

نتیجه مورد و بیها را بیها و تسپیاییارتیپتوان جانبازي استرتیب می

. دانست

به روایت یونانیان، سپاه مردونیه سه ماه پس از عبور از - فتح آتن 

- چون مردم بر کشتی. هلسپونت به آتن رسید و شهر را خالی از سکنه یافت

گروهی از ،تنها. دندها نشسته و شهر را به مقصد ساالمیس ترك کرده بو

اي فقیران و کاهنان در معبد آکروپلیس باقی مانده بودند و با تیرهاي چوبی

. جا ساخته بودندها درآورده بودند، براي خود سنگري در آنکه از بام خانه

–ها پیسیستراسی- اعضاي خاندان جباران قدیمی آتن که ،ایرانیان

نپذیرفتندکردند تا تسلیم شوند اما آنها بودند، به آنها پیشنهاد شانراهنماي
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شان را به آتش هاي مشتعل سنگرهاي چوبیو در نتیجه پارسیان با پیکان

چند نفر ،در این میان. معبد آکروپلیس هم سوخت،کشیدند و به این ترتیب

ي هاي سنگی تپهنوردانی ماهر بودند، از دیوارهکه صخره،از ایرانیان

که صعودشان را دیدند، ،هاي به دام افتادهو آتنیآکروپلیس باال رفتند

در . خود را از باالي تپه به پایین پرتاب کردند و جان سپردندترسیدند و 

.آتن به تصرف ایرانیان در آمدکل شهر نتیجه آن منطقه هم اشغال شد و 

کند که انگار آتنیان تنها همان چند هرودوت این ماجرا را طوري نقل می

ایستادگیجا به اند که به ساالمیس پناه بردند و در آنسربازي بودههزار نفر 

در حالی که آتن در این هنگام حدود صد هزار نفر جمعیت ،پرداختند

شان ي آنها بر کشتی و گریختنتردید سوار کردن همهداشته است و بی

رسد که مردونیه پس از عبور چنین به نظر می،در واقع. ناممکن بوده است

ز ترموپوالي به آتن رسیده باشد و مردم آتن بدون نبرد مهمی او را به شهر ا

هایی هم هایی در شهر رخ داده و مقاومتتردید درگیريبی. راه داده باشند

انصافی آن را به صورت از سوي آتنیان بروز کرده که هرودوت با بی

تر نطقیم. کندمقاومت گروهی مردم مفلوك و کاهنان آکروپلیس تصویر می

است فرض کنیم که سپاه ایران بدون مقاومت چندانی شهر آتن را گرفت، و 

کردند در جنگی در حوالی آن گروهی از اهالی را که هنوز مقاومت می

تردید این حقیقت که مردم شهر سربازان ایرانی بی. آکروپلیس شکست داد

سادگی در ها در عرض چند ساعت به را به شهر راه دادند و تنها مقاومت

بسیار تلخ شان و مبلغان سیاسیآتن مردان بعدي دولتهم شکست، براي 

به همین دلیل هم آن را به صورت خالی از سکنه بودن شهر و . بوده است

؛ اندجنگیدهاند که در آکروپلیس میمفلوك و فقیر بودنِ کسانی تصویر کرده

.اندتر بودهتردید از فراریان شجاعبیکسانی که

تواند گریختن سپاهیان یونانی از آن دلیل ساده بودنِ فتح آکروپلیس مییک 

افی کي اند که پول و انگیزههایی بودهها هوپلیتاحتماالً این. بوده باشد

اند و بعدها براي آن که رها کردن داشتهدر اختیار براي فرار از شهر را 
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ماندگانی را که قیدفاع شهر در برابر پارسیان را توجیه کنند، بامردم بی

. اندشجاعانه جنگیدند گروهی بی سر و پا و بدبخت تلقی کرده

هاي سروش خدایان سربازان و رها شدن شهر البته پیشگوییدر این گریزِ

که بعدها -تمیستوکلسو ترغیب- یران بودکه همواره هوادار ا- 

اي که کتیبه. تأثیر نبوده استنیز بی-ایران از آب درآمدخوارجیره

دهد که تصمیم آتنیان براي ترك در تراژان کشف شده، نشان میتازگیبه

شهرشان پیش از آغاز نبرد ترموپوالي و آرتمیسیوم اتخاذ شده بوده و ظاهراً 

شان کفایت سو براي گریختنخبردار شدن از پیشروي پارسیان به آن

به دالیل «کتیبه را از میان نویسندگان جدید، بنگستون این . کرده استمی

بیند جعلی دانسته و آن را با این اصل موضوعه در تضاد می» شناختیروان

ي ترموپوالي، و در بایست پیش از معلوم شدن کار تنگهکه آتنیان نمی

ند، افشانی براي آتن مشغولشرایطی که لئونیداس و یارانش به جان

. 43شهرشان را ترك کنند

سردیس تمیستوکلس

آثار جدیدترطبق 

..7474: : 13761376بنگستون، بنگستون، 4433
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ي ما تعارض پیدا اي با اصول موضوعهاز دید من، هنگامی که محتواي کتیبه

این کتیبه به . هاکند، آن اصول موضوعه باید تغییر کنند، نه اعتبار کتیبهمی

دهد که آتنیان روي مقاومت در ترموپوالي و آرتمیسیون سادگی نشان می

ان درست، و با سیر حوادث شاین برداشتحسابی باز نکرده بودند و

چه موضوع خالف منطقی در این مشاهده ،از این رو. سازگار بوده است

وجود دارد که آتنیان شهرشان را در زمانی که سربازانی به فداکاري در راه 

شان پیش و پس از این اند، ترك کنند؟ مگر سربازانحفظش مشغول بوده

کردند؟رد رها نمیشان را در گرماگرم نبپیماناننبردها هم

دهد ایرانیان آتن را ایی هست که نشان میهیونانی اشارههايدر روایت

پس از درهم گوید که خشایارشا در عین حال، هرودوت می. آتش زدند

ها دستور داد تا در آکروپلیس قربانی به پیسیستراسیشکستن مقاومت آتنیان 

. 44خورده باقی گذاشتنشده توسط ایشان را دستکنند و بناهاي ساخته

اي چون لطمههاي جدیدي که نوشته شده، تصرف آتن همطبیعتاً در تاریخ

شدید بر پیکر علم و هنر و فرهنگ یونانی بازنمایانده شده و آتش گرفتن 

ارز فرض شده جمشید همآتن با فجایعی در حد سوزاندن سارد و تخت

. است

د نظر دکتر بدیع توجه کرد که ي مورکنم باید به نکتهجا گمان میدر این

ي آبادي آتن را در زمان اشغالش توسط ایرانیان توصیف ساختار و درجه

باید حق را به او داد و به این نکته توجه کرد که آتن در زمانِ . 45کندمی

ي کاهگلی در هم و برهم نبود و تنها مورد نظر ما چیزي بیش از چند خانه

..5656--5151هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي 4444

..229229--225225: : ؛ جلد سوم؛ جلد سوم13831383بدیع، بدیع، 4455
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ها ساخته هایی بود که پیسیستراسیهمانبناهاي عمومی و معابد مهم آن،

نویسان بناهاي مهمی که تاریخ. ها محافظت شدبودند و اتفاقاً توسط پارس

خورند، همه پنجاه سال شان افسوس میدقتی بر ویرانی و سوخته شدنبا بی

بعد در عصر پریکلس ساخته شدند و در این زمان اصوالً در آتن وجود 

آتن در این دوران هنوز شهري زیبا و مرکزي فرهنگی ،در واقع!اندنداشته

ي ایرانیان به یونان بود که چنین حمله،به تعبیري،وهشدمحسوب نمی

چون در بحران هجوم ایرانیان بود که دعاوي این شهر . دادآنامکانی را به 

ها شهرهاي همسایه و سازماندهی مقاومتی در برابر پارسبراي رهبري دولت

ي دلوسی، و ت و به چاپیده شدن این شهرها در قالب اتحادیهمعنا یاف

. آتن منتهی شدوساز درساختها براي صرف این باج

آکروپلیس را دروغ با این وجود، دیدگاه دکتر بدیع که آتش زدن به آتن و

ها رسد پارسبینانه، به نظر میدر نگاهی واقع. داند هم پذیرفتنی نیستمی

دردسر عمل کردند که هر سپاه فاتحی پس از ورود بیدر آتن همان طوري

تردید مانده را از میان بردند، و بیآنها مراکز مقاومت باقی. کندبه شهري می

ها و آتش زدن به آنها هم ابایی براي تکمیل این کار از ویران کردن خانه

اند، و در همین حال برخی از مراکز مورد عالقه و توجه متحدان نداشته

آکروپلیس هم در این میان باید . نداهتنی خود را از آسیب مصون داشتآ

قدر آندهد که ها نشان میفرمان ایرانیان به پیسیستراسیاما .سوخته باشد

.اي به آن تقدیم کردویران نشده که نتوان قربانی

هاي زمینی به طور ها در جنگجاي کار، یونانیتا این- آرتمیسیون خلیج 

شان در وب شده بودند، بی آن که گذشته از ایستادگی انتحاريکامل مغل

اما بخش مهمی از نیروي . ترموپوالي، مقاومتی معنادار از خود نشان دهند

ناو و رزم271ناوگانی که . یونانیان در ناوگان آتن و متحدانش نهفته بود
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حدود دویست تا از . 46شدشمار زیادي کشتی پنجاه پارویی را شامل می

در زمان حکومتش بر آتن، با پول معادن ،ناوها را تمیستوکلس آتنین رزمای

او شهروندان آتن را قانع کرد تا از سهم ده . ي تراکیه ساخته بودنقره

ها پوشی کنند تا این پولي لورین چشمشان از معادن ناحیهدراخمایی

د او درمتقاعد کردن مردم کامیاب ش. هاي جنگی شودصرف ساختن کشتی

و در نتیجه آتن صاحب ناوگانی بزرگ شد که در اصل براي حمله به اگینا 

، اما با ورود ایرانیان به صحنه کاربردي 47و غارت آن شهر تجهیز شده بود

.دیگر یافت

هاي یونانی موجود در ناوگان ایرانی توجه داشته باشید که شمار کشتی

..22هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 4466

..144144هرودوت، کتاب هفتم، بند هرودوت، کتاب هفتم، بند 4477

شان بیشتر بوده مقابلي هاي یونانی موجود در جبههظاهراً از شمار کشتی

نی، با ایران، و ناشهرهاي یوي نیروي دریایی دولتیعنی بخش عمده! است

. نه با آتن متحد شده بودند

ناوگان یونانیانی که مخالف ایران بودند در هنگام نبرد ترموپوالي در 

رو روبهیایراننیروهايد و قرار بود در آن نقطه با نآرتمیسیون متمرکز شد

ها زمان با عبور پارسخستین درگیري دریایی یونانیان و ایرانیان، همن. دنشو

ي اسکوتوس رخ داد و در جریان آن سه از ترموپوالي، در نزدیکی جزیره

ناخداهاي این سه کشتی . کشتی یونانی با ناوگان ایران برخورد کردند

هاي کشتی. پراکسینوس ترسنی، آسونیدس اگینایی، و فورموس آتنی بودند

یادشده به محض دیدن ناوگان ایران بادبان کشیدند و رو به فرار نهادند، اما 

هاي اگینایی و ترسنی ها باالتر بود، چون کشتیظاهراً قدرت مانور ایرانی
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در نزدیکی مصب رود پنیا در آسیب دید و شدند و کشتی آتنی تصرف

در .48ساحل تسالی به گل نشست و توسط هواداران ایرانیان تصاحب شد

هاي خبر عبور ایرانیان از ترموپوالي به یونانیان رسید و کشتی،همین حین

. یونانی از آرتمیسیون به سمت جنوب گریختند

ي تا دماغه،بدون برخورد با مانعی،ناوگان ایران به این شکل در یک روز

بار دیگر در این ،بنا به روایت هرودوت. سیپاس در ماگنسیا پیشروي کرد

به دنبال شبی که آسمان در ،یعنی؛ي توفان به وقوع پیوستعجزهمنطقه م

آن کامالً روشن و آرام بود دریایی، که تا ساعتی قبل کامالً آرام بود، 

شمار خدمه ناگهان شروع به جوشیدن کرد و چهارصد کشتی ایرانی را با بی

..182182--179179هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي 4488

نانی ناوگان یو. 49ها پرتاب کردها کوبید و بر ساحلو سرباز بربر بر صخره

که خبرِ این معجزه را شنیده بودند شتابان به آرتمیسیون بازگشتند، اما در 

ناوگان عظیم لنگر انداخته در آفتس را دیدند و تمام دریا را پوشیده «جا آن

دیدند پس ترس بر ایشان غلبه کرد، چون . یافتند»هاي دشمناز کشتی

این ترتیب، لنگر به. »متفاوت استاندیشیدندوضع بربرها با آنچه می«

. 50»برداشتند و تصمیم گرفتند تا مرکز یونان فرار کنند

کنند ایرانیان پیشروي می. جاي کار وضعیت تقریباً معلوم استخوب، تا این

گاه با شنیدن دهند و گهگریزند و جسته و گریخته تلفاتی میو یونانیان می

ها را هدن شایعگردند و چون دروغ بوي معجزاتی آسمانی بازمیشایعه

..190190تاب هفتم، بند تاب هفتم، بند هرودوت، کهرودوت، ک4499

..44هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 5500
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. گریزندمیبینند بازمی

دیدند که ناوگان در این هنگام، مردم ائوبویا که متحدان آتن بودند و می

پشتیبان در مقابل دشمن یونانی به زودي آنها را ترك خواهند کرد و بی

پیشنهادي - رهبر قواي آتنی- د، به تمیستوکلس نموشان خواهند رهاي

قرار شد آنها به او سی تاالن نقره بدهند و در مقابل . دندانگیز کروسوسه

تمیستوکلس این رشوه . ها بجنگدناوگان یونانی دیگر فرار نکند و با پارسی

. و سی تاالن را گرفت، اما در مورد آن چیزي به دیگران نگفتپذیرفترا 

به روش سنتی یونانیان، ناوگان ایشان یک دریاساالر منفرد نداشت و هر 

به همین دلیل هم . کردهاي شهر خود را رهبري میسرداري کشتی

بایست توانست در مورد کل ناوگان تصمیم بگیرد و میتمیستوکلس نمی

آدیمانتوس کورینتی و اوریبیادس - نظر موافق دو سردار همکارش 

به همین دلیل هم ایشان را به کشتی خود . را هم جلب کند- اسپارتی

ی پنج تاالن و به دومی سه تاالن نقره پرداخت و دعوت کرد و به اول

پس دو سردار دیگر . دهدوانمود کرد که دارد این پول را از جیب خود می

. 51ها را براي خود نگه داشتنیز با او همراه شدند و تمیستوکلس باقی پول

ي نه چندان افتخارآمیز، ناوگان یونانی در آرتمیسیون ماند و به با این انگیزه

طر آرمان یونانی آزاد، غربی متمدن، و اروپایی سرافراز با ایرانیان مصاف خا

..66--44هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي 5511
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ناپذیر کششی مقاومت- معادل صد کیلو نقره- آرمانی که با سی تاالن . داد

ایرانیان نخستین بار با ناوگان یونانیان در این منطقه ،به این ترتیب. یافته بود

ي زیادي کشته دو طرف عدهاز هر شد وآغاز نبرد شدیدي . برخورد کردند

به محض بیان این حقیقت، ،لوحانههرودوت به شکلی ساده(شدند 

نبرد ادامه یافت ). »!ولی تلفات بربرها بیشتر بود«کند که زده اضافه میشتاب

،در این هنگام. هاي یونانی آسیب دیدندتا این که نزدیک به نیمی از کشتی

ها و آخر از همه پس ابتدا کورینتی. تندندانسیونانیان دیگر ماندن را جایز

! و سی تاالنِ مردم ائوبویا را هم با خود بردند52ها از میدان گریختندآتنی

نمایی همین هاي باستانی، و درشتهایی در متنگوییي ماجرا، پراکندهبقیه

مثالً این گزارش به نسبت نامعقول . هاي تاریخ جدید استموارد در کتاب

..1818--66هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي 5522

وت داریم که تمیستوکلس هنگام فرار از چنگ ناوگان ایران در را از هرود

اي به زبان یونانی را بر آن اي مشرف به دریا ایستاد تا کتیبهکنار صخره

ها خواسته پیمان هخامنشیاو در این دیوارنگاره از یونانیان هم. حک کند

گذشته از . دندشان بردارند و به یونانیان بپیونزبانانبود تا دست از نبرد با هم

خورده و فراري چقدر براي این که چنین پیامی از سوي یک سردار شکست

نموده است، اصوالً بیان چنین چیزي احتماالً از متحدان ایران مضحک می

هاي هاي حک کردن کتیبه بر دیوارهدرك بسیار ناقص هرودوت از دشواري

اي وجود یچون در جهان باستان ماژیک جادوی. ه استناشی شدسنگی 

هاي تبلیغاتی را در زمانی کوتاه بر در و دیوار نداشته تا به کمک آن آگهی

. نقش کنند

اي سنگی، مستلزم تراشیدن سطح سنگ و هموار نوشتن کتیبه بر دیواره

تراش کردن آن، داربست زدن بر آن، و چند ماه کار مداومِ استادان سنگ

.و نه مفیداست نه ممکن هاي مشرف به دریا کاري که بر صخره. است
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هاي رهگذر د خواند و کشتیوشاي را جز از نزدیک نمیچون چنین کتیبه

اند بدون به گل توانستهبه دالیل فنی نمیواند، دیدهاحتماالً هرگز آن را نمی

به . شان خواندنی باشدقدر به آن نزدیک شوند تا متن براينشستن آن

ت چیزي در حد یک بند چاپی با خصوص که متن نقل شده توسط هرودو

گرفته گیرد و نوشتنش البد خیلی وقت میهفت هشت سطر را در بر می

!است

اي شود که نویسندهجا معلوم مینویسان جدید از اینبی توجهی تاریخ

وکاست ذکر کرده کمجدي مانند بنگستون چنین ماجراي خالف عقلی را بی

. 53ها دانسته استات و جنگ روانی آتنیاي عالی از هنر تبلیغو آن را نمونه

نویسی اش، متن خود بنگستون، یعنی تاریخکارآییترین دلیلهنري که مهم

..7474: : 13761376بنگستون، بنگستون، 5533

!زندآلمانی است که بیست و چهار سده بعد در این مورد قلم می

خواندیم که یونانیان در هاي کالسیک تاریخ میها، در کتابتا مدت

، دو پیروزي مهم به دست آوردند، یکی شان با ایرانیاننخستین برخوردهاي

توان فرار یک این که چگونه می. الي، و دیگري در آرتمیسیونودر ترموپ

، و نابودي یزمیننبردي مانده از آن در افراد باقیکشتارارتش کوچک و 

را پیروزي در نبردي دریایی نیمی از یک ناوگان و فرار بازماندگانش 

نویسان که امروز، برخی از تاریخ. ماندباقی میخواند، البته معمایی ناگشوده

اند که پارسیان در نگرند، به تدریج پذیرفتهتر به موضوع میبا دیدي انتقادي

ها دو پیروزي مهم را به شان به یونان، در نخستین قدمجریان لشگرکشی

شان آنها را تا آتن پیش برد و هدف اصلی،پیروزي نخست. دست آوردند

،شهر بوده به انجام رساند، و پیروزي دومماالً تنبیه این دولترا که احت

. ناوگان یونانیان را در هم شکست و دریا را در اختیار ایران قرار داد

جنگ ساالمیس در . دیگر رسیدهايگاه نوبت به نبردآن- خلیج ساالمیس 
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در این آخري پالته در خشکی، که دو نبرد براي فتح آتن و جنگ دریا و 

.تلفات زیادي دادندیرانیان ا

به سوي ترموپوالي پیش ،ناوگان ایرانیان، پس از پیروزي در آرتمیسیون

گاه طی سه روز بعد تا آن. جا لنگرانداختبراي سه روز در آنرفت و

جا سرداران پارسی انجمن کردند تا ي فالرون پیش رفت و در آندماغه

هرودوت در کتابش طبق معمول گروه . دمحل رویارویی بعدي را تعیین کنن

یارشا و شمار از جمله خشا-هاي ایرانی سرشناس بزرگی از شخصیت

کند و را در جریان مذاکره تصویر می- زیادي از برادران و خویشاوندانش

ي وضعیت آورند، به عالوهیک بر زبان میتک تک جمالتی را که هر

. دهداند شرح میدیدهیراًگاه رویاهایی را که اخشان و گهروانی

لوحانه به متن هرودوت نگاه کنیم، باید بپذیریم که تمام اگر نخواهیم ساده

هایی از فن بالغت آتنی براي تولید یک تبلیغ سیاسی دلکش ها کاربستاین

در تعقیب بحثی که پیش از این مطرح کردم، اصوالً . و خواندنی بوده است

انِید شهربانبه جز شا- شاه یا بزرگان دیگري کنم در این انجمن گمان نمی

در عمل اگر بخواهیم . حضور داشته باشند- سارد، ایونیه و داسکولیون

ها و هاي هرودوت را جدي بگیریم باید فرض کنیم که کل شهربانحرف

هاي یادشده قلمرو هاي سیاسی و نظامی ایران در زمان جنگشخصیت

اي دور افتاده ها کرده بودند و در دماغهوسیع شاهنشاهی را به حال خود ر

اهمیت در سرزمینی دوردست گرد آمده بودند تا روش چیرگی بر مردمی بی
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. کاري که از منطق رفتار هخامنشیان به دور است. و گریزان را تدوین کنند

اگر قرار بود هخامنشیان بابت هر درگیري نظامی فرعی و کوچکی چنین 

.آوردشان دو سده دوام نمیهیکاري انجام دهند، شاهنشا

به هر صورت، حتی این که پارسیان در این نقطه انجمنی هم ساخته باشند، 

اما این مشخص است که حرکت سپاه زمینی و دریایی . چندان مسلم نیست

کرده اي کالن و سنجیده پیروي میایران کامالً هماهنگ بوده و از برنامه

هاي مداومی ها و رایزنینست که انجمنتوان مسلم دامی،از این رو. است

برقرار بوده و دلیلی هم ندارد که محل یکی از ایرانی فرماندهاندر میان 

کنندگان و محتواي چند در مورد شرکتهر،آنها را در فالرون قرار ندهیم

.دانیمسرایی آتنی هیچ نمیهاي داستانجز حدسهاي ایشانبحث

دهد که ساالمیس را می ایرانیان نشان میي آرایش نظاسیر حرکت و شیوه

این نقطه از یک . اندبه عنوان محل مناسبی براي نبرد بعدي انتخاب کرده

به . نظر هم اهمیت داشته، و آن تمرکز قواي ضدایرانی در آن بوده است

پلوپونسی که براي مقابله با ایران از » هزاران هزار«روایت هرودوت 

جا گرد آمده بودند و تمیستوکلس د، در اینشان خارج شده بودنشهرهاي

در ساالمیس هم . جا جمع کردهم بقایاي ناوگان منهزمش را در همین

اهالی . هایی در میان یونانیان در گرفت و اختالف آرایی بروز کردبحث

قد تها دورتر بود، معي پارسشان از خط سیر حملهپلوپونسوس که سرزمین

اینان تقریباً مطمئن . و از درگیري پرهیز کردنشینی کردبودند باید عقب

در دریا پیروز خواهند شد و به همین دلیل ،در نهایت،هابودند که پارس

. اي دفاعی ساخته بودنددر خشکی دیواره

شد، ها تهدید میشان توسط پارسکه شهرهاي،اهالی مگارا و آتن و اگینا

قرار داشتند و بیشتر یونانیان اما ایشان در اقلیت . هوادار مقاومت بودند
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که جالب آن. 54ندها تشکیل یافته بودحاضر در ساالمیس از پلوپونسی

خود جمعسرداران شهرهاي دیگر به دلیل فتح شدن آتن تمیستوکلس را در 

ي ي آیندهخواست دربارهبه طوري که یک بار وقتی می. دادندراه نمی

است تا اول نام شهرش را بگوید جنگ اظهار نظر کند، آدیمانتوس از او خو

ها هم او گیريهنگام راي،به همین ترتیب. و اگر شهري ندارد خاموش شود

!55آوردندرا به حساب نمی

در این حین ایرانیان به نزدیک ساالمیس رسیده بودند و یونانیان نزدیک بود 

دفاع به حالکه تصمیم به ترك آن منطقه بگیرند و شهرهاي آتیکایی را بی

او که . در این هنگام تمیستوکلس دست به کاري عجیب زد. خود رها کنند

..7171هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 5544

..6161هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 5555

جا قانع ها اکثریت دارند و به زودي همه را براي ترك آندید پلوپونسیمی

را که به -مردي ایرانی به نام سیکین -خواهند کرد، یکی از بردگانش 

و او را با دلیل علم زیادش معلم فرزندان تمیستوکلس شده بود، فرا خواند 

پیام او این بود که یونانیان در حال فرار . پیامی به اردوي ایرانیان روانه کرد

خواهند پیروز شوند، باید خلیج ساالمیس را هستند و پارسیان اگر می

روایت یونانی آن است که پارسیان با دریافت این خبر . 56محاصره کنند

یونانیان راهی جز ،بخلیج را در محاصره گرفتند و به این ترتیفوراً

تر از رسد واقعیت کمی پیچیدهاما به نظر می. جنگیدن در برابر خود نیافتند

.این بوده باشد

زمان با اختالف آراي یونانیان به ساالمیس رسیدند و این که ایرانیان هم

..7575هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 5566
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حضورشان یونانیان را وادار به جنگیدن کرد، به ظاهر درست است چون 

اند و انی این ماجرا را به همین شکل تعریف کردهي نویسندگان باستهمه

اما این که پارسیان به دلیل . خوانی داردرخدادها همکلیت امر هم با سیر

چون . رسدپیام تمیستوکلس چنین کرده باشند، قدري عجیب به نظر می

ترین راهبرد هنگام نزدیک شدن به ساالمیس محاصره کردن سپاه بدیهی

اند قدر مردد و نادان نبودهتردید سرداران ایرانی آنبییونان بوده است، و 

. که براي انجام این کار به راهنمایی تمیستوکلس نیاز پیدا کنند

ي این نکته در این میان روشن است که تمیستوکلس به راستی توسط برده

روایتی که گفتیم، چیزي . اش پیامی براي اردوي پارس فرستاده استایرانی

اي قلمداد ستوکلس خود به آتنیان ابراز کرده و پیامش را حیلهاست که تمی

کرده که از پراکنده شدن سپاه یونان جلوگیري کرد و در نهایت به نفع آتن 

رسد ادعاي وي با وجود این، به دلیلی که گفتیم، بعید به نظر می. تمام شد

ته، درکه به نزد سرداران پارسی رف،از سویی، سیکینِ ایرانی. درست باشد

اردوي یونان هم حضور داشته و همه چیز را دیده و در جریان اوضاع بوده 

،از سوي دیگر. دانسته به پارسیان منتقل کرده استآنچه را که میو مسلماً

ان یونانییپرستوطنبه آرمان ي ایرانی، رسد که این بردهبعید به نظر می

اي شرکت یشان در حیلهو براي سود و پیروزي اچندان وفادار بوده باشد

بینیم، و نام او را بعد از این دیگر در تاریخ هرودوت نمی. 57کرده باشد

این موقعیت او را آزاد کرده تا به نزد بدیهی است که تمیستوکلس در

در واقع، . شان تعریف کندداند برايبگریزد و آنچه را که میمردمش

آمیز بوده ل پیامی خیانتبیشتر آن است که سیکین به راستی حاماحتمالِ

توانسته موقعیت بعدي باشد که براي ایرانیان مفید و مهم بوده، و می

داشته داشته دوست میدوست می» » ي یونانیاني یونانیانبه شیوهبه شیوه««توکلس را توکلس را گوید که او تمیسگوید که او تمیسهر چند هرودوت میهر چند هرودوت می5577

!!استاست
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کما این که بعدها تمیستوکلس را . تمیستوکلس را نزد ایشان بهبود بخشد

در آتن به جرم خیانت به یونانیان و همکاري با پارسیان متهم کردند و 

- پاداشانیان به او پناه دادند و با ایر،در مقابل. ناچار شد از شهرش بگریزد

. شان او را خوشنود کردندهاي

در ضمن بد نیست به این حقیقت هم توجه کنیم که تمیستوکلس همان 

کسی بوده که با شنیدن پیام سروش دلفی که مثل همیشه به نفع ایرانیان 

کرده، ابتکار عمل را در میوارد عمل شده و آتنیان را به ترك شهر تشویق 

.58کندرا به کوچیدن از شهر وادار میها هوپلیتگیرد و ست مید

بنابراین دلیلی ندارد شواهد روشن را نادیده بگیریم و به توجیهی که 

سر هم کرده زیاد ،اي در دادگاه آتناحتماالً به عنوان دفاعیه،تمیستوکلس

. . 2020--1616هاي هاي پلوتارك، تمیستوکلس، فصلپلوتارك، تمیستوکلس، فصل5588

نبرد دهند که سردار آتنی در گرماگرم هاي تاریخی نشان میداده. بها دهیم

شان فرستد، بعدها از تعقیب ایشان و صدمه خوردنمیبراي ایرانیان پیام

و شود، دستی با ایرانیان متهم میکند، به همنشینی جلوگیري میهنگام عقب

. شودرو میاستقبال ایشان روبهگریزد و باها میبه نزد پارسدر نهایت 

ستوکلس از ابتدا تمی: ها یک معناي سرراست و روشن دارندي اینهمه

. کرده استها همکاري میخائن بوده و با پارس

به نظر . به این ترتیب، یونانیان در ساالمیس ناگزیر به جنگیدن شدند

. چنان آشوب و ناهماهنگی حاکم بوده باشدرسد در اردوي آنها هممی

طرفی ي پلوپونسی که در منطقه ساکن بودند، ناگهان اعالم بیهفت قبیله

ها که قرار پلوپونسی. 59ها پیوستندد و به این ترتیب در واقع به پارسکردن

..7272هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 5599
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رو شوند، به جاي بیرون بردن قواي خود و بود در بئوتیا با قواي ایرانی روبه

ي دفاع از ساحل در پشت دیوارهایی که ساخته بودند پناه گرفتند و بقیه

ر تبلیغات جنگی شاید در اث-در این هنگام . دفاع رها کردندرا بیساحل

خبر فتح آتن و ویرانی آکروپلیس در میان یونانیان پخش شد و - ایرانیان

هاي شان به کشتیبه این شکل برخی از سرداران. 60ان شدشباعث هراس

هنگامی که اوروبیادس و . 61ندکنفرار گرفتند خود نشستند و تصمیم 

شان به میان تمیستوکلس براي سخنرانی براي سپاهیان و برانگیختن شجاعت

داد و همه هراسان در فکر شان گوش نمیهايسربازان رفتند، کسی به حرف

60 Cornelius Nepos, Temistokle, IV.
..5757--2424هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي 6611

.62ي خویش و گریختن بودندبستن بار و بنه

که هنوز ،ناوگان ایران به یونانیان. م.پ480در بامداد روز دوم مهرماه 

یونانیان . ، حمله کرد و نبرد ساالمیس آغاز شدندانسجام خاصی نداشت

هاي کورینتی رو به فرار نشینی کردند و هنگامی که کشتیوع به عقبشر

..1616دیودور، کتاب یازدهم، بند دیودور، کتاب یازدهم، بند 6622
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البته در مورد این که به راستی . ، بسیاري از ایشان پیروي کردند63نهادند

چون . اند یا نه، جاي بحث وجود داردها نخستین فراریان بودهکورینتی

نوشت که آتن در حال جنگ با کورینت هرودوت در زمانی کتابش را می

ي او براي خراب زمانهبود و بعید نیست که این هم بخشی از تبلیغات

. ي کورینتیان بوده باشدکردن خاطره

با چند معجزه متوقف شد و ورق ،نشینی یونانیان، به روایت هرودوتعقب

با شبحی به شکل زن از پشت سر یونانیان ظاهر شد و. ناگهان برگشت

ظهور .»خواهید فرار کنید؟تا کجا می!اهاي بدبخت«: صدایی بلند فریاد زد

این شبح، احتماالً نیرنگی از نوع ظهور آتناي پیسیستراسی بوده که یکی از 

توان در عین حال، می. سرداران به کار برده تا به یونانیان قوت قلب دهد

..9494هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 6633

پرداز هرودوت بوده ي ذهن خیالفرض کرد که این ماجرا ساخته و پرداخته

-سادگی این بوده که یونانیان که دیگر جایی براي عقبباشد و ماجرا به

در این . اند، دل را به دریا زده و با ایرانیان درگیر شده باشندنشینی نداشته

دل به دریا زدن، گویا یکی از سربازان به نام آمینیاس آتنی اثرگذار بوده 

با دالوري دست به هاي بربر پرید وچون او روي یکی از کشتی. باشد

رزمانش دمیده مشیر برد و باعث شد تا روح جنگجویی در بسیاري از همش

. 64شود

دانیم که پیشروي این را می. ها مغشوش استي نبرد، دادهي ادامهدرباره

چنین هم. ي ایرانیان متوقف شد و هر دو طرف تلفات زیادي دادنداولیه

س زده شد و ي ناوگان ایران به ساالمیس پدانیم که در نهایت حملهمی

..8484کتاب هشتم، بند کتاب هشتم، بند هرودوت، هرودوت، 6644
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این براي یونانیانی . کسانی که در ساحل پناه گرفته بودند از خطر جستند

-آوردند، بیمردگان به حساب میي در زمرهکه تا ساعاتی پیش خود را 

ناوگان ایران پس از ساعاتی نبرد، چون . تردید پیروزي بزرگی بوده است

نگ پایان در شکستن خط دفاعی یونانیان کامیاب نشد عقب نشست و ج

براي نخستین بار ناوگان ایران در دریا از دستیابی به ،به این ترتیب. یافت

اما این که ساالمیس چقدر براي . هدفی که برایش تعیین شده بود بازماند

تر بدان شده است، بحثی است که باید دقیقایرانیان شکست محسوب می

.پرداخت

آریابیگ و : برددي نام میهرودوت هنگام شرح این نبرد از سرداران زیا

باد، که در باز پسر بغهخامنش برادران شاه، پرگشاسپ پسر اسپاتن، و بغ

با توجه به این که در زمان مورد نظر . این میان آریابیگ در جنگ کشته شد

هخامنش شهربان مصر بوده، و ترك کردن استان مصر براي جنگیدن در 

،الري، و غیرالزم از نظر نظامیساساالمیس کاري نادرست به لحاظ دیوان

در . ها وجود داردشده است، تردید جدي در صحت این ناممحسوب می

مورد کشته شدن برادر شاه در ساالمیس هم، مانند حضور خود خشایارشا 

رسد که چون بعید به نظر می. در میدان نبرد، باید با احتیاط برخورد کرد

ي جوان بوده باشد، در ن مردونیهترین سردار زمینی پارسی در یونامهم

حالی که برادران شاه بر کشتی به همراه متحدان ایونی و فنیقی به نبرد با 

-اگر آریابیگ یا هخامنش در این لشگرکشی حضور می. یونانیان بپردازند

شان را ببینیم و گذشته از بایست در جاهاي دیگري هم اسمداشتند، می

دوت از محتوایش خبر داشته، در وقایع اي که فقط هروهاي خصوصیجلسه

. شان را باز یابیمدیگري هم رد پاي

شود که دالوري زیادي به در این میان از نام دو سردار ایونی نام برده می

ي ایران ودر جبههدو هم ساموسی بودندخرج دادند و جالب آن که هر

اولی . ئوستئومستور پسر آندروداماس و فوالکوس پسر هیستا: جنگیدندمی

از شاه ایران » نیکوکار«با دریافت حکومت ساموس و دومی با گرفتن لقب 
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. 65سرفراز شد

از پارسیاني نامهي نبرد ساالمیس نمایشترین اثر موجود دربارهقدیمی

اي به جالب است که او در این نبرد دریایی، هیچ اشاره. آیسخولوس است

گیرد تا به توجهی نادیده میا با بیها رکند و نبرد در آبناوگان آتن نمی

در یکی از بندها، آتوسا . 66اهمیت بر خشکی بپردازدهایی جزیی و بیجنگ

رایان چنین سچطور پیروز شدند؟ و گروه هم) هاآتنی(ها هلنی: پرسدمی

آیا یونانیان : پرسدآتوسا باز می. با سپاه، خاك، و نقره: دهد کهپاسخ می

و ،نه، اما سپر، نیزه: دهندسرایان پاسخ میشتند؟ و همکمانداران ماهري دا

دهد که نبرد ها به روشنی نشان میاین اشاره. زره نیرومندي داشتند

..8585هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 6655

..431431--475475، ابیات ، ابیات پارسیانپارسیان6666

اي بوده که بیشتر در خشکی رخ داده، ساالمیس از دید آیسخولوس درگیري

ها به سالح جنگجویان و تأکیدي که بر عوامل پیروزي اشاره. دریادر نه 

) گیري در خشکی، و پول نقره براي تجهیز سربازاننفرات، موضع(یونانیان 

. گذارد، همه نشانگر غیاب نیروي دریایی در این میان استمی

-جاست که نبرد ساالمیس اصوالً در دریا رخ داده و نمیاما مشکل در این

هاي کالسیک از این نبرد، همان روایت تاریخ. توانسته جنگی زمینی باشد

ودوت در کتاب هفتم خود نوشته و در آن بر دریایی بودن نبرد است که هر

این در حالی است . کندهاي آتنی و فنیقی تأکید میو درگیري میان کشتی

هاي داند که هوپلیتي نبرد را زمانی میترین لحظهکه آیسخولوس مهم

جا شوند و پارسیانِ کمین کرده در آني پسوتالئیا پیاده مییونانی بر جزیره

ي یادشده حجم متنی که آیسخولوس به نبرد در جزیره. دهندرا شکست می

ي نبرد به اختصاص داده، دو برابر ابیاتی است که براي توصیف کل بقیه

ي پسوتالئیا، که بسیاري ي جالب آن است که جزیرهنکته. استکار گرفته 
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ترده یاد چون میدان نبردي گسنظر معاصر از آن همنویسان صاحباز تاریخ

دلیل این امر، لزوماً! هاي جغرافیایی عادي وجود ندارداند، در نقشهکرده

ي دلیل اصلی آن است که جزیره. دروغ بودن روایت آیسخولوس نیست

. ي خشک و خالی نیستموسوم به پسوتالئیا چیزي جز یک تکه صخره

از این خالیبرو بنا،اي کوچک که فاقد وسعت کافی براي زیستنصخره

.سکنه است

کردند معتقد یونانیان باستان که در سواحل اطراف این جزیره زندگی می

وشنگ و یزد شوخا- بودن این جزیره فقط یک ساکن دارد و آن هم پان 

رسد که در زمان درگیري چنین به نظر می. است-دار حامی چوپانانشاخ

ره پیاده شده باشند تا پس ساالمیس، گروهی از سربازان ایرانی در این جزی

روایت هرودوت، آن است که . از شکست یونانیان راه فرارشان را سد کنند

با حرکتی نمایشی در ،آریستید آتنی از خاندان آلکمنوئیدها، پس از نبرد

رود و پارسیانِ به دام افتاده راس گروهی از جان گذشته به این جزیره می

ن که به راستی آریستید چنین کرده باشد، در ای. کندمیکشتارجا را در آن

مداري بوده که در زمان تردید جدي وجود دارد، چون آریستید سیاست

قدرت را در دست داشته و هنگام نوشته شدن پارسیاناجراي نمایش 

شده و خویشاوندانش از هرودوت در آتن هم بسیار ستوده میهايداستان

به همین افراد بودند که. اندشتهخاندان آلکمنوئید قدرت را در دست دا

.هرودوت پول دادند تا تاریخش را بنویسد
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این جزیره را رهبري کرده، به نظر بهحملهاما گذشته از هویت کسی که 

به نفع آتنیان به پایان ورخ دادهپسوتالئیااي در رسد به راستی درگیريمی

بینیم، هاي امروزین میخالبته این درگیري شبیه به آنچه در تاری. رسیده باشد

نبوده، بلکه درگیري کوچکی بوده که اتفاقاً زمانش » انهدام پادگان پارس«

یعنی از دید آیسخولوس این نبرد . کس به شکلی قید کردهرا هم هر

هنگام انجام گرفت، در حالی که پلوتارك آن را مربوط به پیش از نبرد شب

زمان با درگیري ت آن را هم، و پاوسانیاس و هرودو67داندساالمیس می

. 68کننددریایی فرض می

کند که تلفات ایرانیان در این جزیره آیسخولوس به صراحت تأکید می

..1313، بند ، بند آریستیدآریستیدپلوتارك، پلوتارك، 6677

..9595هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 6688

توان حدس زد از این رو می. شان در دریا بوده استتقریباً دو برابر تلفات

که اصوالً نبرد ساالمیس نبردي دریایی نبوده، و بیشتر در خشکی رخ داده 

نفر بوده 400وایت پاوسانیاس، تلفات ایرانیان در این جزیره به ر. است

نفر 800حدود در این حالت کل تلفات ایران در نبرد ساالمیس به . 69است

.رسدمی

آیسخولوس و پارسیانهاي جنگی در که غیاب کشتی،تفسیر فون ویس

هرودوت را ناشی از تحول خودآگاهی تواریخاش در پدیدار شدن ناگهانی

داند، هرچند جالب توجه است، اما لزوماًاتی دریانوردان و پاروزنان میطبق

تر آن است که در زمان درگیري ساالمیس توضیح ساده. 70درست نیست

..22، بند، بند3636، آتیک، فصل ، آتیک، فصل توصیف یونانتوصیف یونانپاوسانیاس، پاوسانیاس، 6699

70 Von Wees, 1997.
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ایفا نکرده باشد، و این نقش نیروي دریایی آتن به راستی نقش مهمی را

به آن - یروي دریایی مهم شده بودهدر زمان هرودوت که ن-بعدها 

. شده باشدمنسوب

تر واقع در مورد نبرد ساالمیس، نکاتی هست که باید مورد وارسی دقیق

:شود

هاي زیادي نوشته شده نخست آن که در مورد دالیل شکست ساالمیس، متن

کنند که چندان معقول ها، دالیلی را مطرح میبرخی از این متن. است

یاد بودند که هنگام هاي ایرانی به قدري زمثالً این ادعا که کشتی. نیست

شان را درست توانستند مانورهايزدند و نمیحمله به یونانیان به هم تنه می

آیسخولوس پارسیاناجرا کنند، حرفی است که از یکی از بندهاي تراژدي 

. اي شاعرانه را به حقیقتی تاریخی تبدیل کرده استگرفته شده و استعاره

ي نبرد دریاساالران فنیقی در میانه:گویدهرودوت تفسیر دیگري دارد و می

-ها بدگویی کنند و چون دروغگوییتالش کردند تا نزد خشایارشا از ایونی

شان بر مال شد به امر خشایارشا گردن زده شدند وپس از آن ناوگان فنیقیه 

سفانه در روزگار ما أاین ماجرا که مت. 71قهر کرد و به کشور خود بازگشت

داري مانند گیرشمن و اومستد بدون نقدي جدي نویسان نامتوسط تاریخ

بازگو شده هم بیشتر به ابراز آرزوي یونانیانی شبیه است که در جنگ عیناً

چون آشکار . اندتلفات زیادي را از دریانوردان ماهر فنیقی تحمل کرده

در میان نبرد اعدام ترین سردارانش رااست که هیچ پادشاه عاقلی برجسته

ي ژه هنگامی که به قول هرودوت بر کوهی مشرف بر صحنهبه وی. کندنمی

نبرد نشسته باشد و اصوالً امکان دسترسی مستقیم به سردارانش را نداشته 

هرگز قادر به بسیج ،چنان دیوانه باشد که چنین کندهم شاهی اگر .باشد

ناوگان فنیقی هم به عنوان بخشی از ارتش ایران .شودچنین سپاهی نمی

..9090هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 7711
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، اي قرار بگیرددمختار نبوده که حتی اگر زیر امر چنین شاه دیوانهقدر خوآن

کل این داستان، به گمان من بازتاب . خود به کشورش باز گردندبتواند سر

ي یونانیانی است که به جایگاه ارجمند فنیقیان در میان خشم فرو خورده

.ندادیدهاند و در نبردها از ایشان آسیب میبردهایرانیان حسد می

اي که سپاه منهزم و در حال گریز یونان را گذشته از نامعلوم بودن معجزه

با توجه به ،رساند، رفتار ناوگان ایران پس از نبرد همناگهان به پیروزي می

ناوگان ایران . نمایدناپذیر میاین که شکستی را از سر گذرانده است، توجیه

اي ها پهلو گرفتن در منطقپس از ساالمیس به جاي گریختن به سمت آسیا ی

ها، به سوي مناطق مرکزي یونان حرکت کرد و امن براي ترمیم خسارت

حتی زمستان هم به سواحل آسیا باز نگشت و در سواحل کومه لنگر 

جالب آن که ناوگان ایران در این مدت . 72جا مستقر شدانداخت و درهمان

رفت، و این با آنچه از حتی یک بار هم از سوي یونانیان مورد حمله قرار نگ

چرا که تا به حال دیده نشده . تاریخ جنگ سراغ داریم در تعارض است

چنان در سرزمین دشمن باقی سپاهی در نبردي شکست بخورد، ولی هم

.بماند و دشمنِ پیروزمند هم جرأت نکند به او تعرضی کند

ي تصاویري نمایشی از چگونگی گریز سراسیمهپارسیاندر تراژدي 

ایارشا و درباریانش از ساالمیس وجود دارد که توسط نویسندگان خش

تکرار شده است و با هر تکرار بر آب و رنگ آن افزوده یونانی دیگر مرتباً

ي علف خوردن هایی است دربارههاي کهن انباشته از قصهکتاب. شده است

هایی که ها و رنجي ایران و شرح مصیبتخوردهسپاه گرسنه و شکست

..2828و و 2277دیودور، کتاب یازدهم، بندهاي دیودور، کتاب یازدهم، بندهاي 7722
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-جا نمیدر این. سیانِ فراري در زمستان و برف و بوران تحمل کردندپار

چون شمار این ایرادها بسیار ،ها اشاره کنمخواهم به ایرادهاي این قصه

مثالً این که نبرد ساالمیس در آبان ماه رخ داده و سرزمین یونان در ؛است

ا پایان ی تو حت-این ماه این ماه فاقد علف است و بوران و برف هم در

. جا وجود ندارددر آن-دي ماه

به جاي اشاره به این ایرادهاي جزئی که تنها بر حجم کتاب خواهد افزود، 

ي کلیدي اشاره کنم که معموالً در شرح تاریخ دهم به چند مسألهترجیح می

شهرهاي یونان با وجود عقب دولت،نخست آن که. افتدیونان از قلم می

هاي چنان تابع دولت ایران بودند و حملهاالمیس همنشستن پارسیان از س

ها یتمیستوکلس و یارانش به شهرهاي یونانی و واکنش ایشان و هراس آتن

چنان در دهد که نیروي ایرانی در این دوره همها نشان میاز دخالت پارس

ها و اند و آتنیچنان تابع آن بودهشهرها هم همیونان حضور داشته و دولت

. اندشدهي راهزن در این میان محسوب میي آتیکایی نوعی دستهشهرها

در واقع، نیروي زمینی ایران به رهبري مردونیه، هنوز چنان پرشمار و 

ي کوتاهی پس از این ماجرا براي بار دوم آتن را قدرتمند بود که به فاصله

. شتچنان سیصد هزار نفر جمعیت داد و در چشم یونانیان همرفتح ک

که گویا یکی از سرداران محلی پارسی در ،نین آرتاباز پسر فرناسپچهم

سپاهی براي همراهی 73یونان بوده، پس از گسیل کردن شصت هزار

کردند محاصره خشایارشا، شهرهاي پوتیدیا و اولونتئوس را که سرکشی می

. 74دوگشد و هر دو را در مدتی کوتاهرک

!!شوند، نادیده بگیریدشوند، نادیده بگیریدها یونانی نقل میها یونانی نقل میتوانید اعدادي را که به طور مستقیم از متنتوانید اعدادي را که به طور مستقیم از متنمیمی7733

..130130--126126هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي 7744



115سهصد و نود واردیبهشت هزار و سی/هجدهميشماره/سیمرغ

جا شان را تا اینهاينویسانی که داستانخدیگر آن که به قول صریح تاری

، بلکه تا شتي ساالمیس به ایران بازنگخواندیم، خشایارشا پس از واقعه

د و به کارهایی مانند ساخت جاده و رروز دیگر در یونان گردش ک45

رو را مثالً به کمک کارگران فنیقی راهی ارابه. ختهاي عمرانی پردافعالیت

که اتفاقاً در همان جایی است که انتظار 75ختتنگه سادر مسیر ساالمیس تا

عالوه بر این خشایارشا در . داریم اردوي سپاه پیروزمند یونان را ببینیم

کندي . ختاي هم در مسیر بین ساالمیس و آتیکا ساهمین زمان اسکله

هایش در حین بازگشت به ایران با فرض این حرکت خشایارشا و سرگرمی

،هاي جاري نداشتهرد که سفر او به یونان ربطی به جنگدر این مو،کتاب

خشایارشا در بخشی از قلمرو شاهنشاهی خود ،در واقع. خوان استهم

وگذار و انجام کارهاي عمرانی مرسوم بوده، در حالی که در سرگرم گشت

ین سرزمین ناوگانش و سربازانش با قواي متحد همي دیگري از گوشه

تا ماننداي از دزدان دریایی مییشتر به دستهکه ب- آتیکایی و پلوپونسوسی

سرزمین یونان کوچک است، اما نه . جنگیدندمی-طلب نیروهایی استقالل

..9797هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 7755
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زمان در آن انجام دوي این کارها را به طور همآنقدر کوچک که نتوان هر

بینیم که رفتار خشایارشا و ایرانیان با فرار سراسیمه و بنابراین می. داد

. اشته استزدگی شباهتی نددن علف و قحطیخور

که چگونه کارهاي ساختمانی و امر،نویسندگان یونانی هم البته با این 

رفاهی خشایارشا را با عملیات جنگی ایرانیان آشتی دهند، دچار مشکل 

. ترین توضیح را در چنته داردکنندههرودوت، طبق معمول سرگرم. اندبوده

ساخته که سپاهیان خود ا براي این بندر و جاده میاو معتقد است خشایارش

البته ! 76کنند، گمراه کندنشینیرا در مورد این که قرار است به زودي عقب

نشینی سپاهش را در مورد عقبدتواناین معما که چگونه یک سردار می

، ناگفته رداي داخودشان گمراه کند، و این که چنین کاري چه فایده

..هرودوت، کتاب هشتمهرودوت، کتاب هشتم7766

. ماندمی

هاي از دید او فعالیت. دهدتر را کتسیاس به دست میح کمی معقولتوضی

یعنی . عمرانی خشایارشا در منطقه به نوعی با نبردش ارتباط داشته است

به ) بندر(یا دریایی ) جاده(هدفش از این کارها گشودن راهی زمینی 

ي مورد ها به روشنی تصریح شده که جادهاما در متن. ساالمیس بوده است

ها ساخته شده بوده، و سنگفرش بوده و براي حرکت ارابهپوشیده از ر نظ

کند و ي نیرو در کنار ساحل تفاوت میساخت بندر هم با محل تخلیه

سیساتی تجاري هستند أرو و بندر بیشتر تي ارابهجاده. کاربرد نظامی ندارد

ي ها چندان در دغدغهنظامی، و گویا خشایارشا هنگام ساختن اینتا

. 77سپاهش نبوده باشد

..99استرابو، فصل اول، بند استرابو، فصل اول، بند / / 2626کتسیاس، فصل کتسیاس، فصل 7777
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متقابل سپاه پارس با آتنیان هم بر همین منوال است و با تعامل کنشِ

چند ماه پس . خورده با مدافعانی پیروزمند شباهت نداردمهاجمانی شکست

ي اسکندر با واسطهپیش از حمله به آتن، ،از نبرد ساالمیس، مردونیه

براي آتنیان پیام فرستاد - ی که به ایران حمله کردجد همان کس- مقدونی 

شان صفر تسلیم ایرانیان شوند، چون احتمال پیروزيکه مقاومتی نکنند و

و آتنیان هم به اسکندر پاسخ دادند که خودشان از ضعف خویش . است

بدیهی ! 78شان را افزون کندآگاهی دارند و دلیلی ندارد با یادآوري آن شرم

دادند ده بودند چنین پاسخی نمیاست که اگر آتنیان در ساالمیس پیروز ش

. کردندساالمیس مینبرد پرافتخارشان در اي به کم اشارهو دست

رفتار لشگري هادي است و بعها هم غیررفتار یونانی،به همین ترتیب

..141141--140140هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 7788

پس از برآمدن روزِ پس از نبرد ،نخستین کار آنها. پیروزمند شباهت ندارد

چون نیروي زمینی ! ده کنندامت آمساالمیس، آن بود که خود را براي مقاو

کردند ناوگان چنان بر سر جاي خود باقی بود و یونانیان فکر میایران هم

بنابراین یونانیان . 79جا به ایشان حمله کندایران به فالرون رفته است تا از آن

ي دیگري اند و انتظار حملهدر فرداي نبرد ساالمیس موضعی دفاعی داشته

آنها حتی پس از آگاهی بر این که ناوگان . اندکشیدهمیاز سوي ایران را 

یعنی به جاي . ایران منطقه را تخلیه کرده هم وارد حالت تهاجمی نشدند

، به 80این که به نیروي زمینی ایران حمله کنند، یا ناوگان ایران را دنبال کنند

..111111هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 7799

گوید تمیستوکلس هوادار تعقیب ایرانیان بود ولی اوریبیادس با این کار گوید تمیستوکلس هوادار تعقیب ایرانیان بود ولی اوریبیادس با این کار هرودوت میهرودوت می8800

به همین دلیل هم تمیستوکلس خود را به عنوان کسی که موافق ماندن در یونان به همین دلیل هم تمیستوکلس خود را به عنوان کسی که موافق ماندن در یونان . . مخالف بودمخالف بود
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جاهاي کوکالد پیش رفتند و تصمیم گرفتند شهرهاي یونانی آنسوي جزیره

. را غارت کنند

ها به رهبري تمیستوکلس شهر آندروس را محاصره کردند و شهرهاي آتنی

شان نپردازند، همسایه را نیز تهدید کردند که اگر باج خوبی به ناوگان

به این ترتیب تمیستوکلس پول خوبی به . نمایندشان را ویران میشهرهاي

باز . 81سرداران صحبتی کندها با دیگر آن که در مورد این باججیب زد، بی

ادعاي یونانیانی که قاعدتاً. شویمجا با الگویی آشنا مواجه میدر این

اند، در گشودن شهر کوچکی مثل آندروس پیروزي بر ناوگان ایران را داشته

. . ر استر استهاي دیگرش براي نزدیکی به ایران سازگارتهاي دیگرش براي نزدیکی به ایران سازگارتاست معرفی کرد و این با تصمیماست معرفی کرد و این با تصمیم

))112112هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند ((

..113113و و 112112هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 8811

توانند بر مقاومت اهالی محل مانند و پس از مدتی محاصره، نمیناکام می

این سرشکستگی، خیلی زود با . شوندغلبه کنند و ناچار به بازگشت می

ناوگان یونانی به شهر کاروستوس در . جدیدي جبران شدانجام شاهکار

. جا را ویران نمود و اموال مردمش را غارت کرداوبه حمله کرد و آن

-رسد اشتیاق براي حمله به شهرهاي یونانی، باجبه این ترتیب، به نظر می

و در عین حال ضعف و ناتوانی و ناکام شان، گیري از آنها، و غارت کردن

داران آزادي اروپا و ماندن در انجام این کار صفت مشترك تمام پرچم

!تمدن درخشان یونانی باشد

از . اندکردهدیگر آن که یونانیان پیروزي ساالمیس را به خود منسوب نمی

یانپارسي نامهیعنی نمایش-هایی که در این باره نوشته شده نخستین متن

جا سرداران یونانی یا نویسندگانی که در هیچ- هاي هرودوتتا داستان

اند افتخار پیروز شدن بر ایرانیان را به کسی یا نوشتهي ایشان میدرباره

شود، دخالت آنچه بسیار تکرار می،در مقابل. اندگروهی منسوب نکرده
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ه باعث خدایان و حسادت ایشان به غرور بیش از حد خشایارشا است ک

. شوربختی پارسیان شد

ي انتقام، یک ایزد یک فرشته«آیسخولوس دلیل شکست پارس را عملیات 

، و تمیستوکلس در 82داندمی» صفت که معلوم نیست از کجا آمدهشیطان

این ما نبودیم «گوید آورد و میساالمیس سربازانش را گرد میفرداي نبرد

پس چه کسانی بودند . 83»دایان بودندکه این شاهکار را انجام دادیم، این خ

که جنگ ساالمیس را بردند؟ یک توضیح این است که پیروزي 

. هاي یونانی، هرگز به آن شکل وجود نداشته استشده در متنبازنمایی

ي یک واحد رزمی از ناویان ایرانی به نیروهاي ظاهراً آنچه رخ داده، حمله

..354354و و 353353پارسیان، بندهاي پارسیان، بندهاي 8822

..112112هرودوت، کتاب هشتم، بند هرودوت، کتاب هشتم، بند 8833

ان که در ابتدا پیروز شده بودند در یونانی مستقر در ساالمیس بوده، و ایرانی

ي جنگ اصراري به خرج شوند و بدون این که در ادامهنهایت پس زده می

، شاید به این دلیل که دهنددهند، راه خود را به مرکز یونان ادامه می

ي این احتمالی است که با اقامت زمستانه. اندجا داشتهمأموریتی در آن

دستاورد با وجود این، . شودان تقویت میناوگان ایرانی در مرکز یون

ي یعنی زنده و سالم ماندن در برابر حمله- گرفته در ساالمیس یونانیان پناه

چون قدر مهم و بزرگ بوده که آن را همان آنایشدر چشم -هاپارس

که خالقش به درستی بوده شاهکاري این، اما . تصور کنندايمعجزه

اند که پس از مدتی جنگیدن، و ناکام ها بودهچون این پارس؛مشخص نبوده

شواهد . اندماندن در دستیابی به خلیج ساالمیس، راه خود را کشیده و رفته

دهد که این نبرد بیشتر خصلتی زمینی داشته، و درگیري ناوگان در نشان می

اي و فرعی بوده، که به تدریج با اهمیت یافتن نیروي آن امري حاشیه

، و نوشته شدن تاریخ این رخدادها در همان شهر، برجستگی دریایی در آتن
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.هایی تخیلی آراسته شده استو اهمیت بیشتري یافته و با زیورِ قصه

کس در رشادت و پس از نبرد ساالمیس هیچ،به ظاهر،ي دیگر این کهنکته

. م.پ472که در سال پارسیانتراژدي . دالوري ایرانیان تردید نداشته است

- در آتن بر صحنه رفت، انباشته از ستایش-هشت سال پس از نبردیعنی- 

اصوالً خود این حقیقت که . ه استکه نثار پارسیان شداستهایی 

- يو نه کمد- شکست خورده براي آتنیان یک تراژدي سرنوشت پارسیانِ

اي آیسخولوس در این متن از هیچ سردار یونانی. بوده، کامالً معنادار است

- ي پارسیان نمیاي را به اندازهبرد و کردار هیچ جنگاور یونانینام نمی

بندهاي متن او، پر از نام و نشان سرداران و پهلوانان ایرانی است که . ستاید

، اگر در هر کشور در پارسیانمتنی معادل . شوندبا شگفتی و ستایش یاد می

ید، حال جنگی درروزگار ما براي دشمن ساخته شود و به نمایش درآ

ي این تراژدي چون بخش عمده! گرددخیانتی آشکار به میهن تلقی می

است و -فاتح پیشین یونان و پدر فاتح کنونی-ستایش از داریوش 

اشاره به (» ي باران طالییزاده«، »آسمانی«جا با صفاتی مانند پارسیان همه

، »رآوهراس«، »دالور«، )رسدتبارشان که از طریق پرسئوس به زئوس می

. اندستوده شده» زیبارو«و » جنگاور«

اي که در گرانهیونانیان پس از نبرد ساالمیس، و پس از گردش تاراج

کوکالد کردند، بار دیگر به ساالمیس بازگشتند و به مناسبت این که 

- بعد قرار شد به شجاع. ها منطقه را ترك کرده بودند جشنی گرفتندپارس

کس جایزه ب آن که در این جشن هیچجال. ترین سردار جایزه دهند

اما در میان شهرهایی که ! 84کس به خودش راي داده بودنگرفت، چون هر

شهري وجود داشت که آشکارا برتر از ابراز شجاعت کرده بودند، دولت

دیگران در نبرد ظاهر شده بود و به همین دلیل هم نخل زرین جایزه را به 

..124124--121121هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي هرودوت، کتاب هشتم، بندهاي 8844
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نه اسپارت، که ظار ما، نه آتن بود واین شهر، برخالف انت. مردمش دادند

!بود- یب قدیمی آتندشمن و رق-اگینا 

که گویا در جریان جایزه گرفتن مردم اگینا اعمال نفوذ کرده ،هااسپارتی

ها در اندیشه شدند و براي این که دل تمیستوکلس را بودند، از خشم آتنی

ا از او به عنوان جبه دست آورند او را به اسپارت دعوت کردند و در آن

تاج زرین شجاعت را به این، با وجود (مردي خردمند تقدیر کردند 

که از ستایش ایشان سرافراز شده بود، ،تمیستوکلس). دادندساوروبیاد

کاري محاکمه شد پس از بازگشت به آتن به جرم دزدي و فریبدرنگبی

ي او این کسانتیپوس پدر پریکلس به جا. آرایی عزل شدو از منصب رزم

ها کمی بعد او را به جرم خیانت به یونانیان اسپارتی. مقام را به دست آورد

به محکمه خواندند، اما او در آتن محاکمه شد و به یاندستی با ایرانو هم

. جرم دزدي تبعید شد

پایان نبرد، نام و نشان کسانی که بعدها خیلی مشهور شدند و در پس از

تمیستوکلس، که در . شد زیاد مطرح نبوده استشان تکرارها نامتاریخ

شود، همان کسی بود که چون قهرمان ساالمیس ستوده میروزگار ما هم

که قهرمان نبرد مهیبِ پسئوتالی ،خیلی زود از سمتش برکنار شد و آریستید

شود، اصالً در میان سرداران مطرحی که نامزد دریافت جایزه پنداشته می

کنندگان در نماید که شرکتچنین می،عالوه بر این.85بودند حضور نداشت

چنان . اندکردهاین نبرد چندان از یادآوري این ماجرا احساس افتخار نمی

که هم در نبرد ماراتون و هم در آرتمیسیون و ،که خود آیسخولوس

ساالمیس شرکت داشت، بر سنگ قبرش تنها نام خودش و پدرش و شهرش 

،کند که در ماراتون با پارسیان جنگیده استذکر مینویسد و این را را می

..1717دیودور، کتاب یازدهم، بند دیودور، کتاب یازدهم، بند 8855
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، و این در حالی است که شهرت او بیشتر 86آورداما نامی از ساالمیس نمی

. کندبوده که این نبرد خاص را روایت میپارسیاني نامهبه خاطر نمایش

ي دیگري که در مورد نبرد ساالمیس وجود دارد، آن است که گلون قصه

. ها غلبه کردمان روز نبرد ساالمیس، در هیمرا بر کارتاژيدر ه،سیسیلی

-زمانی این دو رویداد و هم معنا بودنآنچه بسیاري بر آن تأکید دارند، هم

و جنوب ) آتن(ي شمالی یعنی یونانیان دالوري که در دو نقطه. شان است

هاي ي قومزیستند، موفق شدند در یک روز حملهجهان یونانی می) سیسیل(

را دفع کنند و به این ترتیب تمدن برجسته و ) ایرانی و کارتاژي(سیایی آ

.87ي غربی را از خطر چیرگی بربریت شرقی حفظ کنندپیشرفته

..55، بند ، بند 1414پاوسانیاس، توصیف یونان، آتیک، فصل پاوسانیاس، توصیف یونان، آتیک، فصل 8866

87 Shorwood, 1990.

هایی هاي تاریخ کالسیک امروزین فاصله بگیریم و به متناگر کمی از متن

شوند نگاه کنیم، به تصویري ها با ارجاع به آنها نوشته میکه این تاریخ

گلون سیسیلی، که فاتح نبرد هیمراست، همان کسی . یابیمتفاوت دست میم

ي است که وقتی سفیران آتن و اسپارت براي تقاضاي کمک در برابر حمله

هایش او را به ایران به نزدش رفتند از ایشان خواست تا در برابر یاري

ز عنوان رهبر نیروهاي نظامی یونان منصوب کنند و چون چنین نکردند، ا

سه کشتی را در جریان جنگ البته او بعداً. 88شان کردسیسیل بیرون

ساالمیس به یونان فرستاد، اما نه براي شرکت در نبرد، بلکه براي تقدیم آب 

به این ترتیب، گلونی . و خاك به پارسیان، در صورتی که آنها پیروز شوند

است، که پاسدار تمدن غربی در مرزهاي جنوبی جهان یونانی تلقی شده

..164164--157157هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي هرودوت، کتاب هفتم، بندهاي 8888
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. دانسته شودپیمان ایرانیان بوده هممشتاق 

از سوي دیگر، کسانی که به او حمله کردند کامالً هم شرقی و آسیایی 

ترکیب سپاهی که با گلون جنگیدند و در هیمرا شکست خوردند، . نبودند

ها، شان یعنی ایتالیاییهاي مقیم آفریقا، و متحدانکارتاژي: عبارت بود از

یعنی همان کسانی که بعدها ! هاها، و لیگوري، گلسپانیاي اهاایبري

-بنابراین بیشتر به نظر می. کشورهاي روم، فرانسه و اسپانیا را پدید آوردند

رسد نبرد هیمرا جنگی بوده که نیروهاي سیسیلی بر مردمی که در جنوب و 

.هاکردند چیره شده باشد، نه بر شرقیسرزمین زندگی میاین غرب 

داند و معتقد است ها را متحد شاه ایران میکه دیودور این قومجالب آن

چنین تصویري . 89شان به سیسیل به دستور خشایارشا انجام گرفته بودحمله

..11دیودور، کتاب یازدهم، بند دیودور، کتاب یازدهم، بند 8899

فرانسه و ،مردم شمال آفریقا، ایتالیاکه متحدانش - از شاهنشاهی هخامنشی 

. درست نیستاست، اما احتماالً خوشایندالبته - اسپانیا را هم در بر بگیرند

ي بازرگانان فنیقی با هخامنشیان ارتباطی نداشتند و ها جز با واسطهکارتاژي

-از آن بودند که بخواهند به مثابه همتر و دور افتادهتر در این زمان ناتوان

اي بوده نبرد هیمرا هم درگیري محلی. پیمان شاهنشاهی ایران به شمار آیند

ي ، که هیچ ربطی به حملهشانیگرِ همسایههاي دبین یونانیان سیسیل، و قوم

.ایرانیان به یونان مرکزي نداشته است
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تحدید حدود داوري اخالقی

ي ي ماهیت داوري بسیار گفتنی هست، و دربارهدرباره. 1

راهبردهاي کالنِ حاکم بر شناسایی نیز، که داوري اخالقی با تکیه بر آن و 

در این نوشتار کوتاه، قصد تنها پرداختن به . آیداش پدید میبه پشتوانه

ي اعتبار داوري پرسشی مشخص و ویژه است، و آن هم این که دامنه

توانند موضوع داوري هایی مییعنی چه موضوع. اخالقی تا کجاست

توانند و به خطا در این حریم اخالقی قرار گیرند، و چه مضمونهایی نمی

.شوندگنجانده می

ي ، الزم است ابتدا موضع خود را دربارهپیش از آغاز بحث

من هم به پیروي از کانت به سه شاخه بودنِ ساخت . شناسایی روشن کنم

پذیرم که در کل سه نوع داوريِ اخالقی، یعنی می. شناسایی باور دارم

شناختی و علمی وجود دارد که معیارها و چارچوبهاي درونی و زیبایی

ي شناسایی بیشتر به ظرم این سه حوزهبه ن. هاي متمایزي داردموضوع

یعنی . شوندجهان مربوط میي زیستبا سه عرصه» من«اندرکنش 

اندرکنش من با جهان شناخت علمی، ارتباط من و دیگري اخالق، و پیوند 

بر خالف کانت، من این سه حوزه را به . کندمن و من ذوق هنري تولید می
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تحدید حدود داوري اخالقی

ي ي ماهیت داوري بسیار گفتنی هست، و دربارهدرباره. 1

راهبردهاي کالنِ حاکم بر شناسایی نیز، که داوري اخالقی با تکیه بر آن و 

در این نوشتار کوتاه، قصد تنها پرداختن به . آیداش پدید میبه پشتوانه

ي اعتبار داوري پرسشی مشخص و ویژه است، و آن هم این که دامنه

توانند موضوع داوري هایی مییعنی چه موضوع. اخالقی تا کجاست

توانند و به خطا در این حریم اخالقی قرار گیرند، و چه مضمونهایی نمی

.شوندگنجانده می

ي ، الزم است ابتدا موضع خود را دربارهپیش از آغاز بحث

من هم به پیروي از کانت به سه شاخه بودنِ ساخت . شناسایی روشن کنم

پذیرم که در کل سه نوع داوريِ اخالقی، یعنی می. شناسایی باور دارم

شناختی و علمی وجود دارد که معیارها و چارچوبهاي درونی و زیبایی

ي شناسایی بیشتر به ظرم این سه حوزهبه ن. هاي متمایزي داردموضوع

یعنی . شوندجهان مربوط میي زیستبا سه عرصه» من«اندرکنش 

اندرکنش من با جهان شناخت علمی، ارتباط من و دیگري اخالق، و پیوند 

بر خالف کانت، من این سه حوزه را به . کندمن و من ذوق هنري تولید می
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تحدید حدود داوري اخالقی

ي ي ماهیت داوري بسیار گفتنی هست، و دربارهدرباره. 1

راهبردهاي کالنِ حاکم بر شناسایی نیز، که داوري اخالقی با تکیه بر آن و 

در این نوشتار کوتاه، قصد تنها پرداختن به . آیداش پدید میبه پشتوانه

ي اعتبار داوري پرسشی مشخص و ویژه است، و آن هم این که دامنه

توانند موضوع داوري هایی مییعنی چه موضوع. اخالقی تا کجاست

توانند و به خطا در این حریم اخالقی قرار گیرند، و چه مضمونهایی نمی

.شوندگنجانده می

ي ، الزم است ابتدا موضع خود را دربارهپیش از آغاز بحث

من هم به پیروي از کانت به سه شاخه بودنِ ساخت . شناسایی روشن کنم

پذیرم که در کل سه نوع داوريِ اخالقی، یعنی می. شناسایی باور دارم

شناختی و علمی وجود دارد که معیارها و چارچوبهاي درونی و زیبایی

ي شناسایی بیشتر به ظرم این سه حوزهبه ن. هاي متمایزي داردموضوع

یعنی . شوندجهان مربوط میي زیستبا سه عرصه» من«اندرکنش 

اندرکنش من با جهان شناخت علمی، ارتباط من و دیگري اخالق، و پیوند 

بر خالف کانت، من این سه حوزه را به . کندمن و من ذوق هنري تولید می
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کنم، و از اتی و درونی تحویل نمیهاي واگراي ذمعیارهاي مستقل و سنجه

هاي سازگاري حوزهآن دسته کسانی هستم که به خاستگاه مشترك و هم

کنم براي جانورانی که مانند انسان مغزي یعنی فکر می. شناسایی باور دارند

یکی فهمِ مبهم، . پیچیده دارند، در کل دو شیوه از فهمِ هستی امکان دارد

تر هم غیرزبانیِ هیجانی عاطفی است که قدیمیگرا، ترکیبی وشتابزده، کل

کند و فضاي حالت رفتار را ادراك می» موقعیتها«هست و وضعیت من در 

مدار، پله دیگري فهمِ مبتنی بر شناسایی است که زبان. نمایدرا تعیین می

پله، تحلیلی، کمابیش خودآگاه و جزءانگار است که وضعیت من در قبال 

-یعنی یک راه کهنتر و عصبی. سازدا مشخص میچیزها و رخدادها ر

کشی مغزهاي ما وجود دارد، که قدما آن را هورمونیِ فهم گیتی در سیم

در مقابل یک مسیرِ از نظر . اندشناختهمعموال با نام راه دل یا شهود می

تکاملی نوپا و جدید هم وجود دارد که بیشتر قشر مخی است و شناساییِ 

در حالت . زندجهانشان را رقم میمردمان از زیستخودآگاه و رسمیِ 

یعنی هریک تا حدودي دیگري را . اندعادي این دو جریان درهم تنیده

گو کند و از این روست که یادآوري و تحلیل گفتارهاي یک دشنامتعیین می

اي ممکن است به واکنشی هیجانی مثل خشم منتهی شود، یا وجود عاطفه

اند شکلِ فهمِ صفات دیگري را یکسره دگرگون تومثل مهر و عشق می

شان و در بافت شناسانهبا این وجود، این دو مسیر در زیربناي عصب. سازد

ي متفاوت و شان با هم تفاوت دارند و بنابراین دو شیوهپردازش نورونی

یکی وضعیت عمومی و . سازندجهان را ممکن میمکمل از ارتباط با زیست



126سهصد و نود واردیبهشت هزار و سی/هجدهميشماره/سیمرغ

دهد و دیگري معنی و جهان در هر لحظه را نشان میحالت فراگیرِ زیست

.سازدماهیت اجزاي این گستره را مشخص می

. دهداصوال مفهوم داوري و شناسایی به آن فهمِ دوم ارجاع می

گوییم، به شناسانه سخن مییعنی وقتی از داوري اخالقی، علمی یا زیبایی

کنیم و نه واکنشی ه میآمیز است اشارآنچه که اندیشیده و سنجیده و تأمل

ي این شناساییِ سنجیده دست کم تا حدودي در نتیجه. ايهیجانی و لحظه

ي خودآگاه روان  زبان قابل بیان است و پیامدهایش تا حدي در الیه

ي شناسایی زیرساخت و الگویی به نظرم هر سه حوزه. شوندبازنموده می

گاهی نمادین مثل زبان توان در دستهمسان دارند، چرا که همگی را می

صورتبندي کرد و به دیگري منتقل کرد و به این ترتیب منشی را در سطح 

به این ترتیب عواطف و هیجانها تنها در . فرهنگ بر مبناي آن پدید آورد

اخالق، (سطح روانشناختی وجود دارند، و تنها فهمِ مبتنی بر شناسایی 

.آوردي فرهنگ را پدید میاست که الیه) دانش، هنر
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ي شناسایی به تمایز میان راهبردهاي تفاوتهاي میان این سه حوزه

شود، و ماهیت متفاوت موضوعی که آماج شان مربوط میاندیشیده شدن

طرف از این روست که شناخت علمی که با جهانِ خنثا و بی. دهندقرار می

کند ان پیدا میعاري از رنج و لذت گره خورده، دقیقترین انعکاس را در زب

در مقابل، ادراك . سازدو کمترین پیوند را با عواطف و هیجانها برقرار می

شود و شناسانه که بیشتر در جریان نوعی تأمل در خویشتن زاده میزیبایی

مدار است، به سادگی به مسیر هیجانی ي دیگر کمتر زباننسبت به دو حوزه

شناسایی اخالقی هم به خاطر آن که . پذیرددهد یا از آن تاثیر میمیدان می

سر و کار دارد، در معرض این تاثیرپذیري از » من«با موضوعی همسان با 

هیجانها و عواطف هست، اما به خاطر ماهیت اجتماعی و مضمونِ 

اش، بنا به ضرورت باید در زبان صورتبندي شود و این سویه آن را ارتباطی

. سازدبه شناسایی علمی نزدیک می

ي به نظر من ساختار و محتواي سه حوزهبر آنچه که گذشت،بنا

به همین . تأملیِ عاطفی هیجانی تفاوتی ذاتی دارد- شناسایی با ادراك پیشا

. توان این سه را داراي مبانی و ساز و کارهاي مشابهی دانستترتیب، می

هاي يگیرشناسانه، داوریهاي اخالقی و نتیجهیعنی به نظرم دریافتهاي زیبایی

. شان بر هم را تحلیل کردتوان به هم ترجمه کرد و تاثیرگذاريعلمی را می

اي که نشت کردنِ نتایج میان هاي تاریخیگذشته از شواهد تجربی و داده

دهد، به نظرم با روشی منطقی و تحلیلی هم این سه حوزه را نشان می

.سرشتی این سه را نشان دادتوان هممی
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ي شناسایی را تضمین پیوند میان سه حوزهمهمترین رکنی که 

ها و معیارهایی فراگیر و مشترك براي ارزیابی و کند، حضور سنجهمی

به نظر من این معیار جهانی و زیربناي تعیین . گیري در این سه استنتیجه

کننده، چهار شاخصِ مرکزي سیستمهایی است که در سطوح زیستی، 

که (یعنی بقا، لذت، قدرت و معنا . رندروانی، اجتماعی و فرهنگی وجود دا

شاخصهایی هستند که هر سه شکل از )شوندي قلبم مشخص میبا سرواژه

به این . شودگیرد و زاده میشناسایی بر مبناي صورتبندي آن شکل می

ترتیب مبناي غایی براي تمایز نیک از بد، زیبا از زشت و درست از 

لبمِ برخاسته از چیزها و نادرست وجود دارد که همانا محتواي ق

.پدیدارهاست

بحث ما در اینجا تنها به یکی از این سه، یعنی قلمروي داوري 

توانند اي از امور میپرسش آن است که چه دایره. شوداخالقی مربوط می

اي از شناسایی که براي موضوع داوري اخالقی قرار گیرند؟ یعنی آن حوزه

هایی از بد تخصص یافته، چه موضوعتفکیک جفتهاي متضاد معناییِ نیک 

جهان از تواند آماجِ مشاهده و ارزیابی قرار دهد؟ از آنجا که زیسترا می

اي از رخدادها و چیزها تشکیل یافته، کدام محدوده از این عناصر شبکه

توانند در تورِ شناسایی اخالقی گرفتار آیند و موضوع واشکافی و می

مثل اشیاي بیجان، » چیزهایی«ي ن دربارهتواداوري واقع شوند؟ آیا می

تمدنها، یا جانوران داوري اخالقی داشت؟ رخدادهایی مانند امور طبیعی یا 
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گیرند یا نه؟ اینها پرسشهایی اي مشمول داوري اخالقی قرار میکاتوره

.خواهم در این نوشتار بدان بپردازمهستند که می

پردازد که به طور مستقیم میداوري اخالقی به ارزیابی اموري. 2

فهمِ . کاهدکند یا میقلبم را در ارتباط میان من و دیگري افزون می

برخاسته از حریم علم یا هنر، بیشتر در ارتباط میان من و چیزها و 

در علم چیزها و رخدادهایی در مرکز . یابدرخدادهاي خنثا تحقق می

اي کمتر از من دارند یچیدگیاند که مثل عناصر و پدیدارهاي طبیعی پتوجه

بیشترِ آنچه در شناسایی علمی اهمیت . شوندقلمداد نمی» شخص«و بنابراین 

افزاري و عینی است که بیشتر محتواي بقا و قدرت را دارد، اموري سخت

در هنر هم معموال پاي اثري هنري در میان است که به . کندباال و پایین می

آفریند و معنا و لذتی که پدید در من میاي کهخاطر تاثیر روانشناختی

با بخشی غیرفعال و » من«در هر دو حالت . شودآورد ارزیابی میمی

رویارو شده و به داوري علمی یا هنري دست یازیده » من«سازگار با هم

.است
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در اینجا من با . ي اخالق وضعیت متفاوت استي پهنهاما درباره

ک شخصِ متمایز و مستقل است که از شود و دیگري یدیگري روبرو می

زند و نظر توانایی و پیچیدگی با من همسان است، اما سازِ خود را می

از این رو حریم داوري اخالقی به اتصال . استقالل خویش را داراست

شود، بدان شکل که در اندرکنش وارِ هر چهار متغیر قلبم مربوط میاندام

.روداز میان میشود، یا میان من و دیگري زاده می

فهمِ محتواي قلبمی . ارزیابی قلبم در این شرایط کاري دشوار است

توان به سرعت با برخاسته آسان است و می» من«که از یک موسیقی در 

اي از شهود و فهمِ تحلیلی حکم کرد که فالن موسیقی در گوش من آمیخته

داد خنثاي بیرونی فهمِ محتواي قلبم یک چیز یا رخ. زیبا بوده یا نبوده است

یعنی این که کاربرد و توانایی و ظرفیت . هم به همین ترتیب آسان است

فالن رخداد طبیعی یا بهمان عنصرِ طبیعی در فراز و نشیبِ قلبم من چیست، 

چرا که در این موارد موضوعِ داوري در مقابل حکمِ . به نسبت راحت است

.دهد و تسلیم استمن مقاومتی نشان نمی

در اینجا ما با . ي داوري اخالقی اما، اوضاع متفاوت استرهدربا

خود دیگري، . موضوعی سر و کار داریم که تقارنی چشمگیر را با ما دارد

یک منِ کامل و پیچیده است در آن بیرون، که به همراه سایر چیزها، مثلِ 

بنابراین در اینجا با یک موضوعِ . کنداي هم تولید میمن داوري اخالقی

لَخت و رام روبرو نیستیم، که ماهیتی را در برابر داریم که به طور فعال 

ي خود را به جاي کند و برداشتهاي ویژهبرداشتهاي ما را فهم و تصحیح می
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از این رو داوري اخالقی به نسبت دشوارتر و . دهدآن پیشنهاد می

را شناسانه یا علمی است، و کشمکشیبرانگیزتر از داوري زیباییچالش

. زند که بخش مهمی از تاریخ فرهنگ و اندیشه را شکل داده استدامن می

با این مقدمات، به نظرم حریم داوري اخالقی را باید کمینه در نظر 

یعنی اگر موضوعِ داوري اخالقی از حدي از پیچیدگی و درشتی . گرفت

به . دهدپذیر را به دست میاي غیرقابل اعتماد و خدشهگذر کند، نتیجه

یعنی . شودنظرم حریم امن براي داوري اخالقی، تنها به کردارها محدود می

تواند باشد، نمی» شخصِ دیگري«ي اخالق، که چیزِ اصلیِ مطرح در دایره

تر و چرا که پیچیده. به عنوان یک کلیت بسیط موضوع داوري واقع شود

/ ي دوقطبیِ نیکهاش را در میانتر و پویاتر از آن است که بتوان کلیتبغرنج

. ي کردارها اما، داوري ممکن استدرباره. اي نشاندبد با اطمینان بر نقطه

هاي خُرد و مشخص دیگري و محتواي قلبمی توان در سطح رفتاریعنی می

کند، دلیل آورد و بحث انگیخت و حرفی را به کرسی که زاده یا ضایع می

کردارهاي منفرد هستند که بر به عبارت دیگر، در حریم اخالق، تنها. نشاند

فراتر از آن، تنها . پذیر هستندمبناي ترکیب چهار متغیر قلبم رسیدگی

اي باشد ماند که جاي چون و چرا دارد، و چه بسا استعارهتعمیمی باقی می

اي را حمل کند یا زیر تاثیر چنین که تنها ارزش اعتقادي یا سیاسی

.اي ایجاد شده باشدسوگیري

توان بر اساس میانگین ین نکته به جاي خود باقی است که میالبته ا

اش ارزیابی اخالقی قلبمی که یک شخص تولید یا نابود کرده درباره
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توان بر مبناي الگوهاي رفتاري داشت، و باز این هم درست است که می

هنجارین و مرسوم در دیگري، حکم کرد که او بیشتر نیک است یا بیشتر 

نجاست که در اینجا ما با حکمی آماري روبرو هستیم که اما نکته آ. بد

شود، بلکه تعمیمی آماري و خودش داوري اخالقی محسوب نمی

هایی اخالقی است، که همگی تنها در اي عقالنی از ارزیابیگیرينتیجه

.ي کردارها اعتبار دارندسطح خُرد، یعنی الیه

هایی که در ارهشود که بخش مهمی از گزبه این ترتیب، روشن می

اصوال ارتباطی با این شود،زندگی روزمره در حریم اخالق گنجانده می

ي اشخاص، و عجیبتر از آن داوري اخالقی درباره. حوزه از شناسایی ندارد

ي اهالی یک شهر، یک قبیله، یک نژاد، یا یک هاي اخالقی دربارهداوري

هایی در بهترین گزارهچنین . به خودي خود نامعتبر و چرند استتمدن، 

کنند که زیر نفوذ عواطف و هیجانهاي حالت از خطایی شناختی حکایت می

در بدترین حالت، ما در اینجا با . ناپذیر پدید آمده استرسیدگی

اي سیاسی و ایدئولوژیک از اخالق روبرو هستیم که در سطحی سوءاستفاده

.آیداجتماعی به کارِ روغنکاريِ ماشینِ جبارِ سلطه می
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اندرزهاي یاري

هاي داوطلبانهرسانیده پیشنهاد براي تضمین اخالقی بودنِ یاري

ي آغازین نوشتن این سطور، انباشته شدن انگیزه: پیش درآمد

اي نخست، شاخه. پرسشهایی بود که از سه خاستگاه متفاوت برخاست

سرپرستی خانم ي خورشید راگا با کارآمد و تاثیرگذار از یاران موسسه

رسانی به کودکان هاي کوره به یاريآزاده ساسانی در قالب گروه بچه

وقتی درگیرِ برگزاري 1392تهیدست مشغول هستند، و در پایان سال 

 جشن نوروز خورشید بودیم، با دوست دیرین مهندس پیمان اعتماد و خود

این گروه ي گزارشي کیفیت بازنمایی و ارائهخانم ساسانی بحثی درباره

دوم، گپ و گفتهایی که با دوستان . پیش آمد که ارزشِ نقل شدن را داشت

ام در انجمن باور داشتم، و به خصوص آنچه که میان من و محمد گرامی

ي نهایی را کشید، خواندن یادداشتی از مقدم گذشت، و سوم، که ماشه

مینه هشت مان استاد مصطفی ملکیان بود که دقیقا در همین زدوست گرامی

حقیقت آن که برخی از . شرط سنجیده و اندیشیده را طرح کرده بودند

شروط استاد ملکیان براي اخالقی بودنِ یک کردار مددکارانه، برایم جاي 

دیدم، و این البته چون و چرا داشت و جاي شرطهایی دیگر را خالی می

که مهري بزرگ به –هیچ جاي تعجب نداشت، چرا که استاد ملکیان 

از دیدگاه فردگرایی -شان قائلمخودشان و ارجی فراوان براي اندیشه

نگرد و این یکسره ناسازگار ي تحلیلی به امور میافراطی و در بستر فلسفه

چنین بود که سودمند . است با دیدگاهی سیستمی که مورد نظر من است

رسانی را از دیدگاه سیستمی صورتبندي دیدم شرایط اخالقی شدنِ یاري
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سزاوار است این متن کوچک را پیشکش کنم به مصطفی ملکیان، . کنم

.آزاده ساسانی، پیمان اعتماد و محمد مقدم

اند، در رسانی را به اشکال گوناگون تعریف کردهیاري: تعریف

حدي که کمابیش علمی به نام مددکاري و امدادرسانی بر این مبنا شکل

را در بر » نِ من به دیگريکمک کرد«گرفته است که طیفی وسیع از 

اش، شناسیمي مددکاري میي روانشناختی که بیشتر با کلمهگیرد؛ از الیهمی

تعریفی که از . شودتا سطح اجتماعی که معموال امدادگري خوانده می

دار کنش فعال، هدفمند و برنامه«رسانی در ذهن دارم عبارت است از یاري

قلبم » .اي که از این منابع محروم استگريبراي افزودن بر منابع قلبم در دی

ي چهار شاخص مرکزيِ سیستمهاي انسانی است، یعنی هم در اینجا سرواژه

دهد که به نظرم غایت رفتارِ تمام قدرت، لذت، بقا و معنا را نشان می

بنابراین در اینجا با . سیستمهاي اجتماعی، روانی، زیستی و فرهنگی هستند

گیرندگان هستند و از دستیابی کار داریم که یاريیک گروه مشخص سر و 

رسان را هم داریم اند، و یک گروه دیگرِ یاريیا استفاده از منابع قلبم محروم

برداري توانند راه بهرهکه یا این منابع را براي اهدا در اختیار دارند و یا می

تواند کرداري فردي و شخصی رسانی مییاري. از آن را آموزش دهند

کنم باشد، و در این حالت هم معیارهایی که در این نوشتار گوشزد می

رسانی گروهی با این وجود تمرکزم بیشتر بر یاري. اش راست استدرباره

اش بیشتر هاي اخالقی هم در زمینهاست که رواج بیشتري دارد و نابسامانی

به نظرم هفت شرط هست که اخالقی بودنِ یک کنش . کندبروز می

:کندگرانه را تضمین مییاري
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یاري رسانی به دیگري رفتاري هدفمند و سازمان یافته است که . 1

رسانی کاري شهودي و مبهم بنابراین یاري. باید آماجِ خود را برآورده سازد

رسانی یعنی افزودن بر یاري. نیست که تنها بر اساس نیت فاعل تعریف شود

اي که از منابعِ قدرت، ي زندگی دیگريتوانمندي، سالمت، شادمانی یا معنا

هنگام یاري رسانی باید از همان . محروم است) قلبم(لذت، بقا و معنا 

ابتداي کار روشن کرد که قصد افزودن بر کدام الیه از قلبم در کار است، 

به عبارت دیگر، . و با کدام راهبرد چه دستاوردي را انتظار داریم

رونی است که باید با شاخصهایی روشن و رسانی کرداري عینی و بییاري

در . پذیر باشد و بتواند بعدتر مورد نقد و بهبود واقع گرددمعلوم رسیدگی

اي رسانییاري. شونداین حریم، اعمال تنها با نیتهاي نیک افراد تعریف نمی

که تنها از نیت خوبِ فاعل برخاسته باشد و از برنامه و قصد روشن و 

ی تهی باشد، چه بسا نتایجی ناخوشایند و واژگونه به بار معیارهاي ارزیاب

.آورد

رسانی به دیگري، باید به این نکته توجه کرد که هنگام یاري. 2

ي یاري، به خاطر محرومیت از منابع قلبم است که کنندهمعموال دریافت

یعنی موضوعِ کنشِ . شایستگی دریافت کمک را پیدا کرده است

اي، یا فردي که به منابع قدرت، معنا، ي، گروهی، خانوادهارسانی، طبقهیاري

گاهی این محرومیت از . لذت و سالمت به قدر کافی دسترسی ندارند

زدگی ناشی رخدادهایی تصادفی و طبیعی مثل سیل و زلزله و جنگ

شود، و گاه مسئله به ناتوانیِ دریافت کننده در برخورداري از منابع یا می

به ویژه در حالت دوم، باید به این نکته توجه . گرددیشان باز ممدیریت

ي یاري است، و نه رسانی افزودن بر قلبمِ دریافت کنندهکرد که هدف یاري

یعنی چه بسا . کندبرآورده کردنِ خواستها و نیازهایی که وي اعالم می

اي باشد و اصوال تمرکز بر آن کسی نیازي را طرح کند که فرعی و حاشیه

به ویژه هنگام . اش از منابع قلبم بوده باشدصلیِ محرومیتدلیلِ ا

ي اي و اعالم شدهرسانی به تهیدستان، باید توجه داشت که نیاز لحظهیاري
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شان به شکلی پایدار و ماندگار گاه بر قلبم) دریافت پول(برخی از ایشان 

اند که ي کسانی که به اعتیاد آلوده شدهدرباره. کندشان را بهتر نمیوضعیت

ايِ کردنِ نیاز لحظهاین وضعیت شدت و حدت بیشتري دارد و برآورده

در . شوددر عمل خیانت به ایشان محسوب می!) اهداي پول یا مواد(ایشان 

تر را برگزید که چه بسا براي این موارد بهتر است راهبردهایی درازمدت

ا همواره آموزاندن ام. ي یاري در ابتداي کار نامفهوم هم باشددریافت کننده

البته این نکته به جاي خود باقی . ماهیگیري از اهداي ماهی سودمندتر است

است که باید این راهبردها را با دریافت کنندگان سهیم شد و ایشان را 

اما در نهایت معیار عینی و بیرونیِ افزایش . شان دادتوجیه کرد و آموزش

.رستی یک کردارِ یاریگرانه استي کامیابی و دقلبم است که تعیین کننده

هرگز نباید دریافت کنندگان کمک را ماهیتهایی منفعل و ناتوان . 3

در کنش یاري به نیازمندان، موضوع . و عاري از خالقیت در نظر گرفت

باید . اصلی دریافت کنندگانِ کمک هستند و باید توجه بر ایشان تمرکز یابد

شان از مورد مشورت واقع شوند، مسائلهاگذاريگیرندگان در سیاستیاري

ها به خودشان محول زبان خودشان شنیده شود، و بخشی از ساماندهی یاري

به عبارت دیگر، کنش یاریگري یک فاعل و یک مفعول ندارد، بلکه . شود

گیرنده با هم همفکري در اینجا یاریگر و یاري. دو فاعل و یک موضوع دارد

سوادي و فقر و بیماري از میان عی مثل بیکنند تا موضوو همکاري می

ي اي که هویت و خودمختاري و ارادهگرانههر کنش یاري. برداشته شود

البته . آزاد دریافت کنندگان کمک را نادیده بینگارد، غیراخالقی است

گران هم نباید مخدوش شود و ي آزاد یاريروشن است که احترام به اراده

.پیشین بدان اشاره کردیماین همان است که در بند 
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رسان و ي یاريرسانی باید در حد امکان خودانگارههنگام یاري. 4

یعنی خود کردار . کنند، در سایه پنهان بمانندرسانی میسازمانی که یاري

گرانه است که باید با هدف ترویج این نوع کارها نمایانده شود، و نه یاري

ار است تبلیغی براي جذب کمکهاي اگر قر. ي فاعالنشهویت و انگاره

هاي داوطلبانه انجام شود، شرح درد و رنج و فقر دریافت مردمی و یاري

. ها زیاد مطرح شوندرسانکنندگان بسنده است و نیازي نیست هویت یاري

شان تنها زمانی جایز است که جلب ها و سازمانرساناشاره به هویت یاري

وگرنه چنین . ضرورت یافته باشداعتمادي براي جذب کمکهاي مردمی

تواند به سادگی به رفتاري کاري یک کنش خودخواهانه است که می

کنندگان یاري به در این شرایط دریافت . بازانه برکشیده شودسیاست

دهندگان، یا جذب ي نیک و زیباي یاريهایی براي نمایش انگارهبازیچه

این نه تنها از کارآییِ شوند وشان بدل میمشروعیت و اعتبار سیاسی

.کاهد، که رفتاري غیراخالقی هم هسترسانی مییاري

رسانی ممکن است از عواطف و هیجانهایی مثل مهر و یاري. 5

. همدردي و مشابه اینها برخیزد، اما نباید در این دایره باقی بماند

هماهنگی رسانی رفتاري گروهی و سازمانی است که باید با انضباط ویاري

. اي روشن انجام شود و به اهدافی ملموس و عینی منتهی شودو طبق برنامه

اي که صرفا از عواطف و هیجانها برخیزد، در واقع نوعی رفتار همدالنه
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ارضاي شخصی و اقناع روانشناختی است و با نیازهاي محرومان ارتباطی 

که براي یاري پا البته این نکته بدیهی است که کنشگرانی. کندبرقرار نمی

برند و این کار برایشان گذارند، خود از این کار لذت میبه میدان می

هایی شخصی هم دارند که باید به رسمیت معنادار است و بنابراین انگیزه

هیجانی دارند و - ها خاستگاهی عاطفیبسیاري از این انگیزه. شمرده شود

ي کامال عاري از گرانهريیعنی کنشِ یا. این به خوديِ خود ایرادي ندارد
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ریگرانه، مهر رانه و نیروي اصلیِ پشتیبان کردار یا. نیز به رسمیت شمرد
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. بینیمالمللی را هم در این میان میردپاي استفاده از کمکهاي دولتی یا بین

ي آدمیان، و البته این بسیار خوب و نیکوست که افراد بکوشند تا به همه

کنند، کمک کنند و ي جاندارانی که رنج و لذت را تجربه میهمچنین همه
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اما در . روي زمین را افزون کنندجانوران /ي مردممحتواي قلبم همه

یعنی ناممکن . ي عمل چنین کاري به شکلی متقارن ممکن نیستعرصه

از این . است که یک کردار بر همگان تاثیري دقیقا یکسان بر جاي بگذارد

رسانها را به یابد و باید با این زمینه، گزینشهاي یاريرو انتخاب اهمیت می

رسانی را به امري معنادار بدل ه یاريمهر نیرویی است ک. رسمیت شمرد

هاي مرسوم نشاند و خودخواهیکند و دیگري را در مرکز این کردار میمی

باید مهر را پرورد و بدان میدان داد و اجازه داد که . کندرا خلع می» من«

. مردمان به کسانی که مهرِ بیشتري نسبت به ایشان دارند، بیشتر یاري رسانند

تجربه هم نشان داده که مهر . ند پایدارتر و ماندگارتر استچرا که این رو

اش انجام شده باشد، از خویشان و مسري است و وقتی تمرینی کافی درباره

اما . یابدهاي دورتر تعمیم میزبانان به دیگريآشنایان و همشهریان و هم

تعمیم زودهنگام و فرمایشی این حس ناممکن است و سازمانِ یاریگر را 

ي سازمان یاریگر آن است که رفتارهاي وظیفه. کندر شعارزدگی میدچا

ي اعضاي خود را یاریگرانه

ساماندهی و بهینه سازد، و زمینه 

را براي بروز مهر و پرورده 

شدن و بالیدن و گسترش 

. اش فراهم سازدیافتن

هرکسی را بهر . 7

اند و قرار نیست کاري ساخته

رسانان باید م تقسیم کار میان همیاران و یاريهنگا. همگان همه کار بکنند

خواهند، و در ضمن باید به این به این نکته توجه کرد که خودشان چه می

نکته هم توجه کرد که اندرکنش ایشان و دریافت کنندگان کمک چه 

به هیچ عنوان در فعالیتهاي . گذاردگیرندگان به جاي میتاثیري بر یاري

به همین ترتیب نباید . رسانان تحمیل کردرا به یاريگرانه نباید کاريیاري
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برانگیز و ناخوشایند است را به دریافت رسانی که تنشارتباط با یاري

ترین آبهاست، و آب جاري شفافترین و پاکیزه. کنندگان یاري اجبار کرد

ي یاران در مجراهاي طبیعی و باید میدان داد تا کردارهاي نیکخواهانه

مجراهایی که انتخابهاي دریافت . ي خودشان جاري شودانتخاب شده

.کندشان را تعیین میکنندگان کمک شکل و ساخت
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:اعتراف دوم

!کنم که به آزادي اندیشیدن در شکلی مطلق و محض باور دارماعتراف می

نماید، چون مردمان همواره هر احتماال عنوان این اعتراف غریب می

اند و قاعدتا تصور بر ین گزاره، یعنی آزادي و اندیشیدن را ستودهدو رکن ا

اما . این است که باید ترکیبشان، یعنی آزادي در اندیشیدن را هم بستایند

ها به خاطر بخش بزرگی از اندیشیدنی. حقیقت آن است که چنین نیست

ل نمایند و بخشی کوچکتر هستند که نامعقوشرمانه میتابوهاي اجتماعی بی

وار هستند یا با برچسب احمقانه و ابلهانه و کودکانه مشخص و دیوانه

دهند، اما تا جایی ي آزادي اندیشه شعار میدر عمل، همه درباره. شوندمی

ي اوقات حریم اندیشیدن خود ي مردم تقریبا در همهام، تقریبا همهکه دیده

ه و مقبول و کنند که شایستي کوچک و مختصري منحصر میرا به محدوده

معموال با ابزاري آغشته به سلطه و محدودیت، یعنی زبان . نمایدمعقول می

ي اموري تکراري و هنجارین به این شکل که درباره. کنندهم چنین می

پروند و به این ترتیب امري از پیش تعبیه شده در اي میگفتگوي درونی

و اسم آن را کنند نهادهاي اجتماعی را در ذهن خویش بازتولید می

یعنی . اندبه لحاظ آماري، اکثر مردم اکثر اوقات چنین. گذارنداندیشیدن می

ي اجتماعی خروج از حدود ترسیم شده توسط تابوهاي فرهنگی و سلطه

هرچند بازي کردن در اطراف این حد و مرز به . اندك و کمیاب است

. صورت نوعی تفریح غیرمجاز فکري نزد همگان شایع است

. دانست» تفکر مجاز«توان فرا رفتن از مرزهاي این بازیها را نمیاما 

هاي گیرد که محتوایشان خیالپردازيهایی را در بر میچرا که معموال ایده
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:اعتراف دوم
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یعنی . ي اعمال خشونت به دیگري استجنسی یا تصویرپردازي درباره

هرچند در صورتی –اموري که به هر صورت تحقق عینی هنجارینی 

. ارندد- مجرمانه

از . ها معتبر نیستاما باید اعتراف کنم که براي من این مرزها و محدوده

در قبول - امي زیستهشاید به خاطر تجربه–یک سو به این دلیل که واقعا 

غیرمجاز تردید دارم، و از سوي دیگر / مرزهاي هنجارین و مرسومِ امر مجاز

بارور بودنِ حاصل کار را شاید به این خاطر که لذت عبور از این مرزها و 

کنم که با این مبانی، به هیچ حد و مرزي براي اندیشیدن اعتراف می. امدیده

ترین، وارترین، نامعقولترین، دیوانهشرمانهکنم که بیاعتراف می. قایل نیستم

کنم که چرندترین اعتراف می. امها را اندیشیدهترین اندیشهو نامقدس

البته معموال محض تفریح و –ي جاري در اطرافمان را هاها و اندیشهگزاره

براي دقایقی همچون حقایقی ابدي فرض کرده و به پیامدها و نتایج -تمرین

گرایی از بنیادگرایی طالبانی بگیرید تا قوم. اماندیشیده» از درون«آن 

پورپیراري و از کیشِ قربانی انسان و آدمخواري آزتکها گرفته تا تئوري 

!هایی فضایی هستندي حاکم بر آمریکا بیگانهگوید طبقهي که میاتوطئه
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ي اندیشیدن مجاز کنم که به هیچ باید و نبایدي در حوزهاعتراف می

کنم اعتراف می. توان اندیشیدکنم هرچیزي را میباور ندارم، و گمان می

ا برایم عاملی هادبانه، نامرسوم، ناپذیرفته، یا عجیب و غریب بودن ایدهبی

ي مفهومی و جوانب ي هستهبازدارنده نیست، تا از اندیشیدن درباره

کنم بخش مهمی از آنچه که تا اعتراف می. پوشی کنمها چشمعملیاتی ایده

ام، در جریان سرکشی به همین گوشه و کنارهاي تنگ و به حال آموخته

نها با چنین کنم از دید من تتاریک اندیشه حاصل آمده، و اعتراف می

توان سره را از هاست که میآمیزي در سرزمین پهناور اندیشهسفرهاي جنون

ها ناسره تفکیک کرد و به معیارهایی درونزاد و استوار براي رد و قبول ایده

. دست یافت

هاي بسیار در دنیاي زدنکنم با وجود پرسهدر این بین، اعتراف می

یعنی . گراي پرشور هستمیت یک عقلافکار وحشی و آراي مطرود، در نها

پروا همدالنه اي را بیواهمه اندیشید و هر ایدهمعتقدم باید به همه چیز بی

وارسی کرد، ولی بعد از آن باید سختگیرانه براي رد و قبول آن معیار 

» بعد از«هاي درست و نادرست، ي مرزهاي بین گزارهساخت و درباره

کنم یعنی فکر می. اور، سختگیرانه داوري کردي پهنماجراجویی در این پهنه

ها باید همدالنه یا هنگام پژوهیدن و نگریستن و رویارویی با معناها و ایده

شان به شان و افزودنطرفانه نگاهشان کرد، اما موقعِ پذیرفتندست کم بی

رحمانه نقد امان و بیي فکري خویش، باید بسیار سختگیر بود و بیمنظومه

. ها مو را از ماست کشیدي روش و معیارهاي صحت گزارهربارهکرد و د

ام شناسانههاي روشکنم سختگیريها اعتراف میچینیبا این مقدمه

ام بر روشن بودن مفاهیم و گامهاي علم و پافشاريبراي تفکیک علم از شبه

ه هایی ککنم مخالفتم با نظریهاعتراف می. خیزداستداللی از همین جا بر می

پایه ها و باورهایی که خرافی و چرند و بیدانم، یا ایدهنادرست می

شان برنخاسته، جویی محتاطانه دربارهشان، از پرهیز پارسایانه و کنارهدانممی

شان و همراه شدنِ آزمایشی با آنها نتیجه خوردن در اندرونکه از غوطه



144سهصد و نود واردیبهشت هزار و سی/هجدهميشماره/سیمرغ

را صرف یادگیري کنم به همین دلیل وقتی گرانبهااعتراف می. شده است

ي بینی و سحر و رمل و جفر و باقی مهارتهاي جادوگرانهبینی و کفطالع

شان ي چرند بودنام، تا بتوانم منصفانه و محکم دربارهپاتري کردههري

! اظهار نظر کنم

اي ي مردمی که از ایدهکنم بر همین مبنا، به نظرم بخش عمدهاعتراف می

تازند، نه امرِ مقبولِ مورد دفاع را درست اي میکنند یا به ایدهدفاع می

کنم که به اعتراف می. ي مطرود موضوعِ حمله راشناسند و نه مسئلهمی

ها ها یا آیینها، باورها، گزارهي نظریهنظرم اصوال داوري کردن درباره

مهابایی انجام ناممکن است، مگر آن که چنین سیر و سلوك جسورانه و بی

. اشد، و معیارهاي رد و قبول سخن از اندرون آن زاده شده باشدپذیرفته ب

کنم با این هدف و با این ترتیب، بخش مهمی از آنچه را که اعتراف می

آمیز بدانید، شرمانه و غیراخالقی و جنونشاید زشت و ناپسند و بی

ابتدا تنها با هدف فهمیدن آن، و بعد، با قصد دستیابی به . اماندیشیده

...شاناي درست و عمیق دربارهوريدا
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دماغِ دروغ

.سالم علیکم حاج آقا- 

خواي؟ي آخر سال آجیل میسالم علیک، بفرمایین، براي شبِ چهارشنبه- 

ي این نه حاجی، اگر ایرادي نداشته باشه چند تا سؤال داشتم درباره- 

رو دادن گفتن از مسجد محل پرسیدم نشونی حجره شما . ي شماهمسایه

.شما آدم مسئول و متعهدي هستین

براي تحقیق و گزینش و این حرفا اومدي؟! آهان- 

ي شما، حاج سید بینوکّی اخیرا قراره این همسایه. تونبعله، با اجازه- 

که استحضار دارین از » آریامبلِ مهرفرهنگ«استخدام بشه در صنایع چوب 

!تشهس» سازمان«شرکتهاي دولتیه زیر نظر 

!بعله! بعله- 

خواستیم ببینیم این سید بینوکی که تولیديِ چوب داره، چه جور می- 

! آدمیه؟ چقدر متعهده به بندهاي اصلی قانون اساسی؟ مستحضرین که

کنه؟ اصال هاي مقیم مرکز رو شرکت میزنان اردوباديمراسم هیأت قمه

یعنی حالله؟فروشه خمس میده؟کنه میبابت این چوبهایی که تولید می

غیبت نشه، فقط . واهللا تا جایی که من خبر دارم خیلی آدم متعهد خوبیه- 

. این رو بگم که ایشون اولش مسیحی بوده بعدش به دین ما مشرّف شده

.اصال خارجیه ایشون

عجب، پس چطور سید شده؟- 
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بعله، ایشون اصال ایتالیاییه، . شما جدي نگیرین! اون یک اصطالحه دیگه- 

م پدرش هم بر خالف مشهور، حاجی یداهللا جبتَی نیست، در اصل اسم اس

باباش یک چیزي بوده که معربش شده جبتی، اسمش بوده ژِبِرتی یا ژِپِتی؛ 

شاید هم ژِپرتو یا زپرتی بوده؟! دونمنمی

پس فرمودین باباش . خیلی مهمه. خوب، اجازه بدین اینا رو یادداشت کنم- 

یانین که، حاج آقا، خارجیا صدي نود و نه تاشون شما در جر... زپرتی بوده

...هاشونبه خصوص زپرتی. جاسوس سیا و موسادن

خالصه، اسم خودش هم سید . بعله، در جریانم، باید احتیاط کرد آقا- 

بینوکی نبوده اولش، پینوکی یا یک چیزي شبیه به این بوده، بعد از این که 

. ته بینوکیرفته حج و مشرّف شده عوضش کرده و گذاش

یعنی ایشون اول رفته حج بعد مشرّف شده؟- 

کرده توي یک گن اولش توي دکان نجاري باباش کار میبعله حاجی، می- 

گفت اهالی خیلی هم کار و بارش رونقی نداشته، چون می. بندري در ایتالیا

ره خوره براي کاري میبعدش بار می. کردنشهرش داخل آدم حسابش نمی

کرد که با دیدن یه بار تعریف می. بینهجا چند تا ایرونی میمکه و اون

هاي امکانات نو به روش باز شده، این میشه که خدا رو ها دروازهایرونی

شما . کنهشه و میاد ایران تولیدي چوب باز میکنه و مشرّف میشکر می

دونین حاال کارش چه سکه شده، روزي دو تا وانت چوب از اینجا نمی

...گرد چوبیهمه هم تراشیده و صاف، عینِ میل. برنمی
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خوب، این چوبها رو از کجا میاره؟ اینجا که درختی، جنگلی، چیزي - 

.نیست

ي خدا فقط از این و اون شنیدم که این بنده. دونمواهللا اینشو دیگه نمی- 

اي بوده و کلی معجزات همون وقتی که توي فرنگ بوده هم آدم نظر کرده

گن مثل مسیح بوده، چون پدرش نجار حتا بعضیا می. ازش دیدنو کرامات

گن برعکس حضرت مسیح بوده، چون سید بینوکی مادر البته می... بوده

...نداشته

خواین بگین چوبها رو از عالم غیب میاره؟ پس یعنی جادوگره، یعنی می- 

متال ببینم، آهنگ. پرست باشهبا اجنه ارتباط داره، هان؟ شاید هم شیطون

ده؟ دوست دختر داره؟ چند تا؟گوش نمی

. کنم براتونگن که تعریف میولی یه چیزایی مردم می. دونمواهللا من نمی- 

اون چه که با چشم خودم دیدم اینه که مثل عالفا صبحا میاد بیرون و تا 

زنه، همیشه هم یه ظهر میگرده توي بازار و خیابون و با مردم گپ می

اغشه، آخه سالهاست که زکام داره، بعدش هم بدو بدو دستمالی جلوي دم

اش تخلیه سرِ ظهر میره خونه و تا شب دو تا وانت چوب از دم در خونه

...کننمی
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ي قطب االباء ژیناي صادقی فرزانگانی تذکره

ي معرفت و رعایت، آن ي حکمت طبابت، آن چکیدهآن فشرده

ي بستنی و چیپس و لبو، شیخ کیو، آن خورنده-ي آيي عرصهاعجوبه

الملوك ي نساء، شیخنا و موالنا تُخساالقطاب طایفهالشیوخ اطباء، قطب

ژیناي صادقی کردستانی از خازنان حکمت ایرانی بود و هوادار 

گویند چون زاده شد . ي زروانی بوددرمانی بود و از اساتید حلقهروان

ها را چراغانی کردند و حکیمان ویزیط دانشگاهشهرها را آذین بستند و 

پس هنوز سه روزه نشده بود که معجزاتی فراوان . گرفتند به رسم تبركنمی

چندان که شیخنا در ایام . و کراماتی نمایان از وي به منصه ظهور رسید
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صباوت از دیوارهاي راست باال شدي و از درختان فراز آمدي و از این رو 

.اندنیز خوانده»عمودپروازحکیمِ«ها را در تذکره

من «ي ي شریفهشیخ المنورین علی خان نورولوجیست در تذکره

شرح سفر خویش را در جستن و » الصحراي سینا بالبالد المعموره الژینا

االطباء ژینا آورده است، و چنین گوید که چون وي به ایام یافتن قطب

ند، چندان از معلمان و مکتب رسید و خاندانش وي را به مدرسه نهاد

نمود که روزي هفتاد تن در حیاط مدارس معلمات پرسشهاي گران می

پس شیخنا را سال به سال در . کردنداقدام به خودسوزي و خودکشی می

اما . شهرها و اقالیم گوناگون گرداندند، بلکه معلمانی فراخور وي بیابند

هندویان مراسم سوتی اهالی بالد جاپون جملگی دست به هاراگیري زدند و

به جا آوردند و طالبان عملیات انتحاري خویش آغاز فرمودند از شدت 

.پرسیدجالدت سؤالهایی که وي می

پس اعاظم و عقول گرد آمدند و انجمن کردند و راي بر این نهادند 

اي براي وي بنا کنند جداگانه، و آن را فرزانگان نامیدند و از که مدرسه

فرزانگانی که شعرا و مداحان در وصف وي به او اطالق ي اینجاست کنیه

ي چهاردهم پس از هجرت روزي میر محمد پس گویند در سنه. اندکرده

ي عالمه حلی بیرون شد با از دژِ قریه) کَثَراهللا کُتُبه(طباطبایی تبریزي 

کاروانی عظیم و رخت به فرزانگان کشید، چرا که تحدي قطب االطباء در 

.شنیده و رگ غیرت بر گردنش جنبیده بودامر پرسیدن 

ي گویند شیخ المشایخ طباطبایی تبریزي زمانی دراز را در قلعه

االطباء ژینا مشغول شد و کیفیت فرزانگان بیتوته کرد و به رایزنی با قطب

هاي آن حصن حصین وارد شد، ورودش چنان بود که چون از دروازه

آویز کرده بودند و دست وي حلقردیفهایی از معلمان دید که خویشتن از

پس گویند مجلس پرسش و پاسخ دو شیخ . فراریان دید و متواریان فراوان

شان هفتاد روز به طول انجامید و در این مدت در میان جماعتی که مباحثه
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تا این که ختم . شنیدند هفتاد کافر مسلمان شد و هفتاد مسلمان کافرمی

مدند جدا جدا شیوخ را پرسیدند که چه مناظره اعالم شد و چون بیرون آ

دهد پرسم او جواب میآنچه من می: گذشت، و شیخ ژیناي فرزانگانی گفت

و این . دهم او پرسدو میر طباطبایی تبریزي گفت که هرچه من جواب می

فرمود و بدان دلیل بود که شیخ طباطبایی از پرسشهاي حریف سؤال می

داد و از این معجزه تا حریف پاسخ میشیخ ژیناي فرزانگانی به پاسخهاي 

ریختند به چهل روز آسمان تیره و تار بود و پرندگان مرده بر زمین می

پس بعد از آن دیگر بالي تُخسیت از فرزانگان دفع شد ! ي تاکصیدرمیهشیوه

ي مراقبت از نفس و تنظیم قواي تُخسیه را فرا و شیخنا ژیناي صادقی شیوه

ي زروانیه گشت و پس از آن به بالد ینگه ي غریبههگرفت و از مصادر فرق

دنیا رفت و گویند که آلبرت انشطین و جان وِین و کریستف قلمب را 

. مشرف فرمودشریفجملگی وي به این کیش
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زروانال: التفاضیل

زروان به ضمِّ زا و سکونِ را و واوِ مفتوح و نونِ مسکون، بر وزن 

ي سرزمین پارس است که نامش در یکی از ارباب االنواع قدیمهگلدان، نام 

من جمله . اش گویندزند و زبور و اپستا آمده است و حکایتها بسیار درباره

آن که گویند پدرِ دو سردار نامدار بوده که در ملوك ري به هرمز خان 

االبرار و آهرمن خان مسلط الدوله شهرت دارند و حکایت جنگ و قطب

بر سر ارث و میراث پدري مشهور است و زبانزد همزاداین دو برادر جدل 

.خاص و عام

هرمز کرد: لو برفت و بگفتها نمود اهریمنشیطنت

نازك، کلفت، هرمز کرد: گفتگند زد بس به هر حالت

کآنچه شیطان نهفت، هرمز کردداندخلق ري که می! خبربی

ري این دو برادر را بپرورد، در فاما گویند آن زروان اصلی که در حریم 

سازي داشته است و تنظیم وقت و ترسیم جداول ي ساعتاصل پیشه

پس از این . ي دیگر را به وي نسبت دهندنجومی و بسی کارهاي دقیقه

روست که مردمان نامش را با وقت و زمان همسان گرفتند و این رسم 

.همچنان باقی است

اصلی او زمان باشدشکلستزروان نه همین صورت خالی

تر وِرا کران باشدوآن طرفیک سرش شکل بیکرانه بود
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ي ایران نام ي پانزده هجري در ممالک محروسهپس با این سابقه در سنه

و عالمه اهورا پارسا . زروان را بر انجمنی نهادند از اکابر و اقطاب

» الکتب الزَراونهالثامنه بحاشیه«ي ي شریفهباربدالممالک کاشانی در رساله

نویسد که قومی غریب بودند که کتبی داشتند موسوم به ي ایشان میدرباره

هایی نوشتند و شعبهخواندند و خود کتاب نو میمتون زروانی و آنها را می

از ایشان به سرودن شعر و رسم نقاشی و اندیشیدن و سایر افعال قبیحه از 

و گویند که . نما گشته بودندگشتاین دست اشتغال داشتند و از این رو ان

شان در دارالعلوم و گفتند و اغلبمعرفتشان به جهان را صیثطمی می

ي ها به تدریس و تفحص اشتغال داشتند و برخی ایشان را ادامهنظامیه

الصفا دانند و برخی دیگر گویند که استمرار مغان باشند و در این اخوان

.تزمینه هیچ کس حدسی سزاوار نزده اس

ايي زروان شنیدهاي بی خبر که وصف قبیله

ايهیچ از کرامت ایشان ولی اي جان، ندیده

اند که نقل کرده» التشریح فی صفات االشموغ الوقیح«ي ي طویلهاز منظومه

العلماء اشموغ اردوبادي ملقب به مهري قلنبه روزي روزگاري شیخ غبغب

انقاه زروانیان رسید و اندر شد گذشت، تا به خاي میدر ملک ري به کوچه

و مجلسی دید آراسته و محفلی پیراسته که دانشوران و دانایان رسته به 

پس مهري قلنبه در . رسته در آن برنشسته بودند، به بحث و فحص مشغول

اش آن بود که در این گمان درافتاد که مجلس بزمی است و چون پیشه
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ودي رقص شکم کند و بدین هاي بزرگان دولت محمها و مهمانیعروسی

. آغاز کردبه عشوه و کرشمه تمهید شاباش گرد آورد، به میانه جست و 

پس اصحاب زروان او را آگاه کردند که این مجلس بحث است و نه مرکز 

چون شاباشی وافی به وي نبخشیده بودند شیخنا مهري قلنبه رقص، پس 

یافت، سی را در نمیو قصد گرد آمدن مردم جز به قصد عزا یا عروبرنجید 

بر سر کوي و بازار داستان ساخت و ایشان را با مالحده و بابیان و مزدکیان 

.پرستان سومنات همسان انگاشتي بتو طایفه

کنندمهري قلنبگان که عشوه در این کار می

کنندرقص شکم به بزم کرده و انکار می

اندپرده این طایفه آنچه ندیدند، گفتهبی

کنندرِ نکرده را به پرده مگر انگار، میام

اي بود از احباب که چون در مجالس گویند مهري قلنبه را دستهو 

لهو و لعب به رقص شکم مشغول شدندي، ایشان دوره گرفتندي و دست 

زدندي و کاله و دستار گردانندي و پول کالن جمع نمودندي جهت ترضیه

لعن و قدح زراونه کوشا بودند و پس این جماعت بسیار در. خاطر شیخ

بوك بود به ارض ینگه دنیا و در آن تیول ایشان دارالسالمِ فیضگویند که 

. نمودند در تعقیب و تعاقب زروانیاندیار تاخت و تاز فراوان می
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عکس

خواستم در این شماره هم بخشی براي معرفی آثار چنان که مرسوم بود، می

اي از عکسها که براي پژوهش در تاریخ مجموعهاما . نقاشان اختصاص دهم

معاصر ایران گرد آورده بودم، وسوسه کننده بود و دریغم آمد که آنها را با 

پس تصمیم گرفتم که از این به بعد، در هر شماره به . دوستانم سهیم نشوم

ي تاریخی ایران را در سیمرغ جاي معرفی نقاش، چند عکس از یک دوره

. ی که جامعه، فرهنگ و سیاست ایران معاصر را باز بنمایدعکسهای. بگنجانم

کنم که بخش در این شماره، چند عکس از زنان عصر قاجار را منتشر می

.شان را دوست گرامی مهندس علیرضا افشاري به دستم رسانده استعمده
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د و در آویختنمی) معموال با مضمون طبیعت(اي ي نقاشیدر پشت صحنه پرده. چینی همراه بوده استآرایی و زمینهاولین عکسهاي زنان که با صحنه

با افتاد، عالوه بر این زمینه،کسی که عکسش می. گذاشتندمی) ستون تزئینیمثل ساعت یا نیم(ي زندگی اشرافی و اعیانی بود جلوي آن اشیایی که نماینده

.کرداي خوشایند را تکمیل میانگاره!) مثال جوراب شلواري(اش لباس فاخر یا متجددانه
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زنان در محبط عادي 

ان، بدون شزندگی

هاي اضافیآرایه
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و شاهزاده مهد علیا مادر ناصرالدین شاه و عامل قتل امیرکبیر ) راست(کنیزهاي حاجی یاقوت : شاهزاده و گدا

)راست(
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

شي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، و مانعی نمیمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . ستان من هم هستنددوستانِ دوستان من، دو

اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی ي خواندنآنها که شاید وقت و عالقه

پس لطفا اگر تمایل دارید . فرستم که به شکلی براي دریافتنش ابراز عالقه کرده باشندمی

نشانی بهمیل خود را ايل مجله قرار بگیرد، خودتان یا دوستتان در فهرست ارسانشانی

sherwinvakili@yahoo.comخود را و پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست

تارنماي هاي پیشین سیمرغ را در شماره.به همین جا ارسال کنیدبراي بهبود سیمرغ

: این نشانی، بهخواهید یافترسمی من 

http://soshians.ir/fa
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