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*

عبدالحسين

زرينكوب**

روزي كه بيانية كورش بزرگ در بابل به اطالع عامهه ريهيب ب شه

دور

تازه اي در تاريخ جهان آغاز شب .با اين بيانيه دور بايتان شرق كه در آن قبرت
و غلبة پادشاهان آشور و بابل تمام آنچه را كه تعلق به اقوام مغلوب داشت عرضة
نابودي م كرد جاي خود را به دور تازهاي داد كه در ط آن شاهنشاهان پهار
محبت نسبت به اقهوام تهابو و تسهامر درمهورد ع ايهب آنهها را بهه عنهوان اصهل
كشورداري تل

كردنب و نوع ييايت همزيست پيش گرفتنب كهه در يهاية آن

ب آنكه هيچگونه مجاههب خشهونتآميزي بهراي درهمآميخهتن عناصهر و اقهوام
نامتجانس حوز امپراطوري خويش به عمل آورنب از هر قوم و هر نهااد آنچهه را
آموختن و نگهباشتن بود در مجموعة فرهنگ تركيب خهويش وارد كردنهب و از
اين راه نهف ط با اقوام تابو پيونب معنوي ايتوار كردنب بلكه در آداب و ع ايب آنها
نيز نفوذي نامرئ نمودنب .اين نفوذ نامرئ را نهف ط م توان در آنچه يهود بابل از
تأثير ع ايب مزديسنان پذيرفتهانب نشهان داد بلكهه در يونهان ههم يررشهتة آن را
* .يغما يال بيست و چهارم شمار هشتم آبان  1350صص  449تا .456
** .اين خطابه در مجمو دانشمنبان جهان (شيراز)  21مهرماه  1350ايراد شبه ايت.
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م توان يافت چنان كه غير از آنچه امثال اناكساگور و افالطون به تعليم زرتشهت
مبيوننب ايران از طريق «مغان يونان شبه»  Les Mages hellénisésو آيين ميترا نيز
در ع ايب و آداب يونان و تمام اروپا نفوذ يافت.
دنياي كه با بيانية كورش بزرگ تولب يافت در عين آنكه البته نم توانسهت
با آن همواره هماهنگ بمانب و ناچهار گهگهاه بهه اقت هاي احهوال از آن انحهراف
م جست بكل با دنياي ب رحم خشن و تنگحوصلة امپراطوريهاي قبيم شرق
تفاوت داشت .برخالف آشور و بابهل كهه شههرهاي دشهمن را بها تمهام مهردم و
معاببشههان عرصههة هههالا و فنهها م كردنههب فرمههانرواي هخامنشههيان حتهه در
يختترين ان البها اقوام و ملتها را طعمة خشم ب لگام نساخت .در تمام ايهن
دوره نه تمبن بر ديت شاهنشاهان ايران ازبين رفت نه قوم و ملت نابود شهب و
اين نكته نشان م دهب كه دغبغة تاريخنويسان اروپا دربار خطري كه در برخورد
ياالميس و ماراتن آزادي و فرهنگ غرب را تهبيب م كرده ايت با ياب ة تهاريخ
ايران و با طبيعت فرمانرواي هخامنش ها هيچ توافق نبارد و جهز الف و گهزاف
قصهپردازان نيست.
تسامر كورش كه در تمام دوران هخامنش ه بجز در ادوار كوتاه ضعف و
فترت يا در ادواري كه نوع حالت فوقالعاده عبول از آن را تجهويز يها ايجهاب
م كرده ايت بيش و كم برقرار بود .وحهبت امپراطهوري هخامنشه را ت همين
م كرد و در عينحال قلمرو شاهنشاهان را به منزلة پل م كرد كه بهين شهرق و
غرب بين كهنه و نو بين دنياي مادي و دنيهاي معنهوي كشهيبه شهبه بهود و از
اينهمه ي

فرهنگ تركيب م ياخت كه تمام اقوام نامتجانس حوز شاهنشاه

را تا حبّ ممكن در آن شري

و ببان عالقهمنهب م يهاخت .نههف ط در آنچهه بها
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ع ايب و آداب ارتباط دارد اين تسامر كورش موجب آميزگاري ع ايب دين و در
عين حال ماية حفظ احترام مت ابل اديان و ع ايب شهب بلكهه حته در آنچهه بهه
بازرگان و صنعت نيز مربوط بود موجب تويعة همكاريهاي بين اقوام شب .كاخ
داريوش بزرگ در شوش كه كتيبة وي در باب بناي آن و مصالر و موادي كهه در
ياختن آن بهكار رفته ايت اطالعات جالب به ما م دهب م توانب بهعنوان نمونهه
و رمزي واقع از اينگونه همكاريهاي جهان هخامنش ها تل

شهود در ايهن

كتيبه داريوش خاطرنشان م كنب كه در ياختن اين كاخ چوب ه شهب ،از جهاي
به نام جبل (= لبنان) آورده شب آشوريها آن را به بابل آوردنب از بابل گاريهها
و يونان ها آن را به شوش ن ل كردنب .چوب ياكا (=  )Yakaاز قنهبهار و كرمهان
حمل شب .طالي كه در اينجا بههكار رفتهه از يهارد و بهاختر آورده شهب .يهنگ
الجورد از ينب و فيروزه از خوارزم آمب .ن ره و آبنو

از مصر آورده شب .زينت

كه ديوار ببان آرايش يافت از هنب آمب .عاج كه در اينجا بهكار رفت از حبشهه
از ينب و از رخج رييب يتونهاي ينگ كه بهكار رفت از قريهاي به نهام ابيهرادو
) (Abiraduآمب در عيالم.
در قلمروي چنين وييو كه داريوش و جانشينانش فرمان م رانبنب ع ايهب
و آداب تمام اقوام همهجا محترم بود ه و بها تسهامر تل ه م شهب .از گفهت و
شنودي كه ه به موجب روايت هرودوت ـ داريوش با هنهبيها و يونان هها كهرد
توجه او را به اين تفاوت آداب و ع ايب و به لزوم احترام با آداب و ع ايب هر قوم
م توان يافت .به موجب اين روايت وقت داريوش پادشاه شب يونان ها را كهه در
خبمت داشت پيش خوانبه از آنها پرييب به چه قيمت حاضرنب جسب پبران خود
را بخورنب؟ جواب دادنب كه اين كار را بهه ههيچ قيمته نخواهنهب كهرد .پهس آن
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هنبوهاي را كه كاالتيه (= يياهان) نام دارنب و جسب كسان خهود را م خوردنهب
بخوانب و درحال كه يونان ها حاضر بودنب و از گفت و شنودي كه م رفهت بهه
ياري ترجمان آگاه م شبنب از آنها يهاال كهرد بهه چهه قيمهت حاضهرنب جسهب
مردگان خود را بسوزاننب؟ آنها بانگ برآوردنب كه اينچنهين يهخن كفرآميهزي را
حت بر زبان نيز نشايب رانب .نكته اين بود كه داريوش به اخهتالف ع ايهب توجهه
داشت و در حوز وييو امپراطوري خويش احترام تمام آنها را الزم م شمرد.
در دور شاهنشاهان هخامنش برعكس روزگار شاهان آشور حت بردگان
نيز تا حبّ زيادي از ح وق اجتماع برخوردار بودنب .آنگونه كه از ايناد برم آيب
در بناي تختجمشيب ي

بنب عيالم ممكن بود حت بيش از ي

مرد آزاد مزد

دريافت دارد .البته در نظام هخامنش وضو بردگان به هيچوجه شباهت با احهوال
بردگان ديگر نباشت چنان كه برده م توانست خود هم مل

و مال داشته باشهب

هم بنبه و مزدور.
تصور جهان كه در آن مردم نامتجهانس و گونهاگون در يه
بزرگ همزيست مستمر داشته باشنب ي

امپراطهوري

تجربة هخامنش بود كه حته اخهالف

ايكنبر و روم ها نيز م بايست از آن الهام يافته باشنب .اين همكاري بهين اقهوام
هم در زمينة نظام
(=

basileus

در دربار شاهنشاهان هخامنش كه يونان ها «شاهان بهزرگ»

 )O’Megasم خوانبنب پزش

م كرد و در مصر عليا در ي
داشت .نزدي

يونان در كنار مهنجم بهابل خهبمت

پادگان پاريه تعهبادي يهرباز خهوارزم وجهود

ي قوم از يونان تا هنهبي كهه در يه

دخمهة تخهت جمشهيب

نماينبگان آنها تخت شاهنشاه را نگهباشتهانب تصويرشان بها كتيبهة كهوچك كهه
قوميت آنها را نشان م دهب اشارهاي ايت به اين همكاري اقوام تابو در حفهظ و
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تويعة امپراطوري هخامنش  .اين همكهاري بهين ملتهها كهه ايها
شاهنشاهان پار

كشهورداري

بهشمار م آمب صلر ملتهاي تابو و رشب اقتصهادي امپراطهوري

را تأمين م كرد.
هخامنش ها هيچ نكوشيبنب تا مثل پادشاهان آشور معابب و خهبايان اقهوام
ديگر را ب حرمت كننب يا آداب ع ايب قوم خود را بر ديگران تحميل نماينب حت
درمورد زبان نيز هيچ يختگيري در كار نبود داريوش بزرگ با وايطة ترجمهان
با رعاياي يونان و هنبي خويش يخن م گفت و زبان هم كه در امور مربهوط
به ادار حكومت بهكار م رفت آرامه بهود .از الفهانتين در مصهر تها قنهبهار در
افغانستان اينادي مربوط به اين دوره به ديت آمبه ايت به زبهان آرامه

فهر

بايتان كه ظاهراً زبان خانبان هخامنش بود در امور روزانه بهكار م رفت امها در
ايناد اداري ايتعمال نشب.
درواقو همين ييايت بلنبنظرانه بود كه شاهنشاه هخامنش را به ايجهاد
فرهنگ تركيب واحبي رهنمون شب كه در آن وجود هري

از اقوام تابو نو ف هط

ماية قوام بلكه نيز موجب دوام م شب .ايتمرار الزمة وجود ي

همچو فرهنگه

بود .در يراير اين بيست و پنج قرن كه از عمر شاهنشاه كورش م گذرد آنچه
تمام ب اياي اين امپراطوري كهن را بههم پيويت ينتهاي مشترا بود ه حماية
مل .
دريت ايت كه اين حماية مل مخصوصاً با نهواح شهرق شاهنشهاه
ارتباط داشت اما بع

عناصر از روايات راجو به شاهان مهاد و هخامنشه نيهز

بعبها در آن راه يافت و شايب ي

عامل عمب اشتهار فوقالعاد روايات حمايه

ارتباط آنها بود با آيين مزديسنان .ب ش

همين ارتباط بود كه موببان زرتشت را
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نه ف ط حافظ ينتهاي حماي بلكه در بع

موارد يازنب آنها كهرد .در بهين

شواهبي كه اين ن ش اخير موببان را نشان م دهب دايهتان هفتخهان ايهفنبيار
ايت كه قطعاً ت ليب و تكراري ايت از هفتخان ريتم .به نظر م آيهب كهه ف هط
وقت عناصر هخامنش و مادي در اين روايات ه كه اصلشهان شهرق بهود ه راه
يافت روايات حماي در يراير قلمرو شاهنشاهان انتشار پيبا كرد و زمينة تاريخ
ينت ايران قرار گرفت .از تأثير همين شهرت و رواج فوقالعاده بود كه نهه ف هط
در يراير دوران پيش از ايالم بلكهه حته در دور ايهالم نيهز نامههاي چهون
جمشيب و اردشير و شاپور و خسرو همواره در شمار نامهاي رايج بهود .حته در
دور ايالم جهانباران ترا و مغول نيز براي اينكه خود را شايستة تخت و تاج
خويش نشان دهنهب ناچهار شهبنب خويشهتن را از زبهان يتايشهگران خهود دارا
شوكت فريبونيطوت كسري معبلت جمشيبجاه فريبون ديتگاه و كيخسرو
يپاه بخواننب .نظير اين نكته هرگز دربار امپراطوريهاي بايتان ه مصر بابهل و
آشور ه صبق نكرده ايت و نام آنها ديگر تا اين انبازه بر يهر اشهخان نمانهبه
ايت.
در همان قرنها كه معماري شهوش و پايهارگاد خهود را آمهاد شهكوفاي
م كرد بانيان زيگوراتها و يازنبگان اهرام درقسمت از آنچه امروز شرق نزديه
نام دارد امپراطوريهاي بنياد كرده بودنب كه اكنون ديگر جهز ن هش و نگهاردر و
ديوار شكسته هيچ چيز كه از حيات و ايتمراري حكايت كنب از آنها باق نيسهت
درصورت كه آنچه از معماران آپادانه در ايران امروز باق ايت منحصهر بهه آثهار
خرابه نيست روح مل و ينت قوم ايت كه دگرگون هاي بيست و پهنج قهرن
پرحادثه نتوانسته ايت در اركان آن خلل پبيب آورد.
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توال امپراطوريهاي كه ط اين قرون در ايران به ظهور آمب اين فرصهت
ارزنبه را براي وي به وجهود آورد كهه در قلمهرو فرهنهگ آريهاي خهويش بهين
نفوذهاي مختلف تعادل برقهرار كنهب و اقهوام و ملتههاي را كهه در جهزر و مهبّ
حوادث به اين يرزمين افتادهانب در اين فرهنگ تركيب خويش بههم بياميزد.
دريت ايت كه ماجراي ايكنبر ظهور و بسط ايالم و حادثة مغول روح
مل را در مسير اين فرهنگ تركيب ي چنب ديتخوش توقف و يكون كهرد امها
اين وقفههاي كوتاه كه تاريخ ههيچ قهوم از آن خهال نيسهت هرگهز آن انهبازه
طوالن نشب كه تصور ايتمرار را از ذهن مورّخ امروز بزدايب.
اولين اما پر يروصباترين اين وقفهها كه مربوط به ماجراي ايهكنبر بهود
پيش از آنكه ايران را يونان مآب كنب خود رنگ ايران گرفت و هنوز هفتاد يهال
از مرگ اين م بون نگذشته بود كه با پيبايش اشكان ها ق نو

ايران ديگربار از

خاكستر حوادث ير برون آورد .در آنچه به فتر ايالم مربوط ايت نيز ب هيچ
ش

ايالم و زبان قرآن ه برخالف مشهور بهه هيچوجهه بالفاصهله بعهب از فهتر

مبائن در ايران جاي خود را باز نكردنب و مزديسنان كه ي چنهب قبهول جزيهه و
ترا وطن را بر تسليم به آيين تازه ترجير م نهادنب در عمل ف ط از وقته ديهن
تازه را پذيره شبنب كه ط ي

قرن تبريجاً عناصري از فرهنگ ايران را دريافته

بودنب حت خالفت عباييان را كه درواقو به ديت ايرانيان برپا شب و ه بهه قهول
ابوريحان بيرون ه ي

دولهت خرايهان محسهوب م شهب خهاطر شاهنشهاه

يايانيان را احياء كرد و قسمت زيادي از آداب و ريوم و يازمانهاي آنهها را بها
م ت يات تازه تطبيق داد .بعالوه آنچه در اين دوره از ميراث يايهانيان بهه زبهان
قرآن ن ل شب خود ي

يرماية فرهنگ يرشار بود .اين آثار چنان كهه الفهريهت
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ابنالنبيم نشان م دهب شامل دانستن هاي گوناگون از قصه و تهاريخ و منطهق و
فلسفه و طب و بيطاري و نجوم و هيئت و فنون جنگ بود .همين يرمايه بود كه
آنچه را ايالمشنايان رنسانس ايالم خوانبهانب به وجود آورد و تويعه داد .وقت
بغباد در نزدي

تيسفون و تا حبّي از ب اياي خرابههاي آن بنا شب دين تازهاي كه

جاي آيين قبيم را م گرفت ديگر مانو ايتمرار روح مل ايهران در دنيهاي تهاز
خويش نبود.
امپراطوري يلجوق را همين روح ايران كه مخصوصاً در ديهتگاه ديهوان
تجل و ريوخ داشت چنان به رنگ ايران درآورد كه آنچهه ملكشهاه يهنجر و
اتابكانشان در ترويج ادب و هنر ايران انجام دادنب كمتهر از كهاري كهه يهامانيان
ده اننااد به انجام ريانيبنب نبود .در مهاجراي مغهول نيهز قهوم كهه در موكهب
خونين چنگيز هيچ چيز جز كشتار و غهارت عطهش انت هام او را فهرو نم نشهانب
طول نكشيب كه اخالف خود را مروج و يتايشگر همان فرهنگ و تمبن يافهت
كه گوي خود براي نابودي آن به عرصة هست آمبه بود.
در طلوع صفويه روح ايران كه براي تجل خويش بهه آيهين تشهيو تكيهه
داشت حت از تركمانهاي نيز كه ط يالها در آذربايجان و آيياي صغير فرهنگ
و تربيت ايران يافته بودنب ايتفاده كرد و در ي

دولت مل كه به وييلة آنها بهه

وجود آمب بار ديگر همچون دوران هخامنش ها در بنهاي يه

امپراطهوري تهاز

ايران ناادها و زبانها باهم آميزش يافت .با اينهمه تعصب مهذهب

ه كهه طلهوع

صفويان را بكل با طلوع هخامنشه ها متفهاوت كهرد ه شاهنشهاه صهفويه را
تبريجاً مواجه با خطر تفرقه كرد و يرانجام به ي وط كشانيب .اعتبال فكر نادر او
را در كشمكش بين تشيو و چهارگانه به انبيشهاي تازه كه چيزي از روح تسهامر
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كورش در آن بود الهام داد .اما دير شبه بود و يختگيريهاي گذشهته تجبيهب
ي

امپراطوري تازه را براي وي غيرممكن م ياخت .شايب توجه بهه ايهن نكتهه

بيش از دشواريهاي اداري و نظام در انصراف نادر از الحاق قلمرو بابريها بهه
ايران تأثير داشت.
دنياي آينبهاي كه مغهان كههن در مكاشهفات خهويش تصهوير م كردهانهب
آنگونه كه پلوتارا از تئوپومپ ) (Théopompesن ل م كنب دنياي بود كهه در آن
تمام افراد انسان ي

ملت خواهنب شب و همه به ي

زبان يخن خواهنهب گفهت.

گمان م كنم اين مكاشفه تصويري ايت از دنيهاي ريياههاي كهورش كهه تخيهل
مكاشفهپردازان در ارائه آن از آنچه اقت اي واقعيتهاي انسان ايت خيل فراتهر
رفته ايت .اگر تح ق چنين دنياي امروز با آنچه واقعيت انسان نام دارد يهازگار
نيست نه آيا تخيل آن در اين آيتانه بيست و ششمين قرن دوران كهورش بهراي
دنياي كه خيل بيشتر از عهب كورش به آن نزدي

شبه ايت و خيله بيشهتر از

عهب كورش ببان نياز دارد شوقانگيز و هيجانآور ايت؟

