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  سياسي -يفلسف -باورهاي ديني: ايران و افالطون

به جاي وي، شاگردانش سعي كردند هـر يـك   . فيلسوفي است كه چيزي ننوشت ،سقراط

اخالقـي خـود    -مالت و مالحظـات فلسـفي  أرا به همـراه تـ   يشبا مشرب خاص خود، آرا

افـراد ايـن   . اطي شـكل گرفـت  هاي مختلـف سـقر   ها و گرايش بنويسند و در نتيجه، نحله

سـقراط در چـارچوب فهـم و     ا، به نگارش آر»سمپوزيوم«هاي يكسان مانند  ها با نام نحله

هاي بعد و چـه بسـا در همـان     در زمان). Kahn, 1996: part1(ند داخترپپسند خود 

هـا، راويـان و    اوان مرگ سقراط، اين پرسش مهم مطرح شد كه كدام يـك از ايـن نحلـه   

را  »آنتيستنس«طور مثال پوپر در زمانه معاصر،   به ؛دگان بهتر سقراط هستندكنن معرفي

جا فرصـت پـرداختن بـه ايـن بحـث مهـم        در اين  رحال،ه به. دهد به افالطون ترجيح مي

خـواهيم حضـور    هاي سقراط را نداريم، بلكه مـي  چراكه قصد بررسي آرا و انديشه ؛نيست

گيـري نمـاييم و از ايـن رو بـه افالطـون توجـه        يعناصر يا اشارات معطوف به ايران را پـ 

تـرين   هـا، مهـم   كنيم كه به جهت گستره آثار به جـا مانـده و حجـم و تنـوع انديشـه      مي

  ايـن . هـاي بسـياري وجـود دارد    البته درباره افالطون هم حديث. سخنگوي سقراط است

ه حـد سـقراط   هاي خود تا چ پرسه ها و هم جدي وجود دارد كه او در رساله پرسش كامالً

ـ      مالت فلسـفي  أتاريخي و واقعي را نشان داده و تا چـه حـد سـقراط را سـخنگوي آرا و ت

توان با عناوين سقراط تاريخي و سقراط افالطـوني   كرده است كه مي) افالطون(خويشتن 

 ،»فايـدون «طور مثال، در مجموع پذيرفته شده است كـه در رسـاله     به .)1(از آن ياد كرد

راط از نوعي نظام متافيزيكي يا مواردي چون فنـا ناپـذيري روح سـخن    كه سق هايي زمان

البتـه، افالطـون در همـه    . گويد، بيشتر در نقش سخنگويي افالطون ظاهر شده اسـت  مي

ها، مانند سوفيست يـا   پرسه در برخي از اين هم. جويد هايش از سقراط سود نمي پرسه هم

تــرين   تشـريفاتي دارد و در بـزرگ  اي و  ، سـقراط نقـش حاشــيه  )زمامــدار(مـرد سياسـي   

بـاره وجـود    اجماع مناسبي در اين . حضور ندارد اصوالً »قوانين«پرسه افالطوني يعني  هم

ترين حضور سقراط تاريخي را در آپولوژي يا همان رساله دفاعي سقراط در  دارد كه بيش

  . دادگاه، شاهد هستيم

يا بـه بيـاني ديگـر، سـير تـاريخي       ها پرسه خر اين همأكه تقدم و ت نكته مهم ديگر آن

 -گـران فلسـفه سـقراط    البته اين بحث بيشتر براي پژوهش. ها مشخص نيست نگارش آن
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هاي هركدام اهميت دارد و در راستاي اهداف اين جسـتار   افالطون و تفكيك آرا و انديشه

 گـران فلسـفه و   است كـه پـژوهش    آن ،ولي نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد. نيست

ها در واقع از آن افالطـون اسـت و    پرسه باره كه كدام يك از هم  افالطون شناسان، در اين

ايـن بحـث نيـز از ديربـاز،     . منحول يا متعلق به او نيست، اتفاق نظر ندارند ،كدام مجعول

. در تـاريخ فلسـفه مطـرح شـده اسـت       هاي افالطـون،  پرسه يعني پس از كشف مجدد هم

سـپس بايـد   . ه كرده استئبندي آثار افالطون را ارا گروه ترين يمقد ،آريستوفانس بيزانطي

تايي  هاي سه بندي آريستوفانس، آثار افالطون را در گروه. تراسيلوس ياد كرد  بندي از گروه

 ,Smith(چهارگانـه صـورت داد     بنـدي  عرضه كرد، ولي تراسيلوس اين كار را در گـروه 

1998, Vol 1: 3 .( گران را به خـود مشـغول كـرده     پژوهشاين مشكل هنوز هم ذهن

هـاي   پرسـه  اين بحث از آن جهت براي ما مهم اسـت كـه در برخـي از آثـار و هـم     . است

البتـه  . هـا اشـاره خواهـد شـد     اشاراتي به ايران آمده است كه به آن ،منسوب به افالطون

ل يـا  كه مجعـو  توانيم با كمي تساهل اين مشكل را ناديده بگيريم و حتي با فرض اين  مي

هـاي افالطـون قطعيـت يابـد و بـه اجمـاع        ها يا نامـه  پرسه منحول بودن برخي از اين هم

افالطـوني   -سـقراطي  »سـنت «توان به اين اشارات در چارچوب  دايمي بدل گردد، باز مي

در . ها برجسته نمود هاي مربوط به ايران را در آن تر از آن بخشي از گزاره نگريست و مهم

اثـر   36تـاريخي از   ةاسـاس منـابع يـاد شـد     مانند كاپلسـتون بـر   يگران مجموع، پژوهش

برنـد كـه از آن ميـان     پرسه افالطوني نام مي ها هم چون يك هم پرسه با احتساب نامه هم

پرسه را هم  هم 6پرسه را مشكوك و  هم 6وي . پرسه را اصيل تشخيص داده است هم 24

مجـادالت مطـرح    درباره ي به بحثنياز). 18 :1362كاپلستون، (جعلي اعالم كرده است 

اشاره شد كه از افالطون تعـدادي نامـه   . ها نيست پرسه درباره تعداد و وضعيت يكايك هم

ها نيز حرف وحديث بسيار است كـه در جـاي خـود بـه      به جا مانده كه درباب اصالت آن

بـه  (هـا را محمـد حسـن لطفـي      هـا و نامـه   پرسه مجموع اين هم. ها اشاره خواهد شد آن

هاي مختلـف   ها و ويرايش به فارسي ترجمه كرده كه البته در چاپ) همراهي رضا كاوياني

شـده  پرسه مجعـول و منحـول اضـافه     هم 15  ،در چاپ و ويرايش دوم. عرضه شده است

با طور كامل ترجمه نشده است و البته  پرسه كراتيلوس، به از اين ميان هم). 2537( است

هـا شـاهد حـذفياتي هـم      ي اجتماعي، گاه در ويـرايش ها برخي حساسيت در نظر گرفتن

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                                 1388تابستان و پاييز ، ششمي، شماره نظر سياستپژوهش  / 30

، پـنج  2537چهـار رسـاله،   (به جز لطفي، برخي كسان از جمله محمد صـناعي  . هستيم

كتـاب مهـم جمهـور را بـه فارسـي      ) 1360(پرسه و فواد روحاني  چند هم) 1362رساله، 

و  اسـت  ايـه هاي مجموعه ترجمه لطفي اين است كه فاقد نم يكي از كاستي. اند برگردانده

  . سازد گر سخت مي كار را براي خواننده و پژوهش

هـاي ديگـر    هاي افالطون بـه زبـان   در مقايسه ترجمه فارسي آثار افالطون با مجموعه

هـاي مجعـول و    پرسـه  تمامي آثار افالطون از جمله هم ،شود كه ترجمه فارسي معلوم مي

پرسـه و   رساله و هـم  42مل ويراست دوم اين مجموعه آثار شا. شود مشكوك را شامل مي

نامه و تعدادي هم اشعار منسوب به افالطون اسـت و ايـن در حـالي اسـت كـه       13البته 

، )1989( 2و كايرنز 1گري هاميلتون مجموعه آثار انتشارات دانشگاه پرينستون به ويرايش

در اين مجموعه، ويراستاران هيچ يك از آثار مجعول و منحـول  . شود رساله مي 26شامل 

هاي اصـلي خـود    پردازيم، در بخش پرسه آلكيبيادس را كه بعدتر به آن مي ا از جمله همر

. اسـت هـا گنجانـده    البته در بخش ضمايم، تتمه قوانين، هيپياس بزرگ و نامه. اند نياورده

 35) 1971( 4با ويرايش وارمينگتون 3مجموعه لوئب(هاروارد  مجموعه دو زباني دانشگاه 

شـود كـه در مجموعـه     هايي مي پرسه را آورده است كه شامل برخي همها  پرسه و نامه هم

يكـي  » آلكيبيادس«چنانكه آمد . ها ترديد است فارسي آمده و در اصل، درباب اصالت آن

ها و آثار و نحوه اتخاذ موارد از  پرسه رحال، روش استناد به همه به. ها است پرسه از اين هم

ايـم و هرگـاه    اساس مجموعه فارسي قرار داده نده برگيري بيشتر خوان بهره علتآن را به 

  دليل اين امر، بيش از هرچيز، همان نكتـه . ايم هاي ياد شده پرداخته الزم شد به مجموعه

هاي  يعني حتي در آثار مجعول و مشكوك نيز، دنبال ردپاي گزاره ؛است كه اشاره كرديم

دربـاره  تفكر يونانيـان را   ،ه نوبه خودبه بيان ديگر، اين آثار هم ب ؛مربوط به ايران هستيم

يـك از ايـن آثـار و    هـر  كـه   البته در جاي خود بـه ايـن  . دهند ايران و ايرانيان بازتاب مي

  . ها چه وضعيتي دارند، اشاره شده است پرسه هم

برخـي  . باب ايـران و ايرانيـان يافـت    توان نكات متفاوتي در هاي افالطون مي پرسه در هم

                                                 
1. Hamilton 
2. Cairns 

3. Loeb 

4. Warmington 
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گيرد، مانند موارد مربـوط بـه غـذا يـا بنـد       له آداب و عاليق جاي مينكات بيشتر در مقو

به تجمالت دربار ايران همچون ثـروت اشـاره دارد ولـي در برخـي از      برخي نكات. شلوار

شـود، مثـل    بيان مـي  فكري ايرانيان با تفصيل بيشتري -هاي سياسي شالوده ،ها پرسه هم

هاي اين آثـار شـباهت    برخي از گزاره. »آلكيبيادس«و  »قوانين«، »جمهور«هاي  پرسه هم

پرسـه آلكيبيـادس بـا     سويي هم شايد در اين ميان هم. هاي گزنفون دارد بسياري با گزاره

  . پردازيم پرسه مي از بقيه باشد، بنابراين ابتدا به اين هم  بيش »گزنفون«

كـاتي  در سياست و امور نظامي آتن و يونانيان ن »آلكيبيادس«پيش از اين در اهميت 

تـوان گفـت از    منـدان و حتـي مـي    هجا اشاره شد كـه آلكيبيـادس از عالقـ    همان. آورديم

 -مهمـاني (هاي متعددي از جمله سـمپوزيوم   پرسه افالطون در هم. دلبستگان سقراط بود

پرسه منسوب بـه وي بـه نـام     دو هم. و پروتوگوراس از آلكيبيادس نام برده است) ضيافت

ن آبـا   ،مجعول است همگان معتقدند آلكيبيادس دوم، قطعاً وجود دارد كه »آلكيبيادس«

جـا هـم    طلبـي وي در ايـن   هاي مشابه با آلكيبيادس اول از جمله جاه كه برخي دستمايه

تر اسـت، از   اي به مراتب طوالني پرسه اما در اين كه آيا آلكيبيادس اول كه هم. آمده است

پرسـه در   اشـاره شـد كـه ايـن هـم      .اخـتالف نظـر وجـود دارد    ،آن افالطون است يا خير

مجموعه ويراست هميلتون و كايرنز نيامده است، در حالي كه مجموعه لوئب از انتشـارات  

برخي معتقدند كـه يكـي از شـاگردان مسـتقيم     . هاروارد هردو آلكيبيادس را آورده است

ود كاپلستون برخي از اظهار نظرهاي موجـ . پرسه آلكيبيادس را نگاشته است هم ،افالطون

   .)2(در اين باره و ديگر موارد را آورده است

هاي مناسب  مايه اثر خود افالطون نباشد ولي دستهم رحال، آلكيبيادس اول اگر ه به

طلبـي سياسـي آلكيبيـادس و     پرسه، سـقراط در بحـث از جـاه    در اين هم .افالطوني دارد

قـدر مغـرور    ادس آنگويي آلكيبيـ  .كند آموزي اخالقي روحي وي، اشاره مي تالش براي به

شناسـد   است كه جز كوروش و خشايارشاه كسي ديگر را در مقام زمامدار به رسميت نمي

نظـامي ايرانيـان و يونانيـان     -هاي سياسـي  و البته اين امر با توجه به مناسبات وكشاكش

  . عجيب نبود

كـه آتـن در وضـعيت جنـگ بـا       پرسه، كمي بعد سقراط با اشاره به ايـن  در همين هم

ها و تهديـداتي   كه البته منظور جنگ رسمي نيست بلكه رقابت(ارت و ايران قرار دارد اسپ
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بـه تعبيـر   . گويـد  ، از تبار پادشاهان اسپارت و ايران سخن مي)است كه متوجه آتن است

 2از فرزندان زئـوس  1سقراط، ايرانيان از فرزندان هخامنشند كه خود وي از تبار پرسئوس

بـه شـمار    3پرسه اسـپارتيان نيـز از فرزنـدان هركـولس     ن همگفتني است كه در اي. است

بـه ايـن    ؛رسـد  آيند كه تبار او نيز از طريق پرسئوس به زئوس، ايزد واالتبار يوناني مي مي

سـقراط خـود را از نسـل    . الهي مشتركي دارنـد  -معني، ايرانيان و اسپارتيان نياي انساني

جا نيز پيوند  پس در اين. رسد زئوس ميبه  5خواند كه از طريق هفايستوس مي 4دايدالوس

با اين تفاوت كه نياكان ايرانيان و اسپارتيان تـا خـود زئـوس،     ،گيرد و اشتراكي شكل مي

الزم به يادآوري است كـه  . ولي نياي سقراط از مردمان عادي بود ،اند شاه و شاهزاده بوده

انـد و بتـدريج    بـوده سقراط به جهت خاستگاه اجتماعي، متعلق به اقشاري است كه نازل 

كـه   سقراط در ادامه براي اين). Roberts،1998 (اند  دست آورده هحقوق شهروندي را ب

باد غرور را از سر آلكيبيادس خارج سازد، در مقايسه نيـاي وي و خـود بـا اردشـير پسـر      

، حتي همسايه هـم خبـر   »كميك«گويد كه از تولد ما، به تعبير شاعر  خشايار به طنز مي

هـاي   وي بـه برشـماري آمـوزه   ). 165: 1964هاروارد، جلد دوازدهم،  مجموعه ( شود نمي

پردازد و با اشـاره بـه    پرورشي دربار ايران، البته در مقايسه ضمني با اسپارت مي -سياسي

آورد كـه بـا توجـه بـه رشـد فرزنـد، مربيـان         حراست از پاكزادگي جانشين شاه ايران مي

يكي از آنان امور دينداري و اسرار زرتشت، پسـر  . كنند اي به تربيت وي اقدام مي چندگانه

تـرين   آموزد، ديگري كه عـادل  و نحوه عبادت خداوند و آيين كشورداري را به او مي هرمز

دهد كه خويشتن  آموزاند و سومي او را تعليم مي است به او راستگويي در همه عمر را مي

ره چهارمين مربـي وي را بـا فنـون    خد و تن به لذات و هوس ندهد و باألداري پيشه گير

گانه كـه در ديگـر ادبيـات    چهاراين مراحل ). 167: همان(سازد  جنگ و دالوري آشنا مي

مربوط به آموزش دربار شاهان هخامنشي آمده، با كتـابي كـه گزنفـون دربـاب كـوروش      

پس از اين، سـقراط بـه   . كوچك نوشته و بعد به آن خواهيم پرداخت، انطباق بسيار دارد

                                                 
1. Perseus 

2. Zeus 

3. Hercules 

4. Daedalus 

5. Hephaestus 
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اخالقـي وي، شـكوه و    -نظور آموختن فروتني به آلكيبيادس و تقويت توانمندي روحيم

كسـي بـه    -از روي فرض -گويد كه اگر ثروت اسپارتيان و دربار ايران را ياد آور شده، مي

همسر خشايارشا بود، بگويد كه آلكيبيادس با ايـن تبـار معمـول و     -كه مادر 1آمستريس

خـود سـقراط از   . تو قد برافرازد، چه پاسـخ خواهـد داد   پسر برضدخواهد  ثروت اندك مي

منـد   دهد كه البد، آلكيبيادس از تربيت خوب و خردمندي بهره زبان آمستريس پاسخ مي

كوشد  پس از اين پرسش و پاسخ فرضي، سقراط مي .)659: ؛ لطفي171: همان(باشد  مي

  . وي خود اهتمام ورزدبه تربيت و كماالت روحي و معن كه ندككه آلكيبيادس را تشويق 

پرسه آلكيبيادس، شباهت بسياري به فضـايل   گانه ياد شده در همچهارمراحل تربيتي 

هـا را بـه    ولي آن ،ها ياد شده هاي مختلف افالطون از آن پرسه اي دارد كه در هم گانهچهار

كـه  ) كتاب(پرسه  در اين هم. يافت »جمهور«پرسه  توان در هم جا مي شكل منسجم و يك

هـاي عـدالت، شـجاعت، خـرد و      ده فصل تنظـيم شـده اسـت، افالطـون بـه فضـيلت       در

گانه چهارتراز با فضايل تربيتي  ها را هم توان با تساهل آن پردازد كه مي داري مي خويشتن

سالگي آغاز  14آموزش كودك درباري هخامنشي در . پرسه آلكيبيادس در نظر گرفت هم

مربـي برجسـته يعنـي    چهـار  يبيـادس آمـده،   پرسـه آلك  گونـه كـه در هـم    شـود و آن  مي

هـاي الزم را   به وي آموزش افراد ترين دارترين و شجاع ترين، خويشتن خردمندترين، عادل

  . دهند مي

هـا كـه بـار     تـرازي  گران ايران و افالطون شناسان به اين هم جاي آن دارد كه پژوهش

حتـي بـا فـرض مشـكوك     . ننـد كها ياد خواهيم كرد، توجه  ديگر در كتاب گزنفون از آن

 -پرسـه در فضـاي فكـري    خره ايـن هـم  كه باأل پرسه آلكيبيادس، با توجه به اين بودن هم

وسـيله يكـي از شـاگردان وي     فلسفي يونان و به احتمال بسيار در عصـر افالطـون و بـه    

هـا   ترين آموزه كه يكي از اصلي » جمهور«هاي ميان كتاب  توان به توازي نگاشته شده، مي

در همـين راسـتا دور از   . هاي چهارگانه دقت نظر داشت افالطون است با اين آموزهو آثار 

ذهن نخواهد بود كه اين فرضيه را پيش نهيم كه چـه بسـا افالطـون در هنگـام نوشـتن      

اين فـرض  . هاي ايراني بوده است آموزه تأثيركتاب جمهور، مستقيم يا غيرمستقيم، تحت 

يعني بخـواهيم نتيجـه بگيـريم كـه دربـار       ؛است تر از فرضيه مخالف و عكس آن محتمل

                                                 
1. Amestris 
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چرا كه  ؛دكر افالطوني اقدام به تربيت شاهزادگانش مي -هاي يوناني ثر از آموزشأايران مت

داشـت بـه    ها را وا مي نويسندگان يوناني آن  هاي هلني اگر چنين بود، بدون شك گرايش

ر كـرد كـه او در كتـاب خـود،     توان تصو درباب گزنفون مي البته. اين امر مهم اشاره كنند

اش بـه   عالقـه  علـت ايرانيـان و يونانيـان و بـه     تاآگاه يا نا آگاه و با هدف افزايش مناسب

هاي يوناني را ايجاد كرده است ولي بعيد اسـت   كوروش كوچك، نوعي فضاي مشابه آموزه

ترسـت  از اين رو، به .اي داشت پرسه آلكيبيادس هم بتوان چنين گمانه زني كه درباره هم

تربيتـي   -هـاي سياسـي   سـقراطي از آمـوزه   -پذيري افالطون يا حلقه افالطـوني تأثيركه 

هرچند كه فضاي اجتماعي آتـن بـا توجـه بـه     . تر دانست همسايه قدرتمندش را محتمل

يونانيـان اجـازه    بعضـاً نظامي و مداخالت ديپلماتيك ايرانيـان يـا    -هاي سياسي كشاكش

فيلسـوفي   طبعـاً  .دقـرار گيـر  و تأييـد  ييد و بحث أا مورد ته داد كه آشكارا اين آموزه نمي

بداند  »بربراني«همانند افالطون هم مايل نبود كه تا اين حد خود را وامدار بيگانگان و يا 

. بردنـد  بـه سـر مـي    »سـرد «شكل خاص آتنيان در كشاكش   كه همچنان با يونانيان و به

بـراي   ؛هـاي افالطـون وجـود نـدارد     پرسه هم در همه  ييدگرانهأتراز يا ت البته، اين نگاه هم

كند ولي پيش از پـرداختن بـه قـوانين     نظام سياسي ايران را نقد مي ،»قوانين«مثال، در 

ثر از الهامات شـرقي بـه   أمت بايد از كتاب دهم جمهور ياد كنيم كه به گمان برخي، كامالً

جمهور افالطون كـه  پرسه طوالني  كتاب با هم. شكل خاص است شكل عام و زرتشتي به  

هم شهرت دارد، در ميـان آثـار افالطـون اهميـت بسـيار       »درباب عدالت«با عنوان فرعي 

در . انـد  افالطـوني دانسـته   -تراز لوگوس يا خـرد در مفهـوم يونـاني    برخي آن را هم. دارد

افالطون به هنگـام بحـث مفصـل دربـاره عـدالت، نظريـه        -همين كتاب است كه سقراط

هاي برخي فضايل آمده در ايـن اثـر    تر به شباهت كمي پيش. ريزد ي ميفيلسوف شاه را پ

كه خود به ده كتاب  -افالطون در اين اثر . با فضايل آمده در رساله آلكيبيادس اشاره شد

مايل است كه براي موضوع عدالت، استنادات و اشارات مـا بعـدالطبيعي    -شود تقسيم مي

ناپـذيري روح   جـا بـه مـرگ    يـدون كـه در آن  پرسـه فا  وي، هم چون هم. هم داشته باشد

جا و در كتاب دهم، يعني آخرين كتـاب جمهـور، بـار ديگـر بـه بحـث        پردازد، در اين مي

پردازد تا خود و مخاطبانش را مطمئن سـازد كـه عـدالت تنهـا در      ناپذيري روح مي مرگ

بيعـي  الط هاي ما بعد معنوي ريشه -زندگي اين جهاني سودمند نيست بلكه فضايل روحي
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دهـد،   در اواخر كتاب دهم، در گزارشي كـه از عـالم ارواح و فـراز و فـرود ارواح مـي     . دارد

كنـد كـه چگونـه در جنگـي از پـاي       فرزند آرمينوس نقل مي 1»ار«داستاني را به نقل از 

او طـراوت و   جـد كه اجساد همه كشته شدگان ضايع و فاسـد شـده بـود،     درآمد و با اين

جسدش را به خانه آوردند و خواسـتند كـه آن را روز دوازدهـم     .تازگي خود را حفظ كرد

حكايـت   ،بر تل هيزم بسوزانند كه وي به خود آمد و آنچه را در جهـان ارواح ديـده بـود   

  .دكر

ناپـذيري روح   بحث مـرگ  از جمله بررسي كرد؛توان  را از چند زاويه مي »ار«داستان 

ناپـذيري و حشـر مردگـان، يـك      مرگ اي وجود دارد كه اصوال موضوع ريشه اعتقاد. است

. انـد  يهوديت و ديگر اقوام مرتبط از آن اقتباس كرده اًاصل عقيدتي زرتشتي است كه بعد

شوند كه حضور اين آموزه در كتب عهـد عتيـق بـه ايـامي بـر       درباب يهوديت متذكر مي

: 1375زنـر،  (گردد كه نويسندگان و پيامبران آن كتب با اين آموزه آشنا شده بودنـد   مي

بـا   2برمر. درباب اقتباس موضوع مرگ ناپذيري يونانيان نظريات متفاوتي وجود دارد). 75

كنـد كـه ايـن پديـده در ميـان       گيري يونانيان از ايرانيان موافق نيست و استدالل مي وام

نظامي در ميان يونانيان  -هاي سياسي و الزامات كشاكش »ارفئيسم«يونانيان برخاسته از 

 ,Bremer( تر براي زنـدگاني اخـروي از سـوي ديگـر اسـت      اي ميدهاي ريشهو نياز به ا

پذيري ارفئيسم از تعاليم زرتشتي و شـرقي  تأثيرست كه ا اما نكته مهم آن ).95 :2002

ايرانيان با يونانيـان بتـدريج سـبب     هاي گسترده  رحال، تماسه به. را نبايد ناديده گرفت

به يونان مغـي   هكه در لشكركشي خشايارشا اين. شد ديني بسياري  -ثرات فكريأو ت تأثير

كه بتدريج  اما جالب آن. كرد، در آثار بسياري آمده است او را همراهي مي 3نام استانسه ب

. زد اين افسانه شكل گرفت كه استانس در خاك يونان دست به عمليات جادوي سياه مي

تـاريخ  «اب سـيزدهم  ، در كتـ )م 1979متـوفي بـه سـال    (اين امر در آثار پلينـي بـزرگ   

توانستند در ايـن زمينـه    چون نمي  ،»راجربك«به نوشته . ، تصريح شده است»اش طبيعي

 -اي را به شخص زرتشت، با توجه به فاصله تاريخي وي با موضـوع كشـاكش ايـران    رساله

                                                 
1. Er 

2. Bremer 

3. Ostanes 
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يونان نسبت دهند، الجرم از حضور استانس در سپاه خشايارشاه استفاده بسيار بردنـد تـا   

است كـه   تأكيدالزم به ). 662: جلد سوم ،1374 بويس،(جادوگري نسبت دهند او را به 

بـك خـاطر   . گفته شده دموكريتوس فيلسوف يوناني شاگرد همين اسـتانس بـوده اسـت   

ليفـات  أسازد كه از سده سوم پيش از ميالد تا انتهاي عصـر عتيـق، انبـوهي از ت    نشان مي

روميـان دسـت بـه     -، در بـين يونانيـان  منسوب به زرتشت يا مغان ديگر،  بويژه استانس

ها يوناني بود؛ هرچند كه روايات آرامي، سرياني، قبطي  گشت كه زبان عمده آن دست مي

هم حضـور سـنگين    ،دليل اين امر). 635 :همان(شد  ها ديده مي و التين هم در ميان آن

 »ربيـه حكمـت غ «ايرانيان و دين زرتشت در عالم يونـاني بـود و هـم ميـل يونانيـان بـه       

  اكنون جز جمالتي پراكنده چيزي از اين آثار باقي نمانده است كه آن هم بـه ). جا همان(

  . شود ان ديده ميديگرشكل نقل قول در آثار 

هـاي   اي منسوب به زرتشـت اسـت كـه از كتابخانـه كنوسـي      تنها مورد استثنا، رساله

مندي  هنست در عالقتوا مي 2خود نام زرتشت. به دست آمده است  1قبطي در نگ همادي

بـه   4اسـتار يا  3چرا كه بخشي از اين نام، واژه يوناني استرون. به حكمت غربيه موثر باشد

شـد كـه دارنـده ايـن نـام بايـد        كرد و از همـين رو تصـور مـي    معني ستاره را تداعي مي

  ). 668 و9: همان(شناسي ماهر باشد كه به اسرار آسماني دست يافته است  ستاره

كه يونانيان بي ميل نبودند خود را با حكمت يـا حكيمـان كهـن در پيونـد      بايد افزود

طور مثال، افالطـون در چنـد نوبـت از خـدايان و حكمـاي شـبه اسـطوره          به ؛قرار دهند

بـه   »كريتيـاس «و  »تيمـائوس «هـاي   پرسـه  در هـم  و نام بـرده  »توت«مصري هم چون 

شف آتني، درباره سرزمين آتالنتـيس  ور، كا مي . كند سرزميني به نام آتالنتيس اشاره مي

 -چگونه توانسته است بـا اسـتفاده از شـرح افالطـون از ايـن سـرزمين      كه دهد  شرح مي

نـد  كپنداشـتند، آن را كشـف    تر افسانه مي كه داستان آتالنتيس را بيش م اينغر جزيره به

كـه   چنـان ورزيدنـد،   به اين امر مبـادرت مـي   بعضاًشاگردان افالطون نيز ). 1371ور،  مي(

، شاگرد وي كه مردي بدون استعداد هم نبود، دوست داشت بـا  »هراكليدس پونتيكوس«

                                                 
1. Nag Hammadi 
2. Zoroastres  

3. astron 

4. aster 
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استفاده از روايات اساطيري و جعلي حوزه دانش خود را نه تنها به قدما كه حتي به عالم 

 همچنـين كنـد و   جعـل مـي   1وي شخصيتي به نام امپـدوتيموس . پس از مرگ بگستراند

: ، جلد سوم1374بويس، (ند ك ميگذاري  نام) زروآستر(زرتشت  يكي از آثار خود را به نام

646 .(  

، آشنايي با زنـدگاني پـس   »حكمت غربيه«يكي از عاليق يونانيان و در راستاي همان 

توانسـتند   اين تصور رايج بود كه مغـان زرتشـتي نـه تنهـا مـي     . از مرگ و عالم ارواح بود

ح و رفت و آمد ميان زندگان و مردگـان هـم   توانستند از عالم اروا گويي كنند كه مي پيش

نـام داشـت كـه     »دربـاره طبيعـت  «هاي منسوب به زرتشـت،   يكي از كتاب. اطالع بيابند

كند كه منسوب به اين  كلمنت اسكندراني در اواخر سده دوم ميالدي جمالتي را نقل مي

مـردم   اين چيزها را من نوشتم، مـن زروآسـتر پسـر ارمنيـوس از نـژاد     «: اثر جعلي است

چـه را كـه در دنيـاي زيـرين از خـدايان       آن. پامفيال هسـتم، كـه در جنـگ كشـته شـد     

شباهت ايـن نقـل قـول از آن كتـاب جعلـي بـا داسـتاني كـه         ). 664: همان( »ام آموخته

اين امر تا حـدي اثرگـذار بـود كـه     . آورند، روشن است مي »ار«سقراط از زبان  -افالطون

ه سوم به اين باور رفت كـه افالطـون نـوعي سـرقت     فيلسوف اپيكوري ميانه سد كولوتس

: همـان (ده و اسم زروآستر را در روايت خود بـا ار عـوض كـرده اسـت     مرتكب شادبي را 

در اثر افالطون يـك نـام ايرانـي     »ار«در همين راستا اين نظريه پيشنهاد شده كه ). 674

شـده در اثـر افالطـون    شكل تحريـف    گرفته شده كه به 3آرام فرزند 2است؛ اين نام از آرا

رحال جداي از آثار جعلي منسوب به زرتشت يا ديگـر مغـان، انتظـاراتي،    ه به. آمده است

كه از اين آموزه وجود داشت، منجر به چنين رواياتي در آثار افالطـون يـا ديگـران شـده     

البته در بخشي از ادبيات و اساطير يوناني رفت و آمـد بـه عـالم مردگـان بـه چشـم       . بود

اي را ميـان   هـا، منـاظره   هـاي خـود، قورباغـه    آريستوفانس در يكـي از كمـدي  . ردخو مي

  . يا همان سرزمين مردگان صورت داده است 4نويسان در عالم هادس تراژدي

تـوان   اي كه در حال حاضر در دست است، نمـي  بر اساس اطالعات و جمالت پراكنده
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گان دور و نزديكشـان ماننـد   رودان و همسـاي  سهم هر يك از مردمان گرد آمده در ميـان 

شـايد بـه خـاطر در هـم تنيـدگي بـيش از حـد        . ها را روشـن سـاخت   ها و هندي مصري

ولي چيزي كـه نبايـد پنهـان شـود،      ؛گاه امكان چنين امري ميسر نباشد موضوعات، هيچ

هاي ايراني از جمله زرتشـتي دربـاب مـا بعدالطبيعـه، عـالم       گسترده آموزه تأثيرحضور و 

ــي   ارواح و در  ــان م ــر يوناني ــت ب ــام خلق ــوع نظ ــد مجم ــت . باش ــه  »ار«حكاي ــا هم ، ب

. شـود، اسـت   گامانه درباب آنچه معـراج نامـه خوانـده مـي     هايش، حكايتي پيش زني گمانه

برگرفتـه از نـام    ،دوران ساسانيان است دردانيم ارداويرافنامه كه يكي از آثار زرتشتي،  مي

هـوم كـه نـزد زرتشـتيان      سـكرآور  وشـابه ن تأثيرمغي زرتشتي است كه تحت  ،ارداويراف

اعتبار و حرمت بسيار دارد، به خوابي طوالني فـرو رفـت و براثـر آن موفـق بـه سـياحت       

هاي ديگري از ادبيات ديني، بر اين  نمونه. قلمروهاي بهشت و جهنم در عالم ديگر گرديد

ورنـد كـه   برخي بـر ايـن با  . شود سبك و سياق، ميان مسلمانان و غير مسلمانان ديده مي

اسـتفاده  ). ، مقدمه متـرجم 1352شفاء، (دانته هم نوعي معراج نامه است  »كمدي الهي«

ها  تماس همچنينها، و  مغان زرتشتي از نوشابه سكرآور هوم و نظام كيهاني مورد باور آن

هاي مناسبي بـراي حكايـاتي از نـوع     نظامي ايران و يونان زمينه -هاي سياسي و كشاكش

 بخارات مجـاور معابـد   تأثيرتحت  بعضاًهاتفان معابد يوناني نيز  البته . وردآ فراهم مي »ار«

هـايي   گـويي  خويشتني پيش شكل از خود رفته يا با تظاهر به اين بي  يا در محل معابد، به

هـاي مغـان زرتشـتي،     و زمينـه  »ار«ها با نوع حكايـت   گويي كردند، ولي اين نوع پيش مي

 هـاي هاتفـان معابـد معمـوالً     گويي كه پيش يكي آن ؛ستدست كم در دو مورد، متفاوت ا

كـه،   ها تفاسـير موافـق و مخـالف صـورت گيـرد و دوم آن      داد از آن گنگ بود و اجازه مي

  . را ندارند » ار«گستردگي و طول و تفصيل حكايت 

ها و مراتب هر يك از  ناپذيري روح، با توجه به ارزش كتاب دهم جمهور، در كنار مرگ

هاي پست با كالبـد حيوانـات    در هم آميختگي روح. ارات بسياري به تناسخ دارداش ،ارواح

هـاي   ها، از جمله ارجحيت كالبد مرد بر زن، بخشـي از آمـوزه   يا سلسله مراتب بين انسان

دهد ولي خـود تـن يـافتگي و قلمـروي خـاص زنـدگاني ارواح، كـه         آن زمان را نشان مي

دارد، بي شباهت بـا آسـمان زرتشـتي     1لُثعني مشباهت با ديگر آموزه كليدي افالطون ي
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زيـر زمـين    ،هادس ،دانيم كه در نزد يونانيان، قلمرو مرگ مي. آكنده از ارواح نيك نيست

  . گردد ها، قلمرو آسماني مي بود ولي در اين نوع آموزه

يا به  1كه افالطون در آن آشكارا به ايران اشاره دارد، قوانين )كتابي(پرسه  سومين هم

. اين اثر، آخرين اثر افالطون است كه در اواخر عمر خود نوشته است. ربي نواميس استع

در  ويكـي از شـاگردان افالطـون نوشـته      شـود  گفته مياي است كه  قوانين، شامل تكمله

، »قـوانين «پرسه  در هم. آمده است 2هيلتون در بخش ضمايم به نام اپي نوميس ويراست

. پژوهان شده است هاي بسيار بين افالطون زني ايه  گمانهنامي از سقراط نيست و همين م

جا فرصت پرداختن به اين بحث نيست، فقط مناسـب اسـت فرضـيه مـورد قبـول       در اين

آيد كه افالطون بتدريج از فلسـفه سياسـي بـه     به نظر مي. آورده شود صاحب اين جستار

نام خود و سقراط را تراز با آن ديگر ميل نداشت  كرد و هم سمت علم سياست حركت مي

صـحنه   در آسـتانة وي مايـل بـود كـه خـود     . در پيوند تنگاتنگ با يكـديگر حفـظ كنـد   

را  اش يعني سـقراط، آتنـي   و از همين رو با تغيير سخنگوي سنتي قرار گيردهايش  آموزه

 بـه . كشـد  را بـه دوش مـي   »آتنـي «سخنگوي خود كرد كه نامي ندارد و همـين عنـوان   

  . نوني مناسب اين بحث تفصيلي نيسترحال، چارچوب كار كه

را  -كلني -كتاب تنظيم شده است و در آن افالطون يك شهر 12پرسه قوانين در  هم

يـات اسـت كـه ايـن     ئبه خاطر همين پـرداختن بـه جز  . كند سيس ميأيات تئبا تمام جز

افالطـون در  . رسـند تـا فلسـفه سياسـي     تر در حوزه علم سياست بر مـي  پرسه را بيش هم

 و خـواري  مـواردي چـون اعتـدال ايرانيـان در شـراب     . كند ن بارها به ايران اشاره ميقواني

ثروت شاهان ايراني، در كنار پـرداختن بـه نظـام سياسـي ايـران و مقايسـه آن بـا نظـام         

دو منظـر بـا    ازافالطون در كتاب اول، موضوع شرابخواري را . اسپارتي و آتني آمده است

بـاب   خواهـد ببينـد قانونگـذار در    كه مـي  اول آن ؛دهد روحيه جنگي و شجاعت پيوند مي

كـه   شـود، آن  چنين آداب و عاليقي چه بايد بكند و نكته ديگري كه كمي بعد اضافه مـي 

هـا خويشـتندار    كـه آن  شرابخواري و آداب آن در آشكار كردن گنجـايش آدميـان و ايـن   

مليكـوس را كـه   يعني   شدر همين بحث، آتني الف هم سخن. هستند يا خير، موثر است
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هـا را از جنـگ گريـزان     ها دست به اسلحه بردارنـد، ايرانـي   اين باور است هرگاه يوناني بر

هـا   هـا و پيـروزي   دهـد كـه علـت شكسـت     پذيرد و به او چنين آموزش مي كنند، نمي مي

كنـد شكسـت يـا     را بداند و سپس اضـافه مـي    تر از آن است كه انسان همگي آن پيچيده

در همـين  . يستليل آشكاري خوبي يا بدي نظام سياسي آن كشور ند ،پيروزي در جنگ

بـرد كـه از همـان گـروه      نام اپي منيدس نـام مـي   هكتاب اول، يكي از حاضران از فردي ب

توانستند در حال بي خويشتني پيشگويي كنند و او به آتنيـان كـه    آدمياني بودند كه مي

دهد و پس از آن نيز،  سال ديگر روي نمياز حمله ايرانيان نگران بود، گفت اين امر تا ده 

  . خواهد بود ايرانيان متوجهزيان بيشتر 

اين گزاره بيشتر در خدمت ستايش شهر آتن است و در اصل، نوعي اعتبـار دادن بـه   

سـخنش را پـاس    ،آتني است تا با آسودگي خاطر سخن بگويـد و بدانـد كـه شـنوندگان    

انگيزي و نيرومندي سـپاهيان ايرانـي    هراسدر كتاب سوم، چند نوبت سخن از . دارند مي

ها را  توان احساس عمومي يونانيان و بخصوص آتني آيد كه در اين اشارات مي به ميان مي

پرسـه قـوانين در اواخـر     نبايد فراموش كرد كه هم. به قدرت سپاهيان هخامنشي دريافت

ها بود كه كـار   مدتتر آمد، در اين دوران  طور كه پيش عمر افالطون نگاشته شده و همان

پـردازي   كم زمينه براي داسـتان  هاي پردامنه ايران و يونان به آخر رسيده بود و كم جنگ

بينيم كه افالطون در اين ايام، همچنان  جا مي شد، ولي در اين پيروزي بر بربران آماده مي

  . گويد بيمناكانه از قدرت سپاهيان هخامنشي سخن مي

گويـد دو   شود؛ يعني جايي كه مـي  كتاب سوم شروع مي از اواخر ياما بحث اصلي آتن

هـا از   اي ناميد كه ديگر حكومـت  هاي پايه ها را حكومت توان آن نوع حكومت است كه مي

: به بعد؛ لطفـي، همـان، جلـد چهـارم     1288  :تيلور، جلد دوم(گيرند  ها سرچشمه مي آن

نمونـه كامـل   . كراسـي يكي از اين دو نوع پادشاهي اسـت و ديگـري دمو  ). به بعد 2119

آتني پس از اين تقسيم بندي . توان يافت و دموكراسي را در آتن پادشاهي را در ايران مي

. تركيبي از اين دو نظام الزم است ،دهي يك جامعه خوب گيرد كه براي سامان نتيجه مي

سـي  هاي سيا گيري از نظام آتن و ايران در روزگار پيشتر، در بهره )افالطون( به نظر آتني

در اسـاس تغييـر كـرده     -آتنـي  -امري كه در زمـان وي . تر بودند خود به اعتدال نزديك

. پـردازد  گيري نظام پادشـاهي هخامنشـي مـي    آتني به شرح شكل ،جا به بعد از اين. است
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به اين معني كه ايرانيـان خـود    ؛كوروش راهي ميان استبداد و آزادي در پيش گرفته بود

از  )افالطــون(آتنــي . آورده بودنــد در ر را بــه فرمــان خــودآزاد بودنــد ولــي اقــوام ديگــ

دادند،  هاي خردمندانه مي گويد كه كساني كه به او مشورت هاي كوروش سخن مي ويژگي

كوروش و به تبع وي واليان، مـردم را تـا حـدي آزاد    . ورزيد كرد و تكبر نمي رو ترش نمي

اين وضع در زمان . شد كشور ميگذاشته بودند و اوضاع در مجموع مايه رشد و شكوفايي 

هاي متعدد، اقـدام   چرا كه كوروش به خاطر اشتغال به جنگ ؛كمبوجيه دچار مشكل شد

سـرايان و زنـان    جدي در تربيت جانشينش صورت نداد و كار به دست درباريان و خواجه

انـه  از تربيت سسـت و زن  طبعاًاما اوضاع در زمان داريوش كه شاهزاده نبود و . دربار افتاد

جا به توان قانونگذاري داريـوش   افالطون در اين. درباري برخوردار نبود، مجددا تغيير كرد

پرسـد كـه    اي فرضـي از او مـي   ولي در مكالمه ؛كند و مساوات نسبي ميان مردم اشاره مي

چرا از غفلت كـوروش در تربيـت كمبوجيـه درس نگرفـت و خشايارشـا را تربيـت نيكـو        

گيـرد كـه    آتني از اين مقايسه نتيجـه مـي  ). 1290:ست هميلتونتيلور در ويرا(نياموخت 

فراموش نكنيم كه افالطـون در كتـاب اول،   . كند توجه قانونگذار بايد به امر تربيت بسيار

هـاي   بحث شراب را در خدمت امر قانونگذاري و نحوه اداره يك جامعه و توجه به ظرفيت

در كتاب سوم هم آتنـي در  . مطرح كرده بودها قرار دارد،  افراد و مخاطراتي كه سر راه آن

بندي خـود از   آتني در جمع. كند مي تأكيدداري بر شجاعت  امر تربيت، در كنار خويشتن

گيرد كـه علـت زوال ايـران آن بـود كـه شـاهان و        بررسي تاريخ سياسي ايران نتيجه مي

را به بنـدگي   آزادي را از مردمشان سلب كردند و استبداد پيشه گرفتند و مردم ،حاكمان

پردازد كه نيازي نيست بـه تفصـيل بـه     در ادامه، آتني به وضع آتن مي. خود عادت دادند

آن پرداخته شود، كافي است اشاره شود كه وضع آتن عكس نظـام سياسـي ايـران شـد؛     

اعتنايي به نهادهـا و تشـكيالت سياسـي و قـوانين را بـه       يعني آزادي بيش از اندازه و بي

ن در حالي بود كه به هنگام حمله ايرانيان، هنوز قوانين آتني پاس داشته دنبال آورد و اي

. طبقه از شهروندان قـدرت را در دسـت داشـتند    چهارشد و نظم اجتماعي متشكل از  مي

فرمانده داريـوش شـاه و    ،در ادامه همين يادآوري است كه آتني به داستان حمله داپيس

خالصـه  . كنـد  له نبرد دشت ماراتن اشاره ميهاي ايران و يونان از جم سپس تبعات جنگ

كه ايرانيان به خاطر ديدن روح استبداد و بندگي و آتنيان بـه خـاطر خـو گـرفتن بـه       آن
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  . آزادي بي حد و حصر دچار تباهي شدند

اگر كه نقد افالطون از آزادي آتنيان را كنار بگذاريم و نگاه خود را معطوف بـه ايـران   

پرسـه   مشابهت بسياري ميان گزاره افالطون درباب ايران در همگاه در مجموع  نماييم، آن

هگـل در ايـن كتـاب    . آيد به چشم مي »عقل در تاريخ«با گزاره هگل در كتاب  »قوانين«

. كنـد  چند نوبت در بخش پيوست و در ادامه گزارش سير روح به ايران باستان اشاره مـي 

هگـل،  (ناميـد   »ي خـدا سـاالرانه  پادشـاه «نويسد كه بايد حكومت ايـران را   از جمله مي

در ايـران، يگـانگي گـوهري بـه     «آورد كه  گذاري مي وي در توجيه اين نام). 272: 2536

مظهر طبيعي آن روشـنايي اسـت و مظهـر روحانيـت، نيكـي      . صورت ناب در آمده است

شود كه ايرانيان مردمـان بسـياري را    گذاري متذكر مي در ادامه اين نام). جا همان( »است

. هـاي خـويش را حفـظ كننـد     ها را آزاد گذاردند تا ويژگي زير فرمان درآوردند ولي آن به

توان اين گزاره را با دوران مورد نظر افالطـون از شـكل بسـامان نظـام پادشـاهي كـه        مي

شـرق را   ،اي عمومي هگل در ادامه و در گزاره. نمونه برجسته آن ايران است، مقايسه كرد

ولـي قصـد و غـايتي كـه بتـوان آن را       ؛كه واجد كشور هستندكند  اي توصيف مي منطقه

به بيان ديگـر، شـرق بـه مرحلـه     ). 273: همان(تصور غايت سياسي خواند در كار نيست 

بـه عبـارتي،    ؛شـود  كه اين مهم در يونان پديدار مي در حالي ،يابد آزادي ذهني دست نمي

ـ  كند علل و داليل زميني براي زوال امور  افالطون سعي مي دسـت دهـد، در    هدر ايـران ب

  . شود ذهني معطوف مي -هاي ذاتي حالي كه هگل به نوعي كاستي

هـايي عمـومي، بـدون     نبايد فراموش كرد كه هگل فيلسوفي بود كه مايل بـود گـزاره  

هـاي   هاي اروپامدار و بويژه شالوده دست دهد و گرايش هها ب يات و استداللئعنايت به جز

لماني در عصر خود را به زيان ديگر امـور و حقـايق تـاريخي    يوناني در عصر كالسيك و آ

بيشـتر منظـور ايـن    . هاي افالطون و هگل نيست جا مجال نقد گزاره در اين. ندكبرجسته 

  . است كه تصوير ذهني يونانيان از ايران برجسته شود

و  »جمهـور «، »آلكيبيـادس اول «پرسـه   آمد، سه هـم  تر رحال همانطور كه پيشه به

. ها و اشارات مربـوط بـه ايـران هسـتند     انگيزترين گزاره حاوي بيشترين و بحث »قوانين«

  . شود هاي افالطوني و اشارات مربوط به ايران توجه مي پرسه حال به كوتاهي به ديگر هم
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اش، يعنـي زمـاني كـه حكـم      در دادگاه و در اواخر دفاعيه 1»دفاعيه«پرسه  سقراط در هم

كند ولي در ايـن رسـاله، خـالف     پس از مرگ اشاره مي روشن شده است، به امر وضعيت

هـايي كـه افالطـون، سـقراط را مـدافع تمـام عيـار زنـدگاني پـس از مـرگ و            پرسـه  هم

گويد؛ به اين معنـي   دهد، سقراط بيشتر با اما و اگر سخن مي ناپذيري روح جلوه مي مرگ

يـام پيشـين محشـور    او با بزرگـان در گذشـته در ا   ،اي پس از مرگ باشد كه اگر زندگاني

. سـازد  كه به خوابي فرو خواهد رفت كه حتي رويايي نيز آن را آشفته نمي گرنهشود و مي

گويـد كـه    جا، سقراط در ستايش خواب بدون رويا كه تعبيري از مرگ اسـت، مـي   در اين

در ويراست هميلتـون،   تردنيك(بهره است  حتي شاه بزرگ ايران نيز از چنين سعادتي بي

ديگر شاهد هستيم كه چگونه ايران و شاه آن، براي سقراط نمـادي از   بار). 25 :جلد اول

پرسـه يـا بهتـر گفتـه شـود رسـاله،        نبايد فراموش كرد كه اين هـم . شود هايش مي گزاره

  . ترين رساله درباب سقراط تاريخي است اصيل

مين در هاي متـداول در ايـن سـرز    آموزه بعضاًها، اشاره به ايران و  پرسه گذشته از هم

هـا اجمـاعي    ها نيز بر پذيرش يـا رد تمـامي آن   درباب نامه. چند نامه افالطون آمده است

، كـه  هفـتم هـا، نامـه    از ميـان نامـه  . نامه را آورده است 13ويراست هميلتون هر . نيست

. هـاي افالطـون اهميـت بسـيار دارد     ها نيز است، در پژوهش سير انديشـه  ترين آن مفصل

مه در گذشته چندان اجماعي نبود؛ ولي در حال حاضر، اين نامه را از درباب اصالت اين نا

 يزيـاد نيـز موافقـان    6، اصالت نامه شماره 7در كنار نامه شماره . اند آن افالطون دانسته

همچـون  . انـد  ها به درجات مشكوك يا مجعول تشـخيص داده شـده   ولي ديگر نامه ؛دارد

مـواردي كـه در    شـويم، بلكـه   هـا نمـي   روال اين پژوهش، وارد بحث چگونگي اين داوري

هاي مشكوك و مجعول آمده است را بـه عنـوان آينـه يونانيـان كـه در آن نكـاتي از        نامه

  . آوريم در نظر مي حيات اجتماعي ايرانيان بازتاب يافته است،

كـه   اسـت  2اي آمـده اسـت، نامـه شـماره      باب ايران نكته اي كه در آن در اولين نامه

رود كـه   در ايـن نامـه سـخن از ايـن مـي     . خطاب به ديونيزيوس حاكم سيراكوسي اسـت 

پسـت در  (از جملـه سـولون و كـوروش را      كننـد،  خردمندان و شاهان را با هـم يـاد مـي   

خواهد همتايي خود با ديونيزيـوس   افالطون در اين راستا مي). 1565: هميلتون ويراست

                                                 
1. Apology 
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  . كه نام نيك وي در گرو نام افالطون است ند و اينكرا گوشزد 

خواهـد كـه قانونگـذاران و     ، خطـاب بـه ديـون، افالطـون از او مـي      4در نامه شـماره  

الزم بـه  . زمامداران بزرگي چون كـوروش يـا ليكورگـوس را پـيش چشـم داشـته باشـد       

يادآوري است كه لطفي در ترجمه خود بـه جـاي كـوروش نـام داريـوش را آورده اسـت       

  ). 1962: ؛ لطفي1569: همان(

در اين نامه وي شرح . ترين نامه افالطون است ، پر اهميت7اشاره شد كه نامه شماره 

اش به فلسفه، مرگ سقراط، سـفر بـه سـيراكوس و حـوادثي كـه در       حالي از خود، عالقه

دهد و در اين راستا پندي را كه به ديونيزيـوس داده، بـه قلـم     ه ميئاق افتاد، اراجا اتف آن

نـد و  كوي به حاكم سيراكوس توصيه كـرده بـود كـه خـود خردمندانـه رفتـار       . آورد مي

آنـان  در اين زمينه به ياران داريوش در حمايت  .دوستان و درباريان خردمند را گرد آورد

يكـي از   ايـن امـر   كه آنان به داريوش وفادار بودند و اينكسب قدرت وي اشاره كرده و از 

د و وي را قادر به ايجاد دولتي نمود كـه  كرموفق  يداليلي است كه داريوش را قانونگذار

در ). 1581: همـان (آيد  لنگر و قرارگاه اصلي كشور به شمار مي -زمان افالطون -تا امروز

اجازه داد حاكمان مستبد بـر مـردم مسـلط    ند كه نبايد ك توصيه مي يداًاكادامه افالطون 

  . شوند

و  مشكوك يا مجعول افالطون  پرسه اصيل و چند هم  پرسه هم 13درمجموع، از ميان 

هـا از سـوي    اثر، كه بخـش اعظـم آن   21نامه افالطون يا منسوب به افالطون در  13نيز 

هـاي   آمـوزه  بعضاًو  اند، درباب ايران، از نمادهاي ايراني اصيل شناخته شده ،گران پژوهش

افالطون باز  -هاي سقراط بديهي است كه در ميان آموزه. حاكم بر ايران سخن رفته است

توان محورهايي را برجسته كرد و مدعي شد كه ايـن محورهـا، بـه طـور مسـتقيم يـا        مي

هـاي كليـدي چـون     پيشتر از اين آمد كه حتي آمـوزه . اند بوده متأثرغيرمستقيم از ايران 

پـذيري دور و نزديـك   تأثيرهـا نيسـت و نيـز بـه      فالطون خالي از اين گمانه زنيا »مثل«

، اشاره شـد و حـال تنهـا بـه     ار زردشتي، بخصوص حكايت -هاي ايراني افالطون از آموزه

 »زرتشـت «در كتـاب   ،شود كه برخـي همچـون آدولـف برودبـك     عنوان نمونه اضافه مي

شتي را به نفع نظريه مثل خود غارت كرده افالطون نظريه فروهران زرت معتقدند كه عمالً

پرسـه   گفته شـده كـه نظريـه روح جهـاني در هـم      همچنين). 86: 1375اذكائي، (است 
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البتـه از سـوي ديگـر،    ). 87: همـان (هاي مزدايي است  بر گرفته از آموزه تيمائوس، تماماً

كـه گاهـان،    گر و مترجم اوستا در پايان قرن نوزدهم، براين باور است دارمستتر، پژوهش

هـاي افالطـون    اي اقتباس شده از انديشه بخشي اصيل از كتاب اوستا نيست، بلكه افزوده

توانـد   دانـد كـه نمـي    اي مي داوري امير مهدي بديع اين نظر را بيشتر ناشي از پيش. است

بپذيرد كه پيش از افالطون، در آسيا هم كسي به اين مدارج از معرفت و معنويت دسـت  

  ). 110: ، جلد اول1382ديع، ب(يافته است 

بينـي   گـذار جهـان  تأثيرتوان به فهرستي كه استفان پانوسي درباره مواد  جا مي در اين

 گـري  وي در كنار هر مورد نام پژوهش. ايران بر فلسفه افالطون به دست داده، توجه كرد

اهللا  فـتح (آرمـان شـهرياري   ): 48-9: 1356پانوسـي،  (آورد  كه به آن پرداخته است مي را

وينديشـمن،  (سـت بـا زردشـت     در محاوره سياسـت مسـاوي   »ار« ،)برودبك. مجتبائي، ا

برودبـك،  (آكادمي افالطون و دلبـاختگي آن نسـبت بـه تعـاليم ايرانـي       ،)سنجانا، گفكن

ارسـطو، رايتزنشـتاين،   (ثنويـت افالطـوني    ،)رايتزنشتاين، گفكـن (تكوين عالم  ،)ورنريگر

در جهان مينوي و دو فرع از دو اصـل مزبـور در جهـان     ثنويت دو اصل ،)ميلس، پانوسي

جهـان مثـل    ،)پانوسـي (بـدي  ثنويت علت و معلول در زمينـه نيكـي و    ،)پانوسي(مادي 

در اوستا و مدلول ايـدوس   »دئنا«مدلول  ،)پانوسي(خلق و ابداع  ،)برودبك، رايتزنشتاين(

، ونمزيس، خداي انتقام در ديكه، خداي هر گونه سرنوشت و عدالت ،)پاليارو(در افالطون 

روان و  ،)مـيلس، پانوسـي  (ديمونيـون و ضـرورت    ،)شولتز(روي در امر خوشبختي،  زياده

روان و ميعاد آن بـه   ،)پوئچ(روان و دوگانگي آن  ،)رايتزنشتاين(آن در ذات خداوند  أمنش

در طـب يونـاني    ،)بنونيست(ست با اهورامزدا  زئوس مساوي ،)رايتزنشتاين(سوي خداوند 

عمر انسان و دراز بودن آن در آغاز آفرينش و كوتاه بـودن آن در   ،)گوتزه، الگود(افالطون 

 ،)رايتزنشـتاين، پانوسـي  (فضايل افالطوني  ،)ورنريگر(عمر جهان  ،)شولتز(پايان آفرينش 

ــون   ــاعي افالط ــي و اجتم ــتح(فلســفه سياس ــائي ف ــان  ،)اهللا مجتب ــغير، (كهجه ــالم ص ع

هادس مساويست بـا   ،)گوتزه) (عالم كبير، ماكرو كوسموس( و مهجهان) ميكروكوسموس

گفكـن،  (مثـل افالطـوني    ،)مـيلس (ست با وهومنـه   لوگوس مساوي ،)بنونيست(اهريمن 

مشــاركت افالطــوني  ،)برودبــك، رايتزنشــتاين، فــولگراف، حســين كــاظم زاده، پانوســي

راه تشـابه و  مشـاركت از راه تركيـب و از    ،)پانوسـي (ست بـا مشـاركت اوسـتايي     مساوي
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سـت بـا مهـر و سـروش      مينوس و اياكوس وردامنثوس مسـاوي  ،)پانوسي(سلسله مراتب 

  ).امير مهدي بديع(نيروهاي خير و نيروهاي شر  ،)گفكن، دويسن(ورشنو 

توانستند در حالـت   افالطون نمي -خره بايد توجه داشت كه در اين دوران، سقراطباأل

بـه احتمـال زيـاد، در ايـن     . ي به جا گذارنـد ثيرتأعكس بر فضاي فكري يا سياسي ايران 

افالطـون چيـزي    -شكل مبهم، درباب سـقراط   توانست، هرچند به تر ايراني مي دوران كم

حال بايد افزود كه الئرتيـوس در شـرح حـال افالطـون و بـه نقـل از        با اين. شنيده باشد

 3كه اثر سـيالنيون  از افالطونرا اي  پارسي مجسمه 2نويسد كه ميتراداتس مي 1فاورينوس

ولـي چنـد سـده    ). Laertius, 1995: 301(به آكادمي و الهگان هنر تقديم كـرد   ،بود

كه افالطون ديگر بار در مكتـب اسـكندراني و ديگـر مراكـز تمـدن       بعد، يعني پس از اين

اسالمي و آشـنايي دور و نزديـك    -يوناني مطرح شد و با قوام گرفتن تمدن ايراني -رومي

هاي فيلسوفان يوناني،  بويژه سـقراط، افالطـون و ارسـطو، افالطـون و      آموزه مسلمانان با

در ايـن دوران، در  . هاي هميشه آشنا و هميشه مطرح شدند سقراط تبديل به چهره طبعاً

شـكل اخـص آن، سـقراط و افالطـون بـه        خره فلسفه بهادبيات به معني وسيع آن و باأل

در ميـان مسـلمانان بـه     بعضـاً مكن نبود و حتي ها م افرادي بدل شدند كه اجتناب از آن

مشهور شدند، ولي اين حكايت ديگري است كه بايد در مجالي ديگر بـه   »لهأمت«حكماي 

  . پردازيم كه معاصر افالطون است مي » گزنفون«حال به . آن پرداخت

  

  هايش گزنفون و كورش -كسنوفون

گونـه از ثـروت،    اشـته باشـد، آن  كه تماس مستقيمي بـا ايرانيـان د   اگر افالطون بدون آن

پـذيري گزنفـون   تأثيربـود، طبيعـي اسـت كـه      متأثرهاي ايراني  قدرت و بخصوص آموزه

بيشتر باشد، چراكه وي چند سال در ايران به سر برد و از جملـه يونانيـاني   ) 4كسنوفون(

 430گزنفون در حـدود  . وارد نبرد شدند وي برادر برضدبود كه در سپاه كوروش كوچك 

روايتـي  . در جواني با سـقراط آشـنا شـد   . دنيا آمد هاي اشرافي ب در آتن و در خانواده .م .ق

                                                 
1.Favorinus  
2. Mithradates 

3. Silanion 

4. Xenophon 
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براساس اين ). 179: 1995الئرتيوس، (دراماتيك از آشنايي وي با سقراط در دست است 

هاي زندگاني را بايد از كجـا   روايت، سقراط سر راه او را گرفت و از او پرسيد كه نيازمندي

كـه مـردي    ايـن  :و سپس سقراط پرسـيد  !از بازار طبعاًفون پاسخ داد كه گزن. فراهم نمود

گزنفون حيـرت كـرد و مجـذوب سـقراط شـد تـا       . شرافتمند شود بايد به كجا روي آورد

البته كارآموزي گزنفـون نـزد سـقراط چنـدي     . سقراط وي را به سبك خود تربيت نمايد

يـل بـود كـه بخـت خـود را در      او بيشتر روحيه سخنوري و جنگاوري داشت و ما. نپاييد

 ؛آتن زمانه گزنفون دستخوش چند حادثه بـود . هاي ديگر از جمله ايران بيازمايد سرزمين

هـاي پلوپـونزي و    حكومت سي تن جبار و سپس دموكراسي احيـا شـده در كنـار جنـگ    

از اين  ؛توانست بخت چنداني فراهم نمايد شكست از اسپارت براي يك جوان اشرافي نمي

م، يعني دو سال پيش از محكوميت و مرگ سقراط، به ايـران آمـد و   .ق 401ل رو در سا

زمـاني  . در سپاه كوروش كوچك و نبرد نافرجام وي با برادرش اردشير دوم شركت جست

نشيني شدند، گزنفون فرصت يافـت   كه ده هزار يوناني مزدور سپاه كوروش ناچار به عقب

وي داستان اين حادثه را نوشـت و خـود را   . يردتا به جاي رهبران از پاي در آمده، قرار گ

اسـت بـه   ) .م1998( 1اسم اين نوشته آناباسـيس . در زمينه تاريخ نويسان نظامي قرار داد

ايـران را   بعضـاً اخـتالف ارتفـاع، يونانيـان     علـت ؛ چرا كه به »باال رفتن از بلندي«معناي 

ود، بر تمامي كتاب گـذارده  اين نام كه نام بخش اول كتاب ب. ناميدند مي »سرزمين بلند«

گذر بر زمين «، 3، سرازير شدن و پاراباسيس2بخش دوم و سوم به ترتيب كاتاباسيس. شد

و برگشـت بـه يونـان، بـه      »آناباسـيس «گزنفون پس از پايان مـاجراي  . نام دارند »هموار

كه متحد آتـن بـود، وارد نبـرد شـد و      »تب«اسپارت رفت و در خدمت اين دولت و شهر 

آورد  البته الئرتيوس در روايت ديگري مي. سر برد همابقي عمر را در تبعيد از آتن ب الجرم

هر چند كه ديگر امكان بازگشت وي بـه   ؛كه او به موجب فرماني مجددا شهروند آتن شد

  ). الئرتيوس، همان(آتن فراهم نگرديد 

هـا   از آنگزنفون به جز آناباسيس چند كتاب و رساله ديگر هم نوشته است كه برخي 

                                                 
1. Anabasis 

2. Katabasis 

3. parabasis  
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هايي بـا عنـاوين    پرسه و همچنين هم) .م1997(، 1خاطرات سقراطي: درباره سقراط است

خره وي آثار ديگري در زمينه زمامداري، اسب و بـاأل ). همان( 3، آپولوژي، اقتصاد2ضيافت

دارد كه در اصل تاريخ روزگار خودش است كـه از  ) .م1994( 4كايكتاب مهمي به نام هلن

سال بعد، يعنـي سـال    50شود و تا  ساله بود، شروع مي 20كه او حدود م، وقتي . ق 411

يا تربيت نـام بـرد كـه    ) .م1989( 5كوروپديا خره بايد ازگيرد؛ و باأل م را در بر مي. ق 362

  . گذار هخامنشي، كوروش، است اي درباب بنيان شرح حال نيمه افسانه

الطون و البتـه از سـر وفـاداري بـه     در رقابت با اف بعضاًآثار گزنفون درباره سقراط كه 

شناسان اهميـت دارد؛ هرچنـد    خاطره سقراط نوشته شده است، بيشتر در حلقه افالطون

وي در . گاه اهميت و نفوذ رقيب قدرتمندش يعني افالطون را بـه دسـت نيـاورد    كه هيچ

پـردازد و سـپس آنچـه را كـه      خاطرات خود به آپولوژي و يا همان دفاعيـه سـقراط مـي   

  . گويد از ميب ،داند ات خود از گفت و گوهاي سقراطي ميخاطر

سه كتـاب آناباسـيس، هلنيكـا و     ،گردد اما آنچه به حوزه پيوند گزنفون و ايران بر مي

شود كـه در تـاريخ وي يعنـي     درباب اولي نكاتي گفته شد و حال اشاره مي. كوروپدياست

ر پيونـد بـا يونـان و مجـادالت     هلنيكا، اشارات متعدد به سـرداران و سـفيران ايرانـي و د   

به طوري كه در زمينه تاريخ ديپلماسي ايـن دوران ايـران بـا     ؛داخلي يونانيان آمده است

چراكـه آناباسـيس شـرح     ؛از آناباسـيس دانسـت    توان اهميت اين كتاب را بيش يونان مي

ـ  ؛گويي گزنفون دربـاب يونانيـان آكنـده اسـت     با گزاف بعضاًاي است كه  زمان فشرده ي ول

ترجمـه آن بـه فارسـي     طبعـاً گيـرد و   هلنيكا، دوراني طوالني از تاريخ يونان را در بر مـي 

. نظامي اين دوران اهميت بسيار داشـته باشـد   -گران تاريخ سياسي تواند براي پژوهش مي

اي ناقص از وحيد مازندراني و ترجمه كاملي از احمـد بيرشـك    از كتاب آناباسيس ترجمه

خاطرات سـقراطي كـه بخشـي از جلـد چهـارم مجموعـه آثـار        ). 1375(در دست است 

با نام خاطرات سقراطي و به قلـم   ،هاروارد است دانشگاه  6گزنفون در قالب مجموعه لوئب

                                                 
1. Memorabilia 

2. Symposium 
3. OEconomicus 

4. Hellenica 

5. Cyropaedia  

6. Loeb 
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از كوروپـديا هـم   ). 1373كسـنوفون،  (محمد حسن لطفي به فارسي ترجمه شـده اسـت   

  ).1371(اي به فارسي در دست است  ترجمه

. اسـت  »كوروپديا«ه مورد نظر اين مطالعه است، همان كتاب از ميان آثار گزنفون آنچ

اما پيش از پرداختن به آن، براي تكميل موارد مورد اشاره در رابطه با سقراط به يكـي دو  

گزنفون در بخشي از كتاب خود كـه بـه   . شود اشاره مي ،مورد كه در كتاب خاطرات آمده

آيا فرمانروايـان يـا تابعـان، كـدام     و سقراط درباب اين موضوع كه  1گفتگوي آريستيپوس

بيشــتر ســعادتمند و خوشــنود هســتند، اختصــاص دارد، در ضــمن نــام فرمانروايــان بــه 

در يكـي دو  . بـرد  و از اقوام سوري، ليدي و فريجيه به عنوان تابعـان نـام مـي    »پارسيان«

بايد . ستا »پارسيان«شود كه منظور  نوبت هم از فرمانروايان آسيا در اين اثر نام برده مي

اي از كتاب اقتصـاد   قطعه »يونانيان و بربرها«اشاره شود كه بديع در كتاب كالسيك خود 

به  را كند كه براساس آن سقراط در گفتگو با كريتوپول، توجه ايرانيان نقل مي را گزنفون

كننـد كـه يـك     حتي نقل مي«  گويد امور آباداني و كشاورزي ستايش كرده و در ادامه مي

يي نامدار بود، خطاب بـه كسـاني كـه آنـان را بـراي       كه شاهزاده ]روش كوچككو [روز 

زيـرا   ؛دريافت خلعت و پاداش فراخوانده بود، گفت كه خودش حق دارد كه پاداش بگيرد

كارد و هـم چنـان كـه شايسـته      هايش را مي به بهترين وجه هم زمين كه خودش شخصاً

آيد كه اين سـتايش و اشـاره    به نظر مي ).42: جلد دوم( »كند ها محافظت مي است از آن

توانست يـك حـاكم بـا فضـيلت و      كه او مي مستقيم سقراط به نام كوروش كوچك و اين

بيشـتر ناشـي از عالقـه خـود     ) 397: هـاروارد  همان، جلد چهـارم مجموعـه   (باشد  2عالي

  . درباره آن قضاوت كردگزنفون باشد و بايد با احتياط 

زندگاني كوروش نكـاتي   بهاي است؛ يعني  اثري نيمه افسانه »كوروپديا«اشاره شد كه 

ها را تحريـف تـاريخ بنـاميم، نـاگزيريم كـه       اضافه كرده يا تغيير داده كه اگر نخواهيم آن

تر آمد كه يونانيان همچون بسياري از اقوام و  پيش. اي بدانيم هاي افسانه روايتي با گرايش

اي  ريخي يا گنجاندن روايات خيالي و اسـطوره هاي غير تا ها، ابايي از جعل شخصيت ملت

توان در تقويت اين گـزاره بـه مـوردي ديگـر      حال مي. از قضايا در حكايات خود نداشتند

                                                 
1. Aristippus 

2.Excellent 
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  . اشاره داشت كه اهميت آن از جهاتي بيش از كوروپدياي گزنفون است

هرودوت در كتاب تاريخ خود و در كتاب سـوم آن بـه نـام تاليـا و در جـايي كـه بـه        

ــراي برانــداختن آنچــه   وضــعيت پــس از مــرگ كمبوجيــه و اتحــاد ســرداران پارســي ب

پردازد، در حكايتي گفتگوي ميان داريـوش و شـش    ناميدند، مي دروغين مي »گئوماتاي«

هـرودوت در ابتـدا   . آورد دربـاب نظـام جـايگزين پـس از ايـن تحـوالت مـي       را متحدش 

ولـي   ؛انـد  اي ترديـد كـرده   وطنانش در امكـان چنـين مـذاكره    نويسد كه برخي از هم مي

: ، جلـد دوم 1971هـرودوت،  (دهد كه چنين گفتگويي صورت گرفته اسـت   اطمينان مي

يكــي از متحــدان داريــوش، در مــذمت  »اتــانس« ،در روايــت هــرودوت). بــه بعــد 105

ند و خرابي وضع كمبوجيه را شاهد ك گويد و از دموكراسي دفاع مي سخن مي »استبداد«

از حكومـت اليگارشـيك    »مگـابيز «يكي ديگر از متحدان به نـام  . دكن مثال خود ذكر مي

وي در شـرح خـود بـا    . سخن گفت و مزيت اين حكومت را بر انواع ديگـر تشـريح نمـود   

كند اين نوع حكومت از آن بدخواهان ايران شود و از  مذمت حكومت دموكراسي آرزو مي

ت كه از حكومـت پادشـاهي   نمايد و در پايان، داريوش اس حكومت عده معدودي دفاع مي

كـه چهـار نفـر ديگـر از او پشـتيباني       نشـاند چـرا   حرفش را به كرسي مي ،حمايت كرده

حال در نقد روايت هرودوت بايد گفت كه به احتمـال زيـاد وي ايـن گفتگـوي     . كنند مي

بعيد است كه يكـي از  . ذهني يونانيان شرح داده است -نوس زبانيأمفروض را با تعابير م

و اشراف ايراني، نظام پادشاهي را حتي در قالب پادشاهي كمبوجيـه اسـتبدادي   سرداران 

هـاي   هـاي متكـي بـر اسـناد و تـاريخ      كه در قبل اشاره شـد داوري  بگذريم از اين. بخواند

. دكـر ها و شاهان هخامنشي را بايد با احتيـاط بررسـي    باب نظام، آموزه رومي در -يوناني

بـا عاليـق    باشـد، گر از حكومت اليگارشـي دفـاع كـرده    كه مگابيز يا كسي دي احتمال اين

اي صـورت گرفتـه باشـد، بـه      چنـين مـذاكره   كه اگر هم خالصه آن. اشراف سازگاري دارد

  . اند منابع خبري هرودوت يا خود وي پردازش متفاوتي به دست داده ،احتمال بسيار

ت سـود  گزنفون در شرح زنـدگاني كـوروش، بـا دسـت و دلبـازي از افسـانه و خيـاال       

پنداري ميان كوروش بنيانگذار و كوروش كوچك كه گزنفـون   وي نوعي همذات. جويد مي

هاي كوروش كوچك  و بشدت مجذوب ويژگيا. سازد در سپاهش حضور داشت، برقرار مي

امپراتوري هخامنشـي را بـه روزگـار كـوروش كبيـر       دتوان شده بود و باور داشت كه او مي
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پنداري، از تربيت او در كودكي،  ذات وي پس از اين هم). 218: 1375گرنفون، (بازگرداند 

هـاي او در هنگـام    و شجاعت در شكار سـخن گفتـه و سـپس از ويژگـي     توان فرماندهي

و نكـات و حكايـاتي دربـاره درسـتكاري، عـدل،      ) فريگيـه (حكومت بر ليـدي و فريجيـه   

 ؛گويـد  مي خره محبوبيت كوروش كوچك نزد همگان سخنبخشندگي و جوانمردي و باأل

 ؛به بيان ديگر كوروش كوچك همانند كوروش بزرگ يك پادشاه آرماني تمـام عيـار بـود   

بايد توجه داشت كه نزد . هاي جسمي و روحي خود را پرورش داده است كسي كه ويژگي

»پايـديا « ،تـر آن ادب  شـكل عـام    تربيت و به ،يونانيان
 اهميـت بسـيار داشـت و اصـوالً     1

شد كه اين تربيت يا ادب بـه دسـت    اي سازماندهي مي گونه ي بهفلسف -هاي آموزشي نظام

يكي از داليل اصلي منازعه و رقابت سقراط بـا سوفسـطاييان   ). 51: 3، ج1376يگر، (آيد 

تـوجهي بـه    بي دليلسقراط، سوفسطاييان را به . بر سر ماهيت و پايداري همين امور بود

انگـاري آن بـا ثمـرات زودگـذر و      نماهيت اصيل، عادالنـه و خردمندانـه تربيـت و يكسـا    

شايد گزافه نباشد اگر بگوييم شخصيتي مانند كوروش بزرگ يـا  . كرد ظاهري سرزنش مي

فيلسـوف بـود كـه افالطـون سـعي       -كوروش كوچك در چشم گزنفون، نوعي نمونه شاه

انـداز بـه    اگر با ايـن چشـم  . هاي سقراط معرفي نمايد داشت آن را حاصل طبيعي انديشه

تـوانيم بـه درك بهتـري از     گـاه مـي   بپـردازيم، آن ) كبير(فون از كوروش بزرگ شرح گزن

هـدف گزنفـون تنهـا گـزارش واقـع      . برسيم وي هاي  آميزش واقعيات با خياالت در گزاره

فلسفي خود  -هاي فكري گرايانه يك حكايت تاريخي نيست، بلكه در اين حكايت مطلوب

تـرين   پردازانـه  شـايد خيـال  . گنجانـد  هـم مـي   هاي وي بود از سقراط و آموزه متأثررا كه 

ابهامـات زيـادي دربـاره مـرگ     . قسمت كوروپديا، صفحات مربوط به مرگ كوروش است

هاي پاياني حكومت وي وجود دارد و روايات تاريخ نويسـان كـه    كوروش و همچنين سال

ولي تا جايي كـه بـه پـژوهش مـا بـر       ؛، محل بحث هستنداستعمدتا متكي بر هرودوت 

بـاب مـرگ كـوروش در     هاي هرودوت و كتسياس در گردد، گزنفون بر خالف گزارش مي

كنـد كـه كـوروش شـبي در كـاخ در پـارس        حكايت مـي   نبردي در صفحات شرق كشور

 »آمـاده بـاش  «دهـد   بـه نظـرش آمـد كـه بـه او فرمـان مـي        2آرميده بـود كـه شـبحي   
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(Cyropaedia, II: 423)  اسـتجابت ايـن   كـوروش بـراي   . ، چراكه هنگام فـراق اسـت

زند و سپس پسرانش را كه در ايـن   فرمان آماده شده، دست به قرباني كردن حيوانات مي

اين وصيت ). همان(ند ك ها وصيت مي بردند، احضار كرده و به آن سر مي هوي ب نزدهنگام 

اخالقـي و   -يكي بخش مربوط بـه بنـدهاي سياسـي    ؛توان به دو بخش تقسيم كرد را مي

ايـن بخـش   . رود كه روح پس از زندگاني از بين نمي ه بقاي روح و ايندوم بخش مربوط ب

در . كنـد  افالطـون را تـداعي مـي    »فايـدون «پرسـه   دوم وضعيت و سخنان سقراط در هم

حتـي ايـن   . پـردازد  جا نيز سقراط به آموزش شاگردانش دربـاب فناناپـذيري روح مـي    آن

ن و تجمــالت بپرهيزنــد، ســفارش كــوروش كــه او را بــه ســادگي دفــن كننــد و از تــزيي

 -در بخـش پنـد سياسـي   . شباهت به سفارش سقراط به شاگردانش در اين باب نيست بي

دو پسـرش را بـه چنـين     ،باب خـوب بـودن اشـاره كـرده     اخالقي، وي به تالش خود در

 1البته كمبوجيه جانشين وي است، هرچند كـه بـه تانـاكزارس   . نمايد اي تشويق مي رويه

رحـال در حكايـت گزنفـون    ه بـه . ندك نستان و كادوسيا را واگذار مينيز حكومت ماد، ارم

حتـي كـوروش   . همه چيز حكايت از يك مرگ سعادتمند از يك زمامدار سـعادتمند دارد 

وسيله پسرانش به مادرشان سالم برساند و البتـه دوسـتان را نيـز     هكند كه ب فراموش نمي

  . دكن فراموش نمي

 بـاب آغـازد كـه وي در    از كـوروش را چنـين مـي   شرح خود  ،گزنفون در همان كتاب

اي از احشام و اداره يـك   هاي ميان اداره گّل انديشيد و به مقايسه ها مي تحول و زوال دولت

هـاي   هـا و مثـال   اين گونه تقسيمات و تشـبيهات بـا نـوع آمـوزه    . زدپردا جمع انساني مي

كند كه خـالف ايـن    ره مياشا ،مل اوليهأگزنفون پس از اين ت. سقراط شباهت بسيار دارد

هاي متعدد، كـار بسـيار سـخت و چـه      هم در گروه ها، آن تصور رايج كه حكومت بر انسان

ها و مردمان بسيار حكومت كند و با شيوه  بسا ناشدني باشد، كوروش توانست بر سرزمين

  . گاه نديده بودند شود كه چه بسا او را هيچ زمامداري خود محبوب مردمان بسياري 

دهـد كـه چگونـه     گزنفون مراحل تربيت كودكان و نوجوانان ايراني را شرح ميپس س

ــتن  ــدالت و خويش ــار ع ــان درس را در كن ــي كودك ــعايت و   داري م ــه س ــد و چگون آموزن

هـاي   براي اين كودكـان، بزرگسـاالن نمونـه   . شود ناشناسي درباب ديگران پادافره مي حق
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كودكـان پـس   . شود ميهي روان انسان تبا مانعكه چگونه حيا و شرم  خوبي هستند و اين

 ازشـوند و در ايـن مرحلـه     سالگي وارد قشر نوجوان مي 17هاي اوليه از حدود  از آموزش

 هـا و هنجارهـاي   از ارزش و مراقبـت  شـوند  عـادت داده مـي   هـا  ها بـه سـختي   آن ،تربيت

و  اين بخش از شرح گزنفون بي شباهت به عـادت . شود اجتماعي به آنان آموزش داده مي

گزنفون مراحل بعدي يعني ورود به جواني را شـرح  . ادب و تربيت جوانان اسپارتي نيست

داري، عـدالت   شود كه موضوعاتي چون شجاعت، خويشـتن  و در نهايت روشن مي دهد مي

ها كه گزنفون در مراحل مختلـف بـه    اين ويژگي. هاي اوليه تربيت است و خردورزي، پايه

پرسـه   هـايي دارد كـه در بحـث از هـم     بسـيار بـا ويژگـي    پردازد، شـباهت  ها مي شرح آن

البته، گزنفون برخي ظرايف را در زير مجموعه . آلكيبيادس يا جمهور افالطون ياد كرديم

پرهيز : داري ايرانيان است دهنده خويشتن دهد كه همگي نشان اين نحوه تربيت شرح مي

. صد قضاي حاجت بيـرون رفـتن  ديگران يا به ق نزداز تف انداختن يا پاك كردن بيني در 

همـان، جلـد   (نفر اسـت   000/120به گمان گزنفون تعداد اين جوانان و مردان در پارس 

نبايد فراموش كرد كه پارس هسـته اصـلي امپراتـوري هخامنشـي را تشـكيل      ). 23: اول

به بيان ديگر، اين تعداد شـهروندان اصـلي امپراتـوري هخامنشـيان بودنـد و بـه        ؛داد مي

گزنفون پس از اين شرح عمومي به تربيـت  . ناصب و افتخارات دسترسي داشتندتمامي م

هـايي اسـت كـه     پردازد كه در اصل نمونـه آرمـاني ويژگـي    و رشد و بالندگي كوروش مي

كوروش براي مردمانش، در مجموع همانند يك شـبان  . پيشتر آمد و الزم به تكرار نيست

. هـاي مـورد عالقـه سـقراط اسـت      مثـال  مثال شبان و گلـه، از . اش است خوب براي گله

 با. داري و مهرباني است م با خويشتنأكوروش براي سربازانش نمونه خوبي از شجاعت تو

نسـبت بـه   . شـود  هـا روبـرو مـي    دوستانش وفادار و بخشنده است و با روي خـوب بـا آن  

 هاي اخالقي توجـه بسـيار   كوروش نه تنها به ويژگي. دشمنانش جوانمرد و بخشنده است

كرد با تمهيدات ساده حـس احتـرام مردمـان را بـه ظـاهر خـود و        داشت، بلكه سعي مي

پوشـيد، چـرا كـه بـه نظـرش       مي ها رابراي نمونه كوروش لباس ماد ،اطرافيانش برانگيزد

بـه  . پوشـانيد  كه لباسي بلند بود، معايـب احتمـالي بـدن را مـي      »مادي«پوشيدن لباس 

كه توجـه كسـي را    نه پنهان و مضاعف، بدون اينهمين ترتيب كفش مادي با داشتن پاش

تـوان ايـن تمهيـد     مـي ). 325: همان، جلد دوم(داد  فرد را بلند قدتر جلوه مي  جلب كند،
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كوروش را با اقدامات برخي زمامداران مدرن و معاصر مقايسه كرد كه چگونه سعي دارند 

  . مندتر جلوه نمايند يكلتر، بلند قدتر و ه مردمشان آراسته نزدبا ترفندهاي مختلف در 

يات و ظرايف، همپاي بخشي از خاطرات وي از سقراط است كه ئتوجه گزنفون به جز

تـوان از   هاي فلسـفي افالطـون مـي    پرسه سعي دارد نكاتي را تعريف كند كه كمتر در هم

  . ها سراغي يافت آن

ون بـه  نامـه كـوروش در نوشـته گزنفـ     شود كـه زنـدگي   مي رحال، بار ديگر يادآوره به

تر  شاه يا اگر بخواهيم شرقي -تر نزديك به شرح حال يك فيلسوف اي است كه بيش گونه

يـات در خـدمت   ئشاه است و از همين روست كه خياالت و جز -گفته باشيم، يك حكيم

  . گيرند پردازش هر چه بهتر موضوع قرار مي

ده و كمتـر  اي هست كه در ترجمه فارسي نيام ي گزنفون تكمله»كوروپديا«در كتاب 

از اصـالت   3و مرچانت 2، آيشلر1تنها برخي مانند كوبه. كسي به اصالت آن راي داده است

در ايـن تكملـه منسـوب بـه گزنفـون،      ). به بعـد  439: همان، جلد دوم(اند  آن دفاع كرده

ضمن اشاره به گستردگي امپراتوري ايران آمده كه در حال حاضر، يعنـي زمـان نگـارش    

اوضـاع   )پـيش از مـيالد   350حدود (گذشت  ن از هشتاد سالگي ميكتاب كه عمر گزنفو

گزنفون با مقايسه احوال و زمـان كـوروش بـا خلقيـات     . يستگونه كه وي شرح داده ن آن

كنـد و   مـي  تأكيـد ايرانيان به هنگام نگارش كتاب، بر انحطاط اوضاع و خلقيات ايرانيـان  

  در مجمـوع، ). 453: همـان (بـرد   ن مـي به پايا تأكيدوظيفه خود را در انجام كتاب با اين 

آسايي ايرانيان پس از دور شـدن از   پرستي و تن هاي گزنفون مبتني بر تجمل برخي گزاره

گرا نسبت به ايران قرار گرفتـه   آغازين روزهاي امپراتوريشان، كه مورد توجه ناقدان هلني

اي فقير در آن همان چيزهايي هستند كه هميشه ملته«است، به تعبير امير مهدي بديع 

  بـديع، ( »خواننـد  پرسـتي مـي   كننـد و آن را تجمـل   باره ملتهاي ثروتمند را سرزنش مـي 

حال تا جايي كه بـه نفـوذ زرتشـتي در ايـران هخامنشـي بـر        با اين). 41: 1، جلد 1382

هـاي گونـاگون را    هاي مختلف به بهانه گردد، نبايد نوع نگاه اين دين در برپايي جشن مي
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جشـن و جشـنواره از خصـايص ويـژه     « :نويسد مري بويس در اين باره مي .ناديده گرفت

در اين كيش تكليف مطبوع شاد بودن و نشـاط داشـتن از واجبـات    . كيش زرتشتي است

گرسـنگي   ،بر طبق اصول آن كيش. در اين كيش روزه گرفتن مرسوم نيست. ديني است

اد مـذهبي همـراه بـود بـا     پس تمـام اعيـ  . نيز مانند اندوه از وجوه مشخصه اهريمن است

مزداپور، ( »ضيافت و سرود و آواز و پايكوبي و بسياري آداب و رسوم لطيف و ظريف ديگر

1381 :895.(  

توجه به شادي، همچون پيمان با اهورامزدا و در راستاي نفي بـدي و ديـو دروغ و آز،   

 -نياندوران ساسـا  -خر أهاي زردشتي، چه زردشتي متقدم و چه زردشـتي متـ   از ويژگي

آسـايي ايرانيـان و شـاهان     به اين ترتيب، چـه بسـا مـذمت يونانيـان از آنچـه تـن       ؛است

هـاي زردشـتي هـم برگـردد و البتـه ايـن در        به اين جنبه از آمـوزه  ،نامند هخامنشي مي

صورتي است كه نفوذ و پذيرش دين زردشتي را در امپراتوري ميانه و پسـين هخامنشـي   

ها تماما اقتباسي از شادي زردشتي  آسايي دام نيفتيم كه تن بپذيريم و از ديگر سو در اين

 ،زنـر . آسـايي داليلـي كـافي هسـتند     چراكه قدرت و ثروت براي ايجاد هرگونه تـن  ؛است

شـاه مركـز و   « :دهـد  به اين امر توجه مـي  هاپژوهشگر زردشتي در فصولي از اثر خود بار

زيرا  است كه او شاد و مسرور باشد،زنند و الزم  محوري است كه رعايا بر گرد او حلقه مي

اول انسان اين است كه خود را دوست داشته باشد، بايد دوستي خود   همانطور كه وظيفه

تواند به رعايايش تسـري   از سوي ديگر، شادي سلطان نمي... را به ديگران نيز تسري دهد

مـت و  مقـام شـاهي اسـت، زيـرا ريشـه در عظ       اصلي شادي، شايسته  پس مشخصه. نيابد

). 493: همـان ( »رود كه در بزرگي ريشه داشته باشد، از بين نمي بزرگي دارد و آن شادي

آورد كه ايـن شـادي را بـا     از بزرگان زردشتي مي زنر در ادامه همين فقره به نقل از يكي

ايـن  . بنـد و بـار نيسـت    اين شادي از جنس لذت  بـي . نبايد يكسان گرفت »گري الابالي«

هـاي زردشـتي در دوران ساسـانيان اسـت ولـي فقـرات        ضعيت آمـوزه مرتبط با و ،مطلب

   .هاي زردشتي نخستين هم يافت توان در آموزه ن را ميآنزديك به 

شكل منفي و مذموم تغيير  اين ترتيب، چه بسا اين نوع شادكامي در روايت هلني به به

ان را خبرگان اداره اگر يونانيان را اهل تحقيق و رومي« :نويسد آربري مي. چهره داده باشد

رحـال،  ه بـه ). 2: 1346آربـري،  ( »دانند، ايرانيان را بايد اهل دنيا ناميد و فرمانفرمايي مي
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نويسان از جمله آريسـتوفانس و   نامه گزنفون در كنار برخي از نمايش هرودوت، افالطون و

زيسـتند، البتـه اگـر     آشيل مشهورترين يونانياني هستند كـه در عصـر هخامنشـيان مـي    

نگاران اسكندري و حتي پيش از او، از طرفداران فيليپ، پـدر   نخواهيم از خطيبان و تاريخ

ايسوكراتس، در تحريك و تشـويق فيليـپ بـراي    . اسكندر، همچون ايسوكراتس نام ببريم

تـوان   ثر بـود و مـي  ؤي مفردامپراتوري هخامنشيان  همچنينحمله به شهرهاي يوناني و 

هاي بسياري داشـت   ميد كه عليه فيليپ و اسكندر خطابهوي را رقيب دموستنس آتني نا

بديع صفحاتي را بـه نقـش خصـمانه و تحريـف     . و حتي نيروهايي را هم سازماندهي كرد

كننده ايسوكراتس و داوري منفي افرادي چون فنلون نسبت بـه او اختصـاص داده اسـت    

سوفسـطايي بـود،    به نظر بديع، ايسوكراتس كه شاگرد گرگياس). به بعد 117: جلد دوم(

ايرانيان بود كه در تحريف چهره ايرانيان در اذهان  برضدگر و دروغ پرداز كامل  يك حيله

  . گرا نقش مهمي داشت مورخان و نويسندگان هلني

  معـروف بـه خـوش   (كه پزشك يونـاني اردشـير    1البته از يونانيان، از جمله كتسياس

). 1379(انـد   يگـران از آن نقـل كـرده   قطعات ديگري هم به جا مانده كـه د  ،بود) حافظه

. اگرچه توصيف كتسياس در بسياري از موارد با توصيف هرودوت از اوضاع موافق نيسـت 

رومي در كتاب بـديع   -هاي يوناني در مجموع جداي از منابع ذكر شده در ارزيابي گزارش

غـم گذشـت   هم اشاره كرد كه به ر) مشيرالدوله(بايد به كتاب ايران باستان حسن پيرنيا 

رومـي حـائز    -هـاي وي از تـاريخ نگـاران يونـاني     يك سده از نگارش آن، همچنان روايت

ر حال، اين سه نفر يعني هرودوت، افالطون ه به). 1369پيرنيا، (اهميت و خواندني است 

چراكـه   ؛در اين مطالعه، به هرودوت كمتر توجه شـده . و گزنفون اهميت بسياري داشتند

گونـه كـه بـه همـين      همـان . كرد نظامي نزديك مي -خ نگاري سياسيحوزه كار را به تاري

 ،هـدف . هاي آناباسيس و هلينكا، جز اشاراتي اندك، توجهي صورت نگرفت دليل به كتاب

فلسفي ايرانيان دوران هخامنشي بر يونانيان بـود   -گذاري فكريتأثيرتر پرداختن به  بيش

هاي پاياني عمر گزنفـون   سال. آيند ار ميگزنفون بهترين موارد به شم افالطون و طبعاًكه 

چيزي حدود دو دهـه پـس از   . مصادف با شكوفايي قدرت مقدونيه و ظهور اسكندر است

اسـكندر هجـوم خـود را بـه آسـيا و      كه پيش از ميالد  334نگارش كوروپديا يعني سال 

                                                 
1. Ctesias 
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  . كند امپراتوري هخامنشيان آغاز مي

  

  نوشت پي

:  از سـقراط تـاريخي و افالطـوني    )Vlastos( وسطور نمونـه، تقسـيم بنـدي والسـت     به .1

Prior, 1996و نقد آن از سوي كاهن ، )Kahn( جا در همان.  

طـور   همـين ، 1998و اسـميث،   ، بخش محـاورات 13، گاتري، همان، جلد 192-4  :همان .2

  .بخش اول، جلد اول
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  منابع

، ديگـران، چـاپ دوم   احمـد بيرشـك و  ترجمـه  ميراث ايران،  )1364( )ويراستار. (ج. آربري، ا

 .بنگاه ترجمه و نشر كتابتهران، 

 .نمايش ، تهران،جلد2رضا شيرمرز،  ترجمهها،  نمايشنامه )1388(آريستوفانس

 .بقعه تهران، حاتم قادري، ترجمهسقراط در ادبيات عرب دوره مياني،  )1384(آلون، ايالي

مشـهد،  نـي پـيش از اسـالم،    آثار مكتوب ايرا :فهرست ما قبل الفهرست )1375(اذكائي، پرويز

  .آستان قدس رضوي

انجمـن   ، تهـران، معـين  و فيليپ ژينيـو، ترجمـه ژالـه آموزگـار     تصحيح )1372(ارداويرافنامه

 .شناسي فرانسه ايران

 .، علمي و فرهنگي، تهرانمحمود صناعي، چاپ سوم ترجمهپنج رساله،  )1362(افالطون

بنگاه ترجمـه و نشـر    ، تهران،ي، چاپ دوممحمود صناع ترجمهچهار رساله،  )1357(افالطون

 .كتاب

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، تهران،چاپ چهارم، فواد روحاني ترجمهجمهور،  )1360(افالطون

، تهـران  ،جلـد 4رضـا كاويـاني،    و محمدحسـن لطفـي  به كوشـش  دوره آثار،  )1357(افالطون

 .خوارزمي

 و فـر  مرتضي ثاقـب به كوشش ، )گر تاريخروي دي(يونانيان و بربرها ) 1382(بديع، امير مهدي 

  .توس ، تهران،جلد15 قاسم صنعوي،

 چـاپ سـوم،   ،جلد2مهدي سمسار،  ترجمهتاريخ امپراتوري هخامنشيان،  )1379(ير بريان، پي

 .زريابتهران، 

 ، تهـران، جلد3زاده،  همايون صنعتي ترجمهتاريخ كيش زرتشت، ) 1375-1374(بويس، مري

 .توس

  .انجمن فلسفه تهران، بيني ايراني بر افالطون، تأثير فرهنگ و جهان )1356(پانوسي، استفان

شـركت  تهـران،   چاپ سوم، ،جلد4رضا مشايخي،  ترجمهحيات مردان نامي،  )1369(پلوتارك

 .علمي و فرهنگي

تهـران،   ،جلـد 4اهللا فوالدوند،  عزت ترجمهجامعه باز و دشمنان آن،  )1369-1364(پوپر، كارل

 .خوارزمي

 .دنياي كتابتهران،  م،چهارچاپ  ،جلد3ايران باستان،  )1369(نيا، حسنپير

 .خوارزمي تهران، محمد حسن لطفي، ترجمهتاريخ جنگ پلوپونزي،  )1377(توكوديدس

 تهـران،  م،چهـار چـاپ   ،جلـد 3الدين شفا،  شجاع ترجمهكمدي الهي،  )1352(اليگيري ،دانته
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  .اميركبير

 .فكر روز تهران، تيمور قادري، ترجمهگري،  زردشتيطلوع و غروب  )1375(.سي. زنر، آر

علمـي و   تهـران،  الدين مجتبـوي،  سيد جالل ترجمهتاريخ فلسفه،  )1362(كاپلستن، فردريك

 .فرهنگي

تهران،  كامياب خليلي، ترجمهي فوتيوس،  ي تاريخ معروف به خالصه خالصه )1379(كتزياس

 .كارنگ

 .جامي تهران، به روايت پلوتارخ، ايرانيان و يونانيان )1380(كسروي، احمد

  .سرا كتاب تهران، احمد بيرشك، ترجمه، آناباسيس )1375(كسنوفون

 .خوارزمي تهران، محمد حسن لطفي، ترجمهخاطرات سقراطي،  )1373(كسنوفون

قوام صـفري و ديگـران،    ترجمهي يونان،  تاريخ فلسفه )1377-1375(.سي. كي. گاتري، دبليو

 .روزفكر  تهران، ،جلد18

 .جامي تهران، فر، مرتضي ثاقب ترجمهتاريخ ايران دوره هخامنشيان،  )1385(گرشويچ، ايليا

دنيـاي   تهـران،  وحيـد مازنـدراني، چـاپ سـوم،     ترجمهسيرت كوروش كبير،  )1374(گزنفون

  .كتاب

 .ثريا تهران، يادنامه جمشيد سروشيان، ،سروش پير مغان )1381(مزداپور، كتايون و ديگران

تهـران،   زهرا فروزانسـپهر،  ترجمهسفر به آتالنتيس سرزمين گمشده،  )1371(.جيمز وور،  مي

 .البرز

ايران لوك پير به همراه ترجمـه نمايشـنامه ايرانيـان اثـر      )1370(ندوشن، محمدعلي اسالمي

 .پروازتهران،  آيسيخلوس،

 .دنياي كتاب ، تهران،وحيد مازندراني،چاپ دومترجمه  ،تواريخ )1368(هرودوت

موسسه انتشـارات علمـي دانشـگاه    تهران، حميد عنايت،  ترجمهعقل در تاريخ، ) 1356(گله

 .صنعتي

  .خوارزمي ، تهران،جلد3محمد حسن لطفي،  ترجمه ،پايديا )1376(يگر، ورنر
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