
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،فرهنگي پژوهي جامعه
    58  -     37   ،   393 1       مستان ز   ، م    چهار       شمارة   ،    پنجم     سال

  پيش از اسالم هلنيسم و نقش آن در فرهنگ ايران

  *سيدابوتراب سياهپوش

  چكيده
در بخش جغرافيايي كوچكي از سرزمين كهن يونان،  ،پيش از ميالددر آغاز قرن پنجم 

در ايـن  . شيوة زندگي متمدني در قالب سـازمان برجسـتة پـوليس شـكل گرفتـه بـود      
ي ساحلي آن اقوام گوناگوني سكونت داشتند؛ يكي از آنان ها هسرزمين باستاني و كران

و از اين  گزيد سكني» هالس«از اين قوم در منطقة  اي هقبيل. شد مي ناميده» آخايي«قوم 
هاي اصيل بـا پشـت سـر گـذاردن      هلني. ناميدند» هلني«مقطع به بعد يونانيان خود را 

. نهادند نبنيا، تمدن درخشاني پيش از ميالد، از قرن پنجم »عصر ظلمت«دنياي كهن و 
ي منظم و مدوني بود كه شالودة تعليم ده سازمانيكي از عناصر برجستة فرهنگ هلني 

از فرهنگ و دانش ملل مغلـوب   اي هپس از فتوحات اسكندر آميز .شدي              و تربيت  يونان
مـĤبي در برابـر     در پيوند با تمدن هلني تمدن نويني را شكل داد كه به آن صفت هلنـي 

مĤبي فلسفة طبيعي بـود؛    يكي از عناصر ارزشمند در عصر هلني. هلني محض داده شد
آموختـه در   دانـش و مـردم فرهيختـه و   ي دانشمندان ها هكه در افكار و انديش اي هفلسف

امپراتوري يونان رايج شد و تا چند قرن پس از ميالد دنيـاي شـرق و    يسراسر قلمرو
سـرانجام واكـنش عليـه آن در    . غرب را در ابعاد گوناگون تحت تأثير خـود قـرار داد  

  .شدگرا به كانون خرد هلنيسم  واپسو ماية ريزش افكار  شدخاورميانه آغاز 
  .هلني، هلنيسم، يونان، ايران، فرهنگ، اخالق، دين و تمدن :ها كليدواژه

 

  مقدمه. 1
و يا تكريم پديده يا عصري نيسـت كـه بـيش از دو     داشت بزرگهدف از طرح اين موضوع 

شـناختي اسـت كـه در     اي جامعـه  بلكه تأكيد بـر انديشـه   ،هزار سال از آغاز آن گذشته است
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       ِ       و اخالقي  بشر و  ،گيري تفكر فرهنگي، عقالني ش آن در شكلمقطعي از تاريخ رخ داده و نق
برخي بر اين باورنـد كـه عنصـر هلنـي و هلنيسـم مسـير       . پيشرفت او بسيار مؤثر بوده است

. اي هم به ابعـاد گسـترة آن پـي نبـرده باشـند      پيشرفت تمدن را تعيين كرده است؛ شايد عده
سير جريـان و پيشـرفت و زوال جوامـع     است كه براي بررسي و تحليلباور نگارنده بر اين 
ي برجستة ها هجز شناخت پديد اي هچار» علم نوين«و ظهور » انقالب علمي«بشري تا آستانة 
در  اي هيي كه در قرون متمـادي جايگـاه و نفـوذ پردامنـ    ها هپديد خصوص بهتاريخي نيست؛ 

ين تـر  مهميكي از  ؛ بديهي است هلنيسماند هاركان علمي و فرهنگي و سياسي آن جوامع داشت
  .شودبررسي                                       شود نقش آن در فرهنگ  ايران پيش از اسالم  ست كه در اين مقاله سعي ميها آن

  
  نگاهي به تمدن كهن يونان. 2

چگـونگي   بررسياين مقاله  هدف در و بسيار پيچيده و قديمي دارد يسرزمين يونان تاريخ
و مهـاجران گونـاگون اعـم از     تعـدد اي از اقوام م آميزهقومي كه  ؛نيست ي اين قومگير شكل

اين اقـوام  . نان پيوستندآه بعدها ايرانيان هم ب و است) يوني(ايوني  و آخايي، دوري، ايكايي،
  .ي فرهنگي و ديني خود را در سرزمين يونان انتشار دادندها هو آموز ها،ها، اعتقاد آيين

النهـرين،   بـين بـا تـأثير از تمـدن و فرهنـگ مصـر،      ظلمت و پس از گذراندن دوران 
            ِ            عالئـم درخشـيدن  تمـدن     پـيش از مـيالد  هشـتم   /پارس از حدود قرن نهـم  و آناتولي،
احتمـال دارد در قـرن    ها هاين حماس. شدنمايان  ديسهوا و ايليادي ها هبا حماس ها يوناني
يا چند تن ) هومر(را يك نفر  ها آن كه ايندر  اما ،دنباششده از ميالد كتابت پيش هشتم 
 و ايليـاد ريشه و خاستگاه  ،به هر حال .است وگو گفته باشند جاي بحث و كردتدوين 

 ةو از جمل شدخواهد باشد، شالودة تعليم و تربيت و فرهنگ يوناني  مي، هر چه ديسهوا
 ي انديشة يوناني در دست داريمابهترين منابع و معيارهايي شد كه ما از صورت و محتو

)Jasper Griffin  ،29: 1377به نقل از ليندبرگ.(  
منـد   عالقـه اقوام يوناني از پيش از هومر به دريازني و استعمار مناطق ساحلي مديترانـه  

شـهرها را از  ــ   اي از كشـور  شـبكه ي داخلي سرانجام ها جنگ اي از بودند و پس از سلسله
  .ايجاد كردندو اسپانيا  ،سواحل يونياي آسياي صغير تا سيسيل و جنوب ايتاليا، فرانسه

شود قوم آخايي است، كـه در ناحيـة    مي ياد ناآناز  ديسهوا و ايلياديكي از اقوامي كه در 
با كسـب قـدرت    پيش از ميالد 1300آنان در . يونان قديم در خليج كورنت سكونت داشتند

گونـاگون  را كه مركب از شهرها و نـواحي   ،اولين اتحادية يوناني، معروف به اتحادية آخايي
هـاي   قرنفاصلة در . تشكيل دادند ،با قصد آزاد كردن يونانيان از حكومت مقدونيه ،يونان بود
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براي اشاره بـه  فقط عبارت آخايي شمول خود را از دست داد و  پيش از ميالدهشتم تا پنجم 
 ،از اين مقطع به بعد نام ديگـري . شد مي اي خاص و يا براي پهلوانان همري به كار برده قبيله
نـامي كـه در ايـن دوره     ،ن ترتيـب اي هب. جاي آن را گرفت ،»هالس«قبايل منطقة  فته ازبرگر

  ).77: 1389 وكيلي،(شناخته شد  »ها هلني«رواج پيدا كرد و يونانيان خود را با آن ناميدند 
افالطـون عبـارت هلنـي را بـا     . تـدريج در متـون گونـاگون راه يافـت     بـه كاربرد هلنـي  

 اين نام را به كار بـرده  شش بار جمهوراو در . آخايي به كار برده است برايبازي  دلو دست
 كريتـاس  رسـالة و منظورش كساني است كه به روايت هومر به تـروا حملـه كردنـد، و در    

)Critias ( در  .زبـان يونـاني اسـت    وي كه مراد اين عبارت را به كار بردههار بار چ ميزانيا
» گويـد  مي كسي كه به زبان يوناني سخن«نيز همواره عبارت هلني را در معناي  منون ةرسال

ارسطو ضمن به كـار  . بار تكرار شده است 32 ها عبارت هلني قوانيندر كتاب . آورده است
كـرده   نيكومـاخس  اخـالق ين استفاده از اين واژه را در تر بيش سياستبردن اين صفت در 

در تراژدي . زبان يا واژگان و فن شعر يوناني اختصاص دارد به) جز دو مورد(        ً كه اكثرا   است
يـازده بـار بـه ايـن واژه      فقـط  ،       ً                                           كه اصوال  دربـارة نبردهـاي ايـران و يونـان اسـت      ،پارسيان
 ،داللت دارد ها و ارتش يوناني و نه مرتبه به خرد يوناني ها به كشتي رتبهمخوريم كه دو  برمي

» كـاري اسـت   جهان هلني پر از پيشنهاد براي دغل«عبارت ي يوناني ها البته در برخي از متن
يك » و بربرها ها هلني«به بعد  پيش از ميالدي قرن پنجم ها در برخي از متن. ديده شده است

حدود يك سـوم  » و بربرها ها هلني«به صورتي كه  ،دهند تشكيل مي» معنايي متضاد«دوگانة 
وس كه خود در نبـرد بـا ايرانيـان شـركت     آيسخول. گيرند مي كاربردهاي اين صفت را دربر

بيـت تـراژدي    1077داشت و نخستين اثر ادبي در پشـتيباني از يونانيـان را خلـق كـرد در     
موارد از ايرانياني كه نماينـدة ايـن    همةهفت بار واژة بربر را به كار برده و در  فقط پارسيان

  .)81 :همان(بربرها بودند به بزرگي و نيكي ياد كرده است 
تمـدن  » عصـر ظلمـت  «ي اصيل با پشت سر گذاردن دنياي كهن و ها هر حال، هلني به

ين عناصـري كـه ايـن    تر مهم. را بنيان نهادند پيش از ميالدهاي پنجم و ششم  درخشان قرن
 ،، تئاترهاها ، ورزشها، اعتقادها داد زبان عمومي، آيين مي اقوام را در نواحي درياي اژه پيوند

         ِ             زبان ادبي  يوناني زينت  ييي كه داشت با نوعها تفاوت همةا زبانشان ب .ي آنان بودها و جشن
ادب و فرهنگي كه در ايـن  . كرد مي كردة يونان با آن زبان تفاهم تحصيليافته بود كه جامعة 

زبان آفريده شد دارايي عظيمي براي همة يونانيان به شمار آمد و از آنان مردمي يگانه و بـه  
 يعنـي  ميالد، از پيش 800و كيش يونانيان در حدود  عقيده. ه ساختهمين اعتبار ملتي يگان

كـه   ي بودنـد خـدايان  تر بيش ،آمد و اديسه به رشتة نظم درمي ايلياد، هومر، اشعار كه هنگامي
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 و هوا الهة آتنه زئوس، پسر آپولون آذرخش، فرستندةزئوس خداي آسمان و  ها آن ترين مهم
اما عصـر شـكوفايي    ،استو آفروديته الهة عشق و زيبايي  دريا، خداي پوسيدون خرد، الهة

ة شهر عمدة ايونيـا، مسـتعمر   ،)Miletus(فيلسوفان ملطيه . يونان با پرستش طبيعت آغاز شد
                                                                           ِ             يوناني آسياي صغير كه تحت حكومت ايـران بـود، انديشـة يونـاني را از عقايـد اسـاطيري        

عالقه نشان  ها آنبيعت و مبدأ و منشأ پديدارهاي طبه  و كردندپيدايش جهان و خدايان پاك 
هر ). متافيزيك(انه بود تا مابعدالطبيعي شناس جهانو ) فيزيكي(طبيعي  تر بيشفكر آنان . دادند

كه همه چيـز از آن   كشف كنند را) المواد مادة(اي  يگانهكوشيدند مادة اساسي  مي يك از آنان
 هـا  بزرگي در انديشة عقالني هلنـي اين نگرش گام ). 107 :1362شريف، (ناشي شده است 

آمدنـد و   مي ي مذهبي گرد همها آيين دايابراي » شهرهاـ  كشور«يونانيان در بعضي از . بود
ين جلسـات  تر مهمآوردند؛  ميمذهبي به وجود  ةاتحادياين كار چندين  دادن به قصد انجام

بـه افتخـار برخـي از خـدايان در      ،ها اينعالوه بر . شد مي پا در معبد دلفي بر ها هاين اتحادي
 پـا  بـر ) هلنيـك  پـان (     ُ                             هاي ك شتي پهلواني به صورت همگـاني   و جشن ها سراسر يونان آيين

بـار بـه    يـك يي بود كه در اولمپيا هر چهار سـال  ها از همه، آيين تر مهم، ها آناز بين . شد مي
  .شد مي افتخار زئوس برگزار

تـدريج بـا پيوسـتن شـهرهاي      بهنشده بود كه سپري  ها هي اين اتحاديگير شكلزماني از 
اولين اتحاديه در . اي رهبري اتحاديه را آتن به عهده گرفت جزيرهي ها آسياي صغير و دولت

با اهميت تجاري و سياسـي نزديـك سـاحل يونـان در      اي هجزير ،)م .پ 478- 474(دلوس 
هاي بازرگاني  پيمان با انعقاد سلسله ،سپس. عنوان اتحادية دلوسي شكل گرفت با ،درياي اژه

و مقررات دريايي بين اعضاي اتحاديه و با قصد دفاع از آزادي همگاني در ضديت با ايـران  
از دلـوس بـه آتـن و     هـا  هبا انتقـال كـانون اتحاديـ   . شد تشكيلهخامنشي امپراتوري يونان 

و متصـديان امـور    هاي يونـان و انتخـاب مسـئوالن    استحكام قدرت و اقتدار بر ساير دولت
جه يه بود، نتشدكشور با رأي مخفي و حاكميت قانون كه از سوي مجلس همگاني تصويب 

آن شد كه دستگاه هدايت اين امپراتوري به دست رهبراني خردمنـد قـرار داده شـود كـه از     
ين آنـان پـريكلس   تـر  بزرگيكي از . حمايت و پشتيباني اكثريت شهروندان برخوردار بودند

)Periclaes, 429-490 B.C ( ة ويسالة خردمندان سيبود كه طي حكومت )م .پ 460- 430( ،
ي خـود را بـه رشـتة تحريـر درآوردنـد و      ها و اروپيدس تراژدي ،آيسخولوس، سوفوكلس

 تـاريخ هـرودوت بـا نوشـتن    . هاي خود را آفريدنـد  آريستوفانس كمدي و فيدياس مجسمه
براي خويشتن  پلوپونز جنگ تاريخبا ارائة  يدشد و توسيد نويسي تاريخپدر  ايران هاي جنگ

  ).124 :همان(آورد  دست بهمقام بزرگ مورخ باستان را 
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العاده به هنرمنـدان و فيلسـوفان و    فوقدر عصر پريكلس با تقويت دموكراسي و احترام 
. شـد اهل ادب و فرهنگ راه بر گسترش دامنة تفكر و عقالنيت و حضور عامة مردم فراهم 

حكومت آتنيان بر اساس دموكراسي است، زيرا ادارة امور به دست اكثريت  كه او معتقد بود
 ةعهـد پريكلس كار تهيه و تدوين قانون اساسي را به . است و نه در دست تني چند محدود

مسـاعي وي يونـان را بـه اوج     .)105 :1368كاپلسـتون،  (سـپرد  ) Protagras(پروتاگوراس 
ي پلوپونزي و از دسـت رفـتن رهبـري يونـان و     اه پس از جنگ. شكوفايي و جالل رساند

مند بودند،  بهرهها  ي پارسها كه از حمايت ،ي اسپارت در به شكست كشاندن آتنها موفقيت
 امـا                                 ً                                   شهرهاي يونان در آسياي صغير مجددا  زير نفوذ ايـران قـرار گرفتنـد،    ـ  برخي از كشور

مـدت زمـان زيـادي بـه طـول      دولت اسپارت بر يونـان و دريـاي اژه    ةمقتدرانيي روا فرمان
سردار يوناني شهر تب آنان ) Epaminondas(اپامينونداس  پيش از ميالد 371نينجاميد و در 

از چهل سال  تر كمپس از  ،از سوي ديگر ؛)38 :1345مصاحب، (را در لئوكترا شكست داد 
از آن وقايع دولت دورافتادة مقدونيه در شمال يونان زمـام امـور را در دسـت گرفـت و بـا      

  .تسلط بر سراسر يونان بساط امپراتوري هخامنشي را برچيد
نـين نحـوة   چ هـم اين مقاله قصد بررسي چگونگي ادارة امپراتوري بزرگ هخامنشـي و  

 اما ،از سوي فيليپ و اسكندر كبير را نداردخورده  شكستبرخورد با اركان و بزرگان دولت 
تصميم اسكندر در زمان ضرب سكه و برخورد خاص وي با مردم و سـران   كه مسلم است

، )VII ،206(بـه گفتـة آريـان    . زير فرمانش حكايت از احتياط و حزم و دورانديشي او دارد
كم به  دستكه  ،ي بودگراي هخامنشيگرايي و يا  پارسياسكندر در واقع » گرايي شرق«انديشة 

آسـتان   برانگيز تقليد از جامه و تشريفات و بعضي آداب منحصر بود؛ مانند رسم بسيار بحث
اين رسم هـيچ پيونـدي بـا پرسـتش اسـكندر از سـوي يونانيـان و         .)Proskynesis(يوسي 

در ميـان   روا فرمـان رسـمي كـه فرودسـتان هنگـام رسـيدن بـه پيشـگاه         ؛مقدونيان نداشت
 بـرخالف مقدونيان بـا ايـن رسـم در ميـان ايرانيـان،      ـ  اما يونان ،دادند مي هخامنشيان انجام

ي پارسـي  روا فرمـان ي اسكندر براي آشتي با طبقة ها كوشش. مخالفتي نشان ندادند ،غربيان
اكثريـت   امـا  ،شد واقعداشتند  مي هاي پيشين خود را نگاه كه پايگاه آنان مورد قبولگمان  بي

ــ   مشي زناشويي ميان سـران سـپاه هلنـي   . نگريستند ايرانيان اسكندر را به چشم غاصب مي
پلوتارك، اسكندر، ( شده بودپا  مقدوني با بزرگان ايراني كه در ميهماني بزرگي در شوش بر

ــان70 ــار گو) VII ،4 ،4 ،؛ آري ــا پ ــان      اي هي ــي مي ــه درآميختگ ــكندر ب ــد اس ــود از امي ب
نيان و ايرانيان، تا بلكه از اين ميان گروهي پايدار و شايسـتة ادارة امـور ايـن    مقدو  ـ  يونانيان

دن ايرانيان براي رگزيآيد كه اسكندر در ب از بعضي منابع چنين برمي. دنشوامپراتوري پهناور 
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ون چـ  هـم برگزيـدن بسـياري از ايرانيـان    . ي در ادارة كشور بـه گـزاف رفتـه بـود    داستان هم
نشينان اسكندر شد كه از پيشرفت بزرگان  ران برجستة مقدوني و همماية خشم س» خويشان«

    ً                           ضمنا  چنـد واحـد از سـپاهيان    ). VII ،11 ،6، آريان(ايراني و برابر شدن با آنان رميده بودند 
كم   ، و يا دست)VII ،6 ،4، آريان(شاه رسيدند  با )نشين ا همي( Etatpolايراني به پايگاه برابر 

هـاي اسـكندر و    دربـارة هـدف  ). 231 :1380فـراي،  (نمـود   مـي  چنـين از چشم مقدونيان 
ماننـد كـاري كـه شـاپور      بيان شده است؛ مطالب بسياري شد هاي كه بدان اشار درآميختگي

ي ايـران و روم انجـام داد؛   ها ساساني از درآميختگي و كوچ اسيران مسيحي رومي در جنگ
  .شود مي جا به همين مقدار بسنده در اين

براي آشنايي با فضاي سياسي و اجتماعي ايـران هخامنشـي و    تر بيشاين اشارة مختصر 
براي (واكنش ايرانيان در برابر اهداف اسكندر در خصوص ادارة امور امپراتوري پارسيان بود 

  ).Badian, 1958 ←در اين باره و تعامالت ايرانيان با يونانيان و مقدونيان  تر بيشمطالعة 
ي خـود  ها و بدخويي ها كردند كاستي مي آيد كه تالش چنين برمي ها نياز سرگذشت هل

                                          َ                      هاي زندگي و انديشه و عالقه به زيباشناسي و خ لق آثار ادبي و هنـري   آل ايدهرا با تفكر در 
هـاي   ها و جدال با هنرمندي بسيار، كشمكش ،نويسان هلني نامه نمايشاديبان و . جبران كنند

هـاي   جنگ انديشه و و سنت اجتماع ،ان و آدمي با آدمي، رسماساسي زندگي آدمي با خداي
پيش . نددي خود پديد آورها هنام ناساز آدمي با زندگي و سرنوشت را در آثار ادبي و نمايش

دانشمندان و عالمان يونان اگرچه در . شديي از آثار آنان در اين زمينه اشاره ها هاز اين به نمون
       ِ                شايستگي  برجستة آنان در  امامقايسه با دانشمندان امروزي از دانش اندكي برخوردار بودند، 

و  ،اين امر بود كه نگاه و انديشة آنان بـه عـالم و آدم و طبيعـت برداشـتي علمـي، مسـتدل      
ستوار بود كه رفتـار انسـان و   آنان بر اين امر ا اتها و اعتقاد پرسش. تاحدودي روشمند بود

اي طبيعي دارد و خود آدمي به يـاري مشـاهده و    ي طبيعت جملگي ريشه و انگيزهها هپديد
به عبـارت  . پرده بردارد و بر طبيعت چيره شود ها هآزمايش قدرت آن را دارد تا از اين انگيز

كـرد،   مـي  وجو جست» القمر تحت«                                       ً    انديشة هلني ريشه و علت همه چيز را عمدتا  در  ،ديگر
  .دانست مي )طبيعي فوق(اي آسماني  گرچه وقوع برخي حوادث و رويدادها را نشانه

، )م .پ 450حـدود  (، لئوكيپوس )م. پ 575- 495(، فيثاغورس )م. پقرن ششم (طالس 
ارســطو  و ، ســقراط، افالطــون،)م .پ 450حــدود (، بقــراط )م .پ 460- 370(ذيمقــرانتس 

  .داران اين نگرش و تفكر بودند طاليه
هـا چنـدان    به گفتة هرودوت طالس، كه به پدر علم يونان مشهور است، دربارة آسـمان 

گروهي از متفكران . بيني كرد پيشرا  پيش از ميالد 585دانش اندوخته بود كه كسوف سال 
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 جهـاني كـه در آن                                       ِ پژوهشي جدي و انتقادي در طبيعت و چيستي   پيش از ميالدقرن ششم 
اجـزاي  آنـان دربـارة   . نان ادامه يافتـه اسـت  چ هم ما زيستند آغاز كردند كه تا به روزگار مي

پرسيدند كه آيـا جهـان از    و ندكردهايي را مطرح  سازا، تركيب، و كاركرد اين جهان پرسش
پرسـش كردنـد و    هـا  آناز شـكل و جـاي   . يك چيز ساخته شده است يا از عناصر بسـيار 

ي جديـدي را  هـا  پرسـش  تنهـا  نـه فيلسوفان اوليه . يدندانديش ها آندربارة اصل و خاستگاه 
شخصيت دادن به طبيعت . يافتند ها آنهاي نوع جديدي نيز براي  بلكه پاسخ ،مطرح كردند

دو تـن از فيلسـوفان يونـاني، امپـدوكلس و     . ي آنـان از اهميـت افتـاد   ها هتدريج در گفت به
و در نتيجة سايه يا  اند خيلي ساده ايه هند كه خسوف و كسوف پديددريافت ،آناكساگوراس

جا اين است كه آنان خدايان  اينموضوع حائز اهميت در . دنآي مي ظل اجرام سماوي پديد
گرايانـه بـود،                ً            توضـيحات صـرفا  طبيعـت   . را از توصيف و توضيح خـود بيـرون گذاشـتند   

بخواهانة خدايان نبـود،   تصورات دلهاي شخصي و  گرفتگي ماه و خورشيد بازتاب هوس
 سـت ها آنهـاي سـماوي محتويـات آتشـي      آتشين يـا كاسـه  هاي  حلقهبلكه نتيجة ماهيت 

  .از زواياي تاريك و روشن انديشة يونانيان بود اي هها نمون اين). 36: 1377ليندبرگ، (
ـ  كردنـد   مـي  بـود كـه مـردم تصـور     اي ه                                   ً         قبل از بقراط سنت پزشكي يوناني غالبا  به گون

كوشـيدند عـالج    مي بنابراين، ؛دهند مي ها را خدايان يا ارواح پليد در تن آدمي جاي بيماري
كه بـه   ،هاي خود را با همراه داشتن طلسم و افسون درمان كنند و يا به معابد مذهبي بيماري

مراجعـه   ،خداي پزشكي و درمان هوبد است) Asclepius(بهترين وجه در آيين آسكلپيوس 
نامند، طب هلني و  مي كه او را پدر علم پزشكي ،)م. پ 460(اما با بقراط  ،طلب كنندو شفا 

زمانش تأثير گرفته بـود و بـا نـام     اين سنت پزشكي از تحوالت فلسفي هم. دنيوي آغاز شد
اط و بقـر  بـه  كـه  هـايي  كتـاب  و رساالت مجموعة در. پيوند داشت) Knos(بقراط كنوسي 

بر  يصناعت و يا علم منزلةبه  ،پاية ماهيت پزشكي از دهند، مي شاگردان و مؤلفانش نسبت
پاية اصول درمان و عـالج   ازو  ،ها و رابطة كالبد انسان با جهان ماهيت و علل بيماري مبناي

 اندركار چيزي بودند كه با اندكي تسـامح  دستدانشمندان و پزشكان هلني . دفاع شده است
و  ،متفكـران، فيلسـوفان، مبتكـران   .  سـفة طبيعـت بنـاميم   توانيم آن را فلسفة طبيعي يـا فل  مي

بيشـي   و  كماختالفات  همةاي بودند كه خويشتن را با  هنرمندان اصيل هلني اديبان فرهيخته
  .ي علمي و بنيادي دربارة همه چيز كرده بودندها كه داشتند وقف پرسش

. مـنظم و مـدون بـود   ي دهـ  سازمانهمانا ) هلني(ي برجستة اين فرهنگ ها هيكي از جنب
هـر  . و رواقـي  ،اپيكوري ،)مشائي(لوكئوم  ،آكادمي: چهار مكتب فلسفي در آتن شكوفا شد

مـوزة  . ه داشتندخان كتابتدريس مناسب و  هاي مكانهاي درسي منظم با  يك كمابيش دوره
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بودنـد كـه بـه دسـت كاركنـان       اي           ِ  هاي حكـومتي   ة پرگاموس سازمانخان كتاباسكندريه و 
      ً               تقريبا  در هـر شـهر   . كه به كارهاي ادبي و علمي سرگرم بودندشدند  مي ادارهري بگي حقوق

         ِ آموزگاران   كه آنبا . پا بود نظام آموزشي متكي بر جامعه و وجوه عمومي بر اي ههلنيستي گون
هـاي بـاالتر    پرداختند، آموزشگاه ي نخستين ميها                           ً         خصوصي و پدر و مادرها غالبا  به آموزش

هـا، آمـوزش    گذشته از ايـن . ندشد مي      ِ                            عمومي  حاصل از خراج يا اوقاف ادارهبا درآمدهاي 
شد اينك به شيوة يونـاني،   مي عمومي كه در گذشته كمابيش سراسر صرف پرورش سپاهي

  .دكر مي و معاني بيان تدريس ،ادبيات، فلسفه
يونانيان . شد مي مصروف علوم طبيعي تر بيشكوشش در انديشيدن و پژوهش در جهان 

. و پزشـكي پيشـرفتي شـگرف كـرده بودنـد      ،شناسي ستارههلنيستي در رياضيات، جغرافيا، 
شـايد  . هاي اروپاي امروز است چندان پيشرفتي نداشت گشاي دانش راهفيزيك و شيمي كه 

مستلزم كثيف كردن دست و انجام دادن كارهايي بـود   ها هاز اين رو كه پيشروي در اين رشت
  .لم كه شايستة شأن و پايگاه بزرگان هلنيستي نبودغير از به كار انداختن ق

كه دانشمندان اسـكندراني از   پيش از آن) م .پ 300در حدود (اقليدوس هندسة خود را 
تكامـل   اما ،شناسي آگاهي يابند به كمال رسانده بود ستارههاي بابليان در رياضيات و  كاميابي
 قـرن ست كه حركات ستارگان را از هاي بابليان ا ي يونان سخت مرهون كوشششناس ستاره

 پيش از ميالدچهارم و سوم  قرونان بابلي شناس ستاره. رصد كرده بودند پيش از ميالدهشتم 
بـراي مثـال،   . ي سماوي را يافتنـد ها هبا برخورداري از اين تجارب پيشين نظم رياضي پديد

  .                        ِ             گرفتگي و مسير منظم رياضي  ماه و خورشيد ماهنظم ادواري خورشيد و 
هاي كوتاه با اين فرض مطرح شد كه اندكي با حال و هواي دنياي هلني كه بـر   اين اشاره

نامند، يعني  مي )مند كل نظام(مدار نظم و قاعده استوار بود، و در يوناني آن را واژة كوسموس 
در . آشنا شـويم  تر بيشطبيعي تمايز بسيار است،  فوقكه در آن بين طبيعي و  ،دنياي فيلسوفان

 هـا  آندنيا قرار بر اين شد كه علل و اسباب طبيعي چيزهـا فقـط در طبيعـت و سرشـت      اين
شناسـي توجـه    روشبيش بـه   و  كه شايد مانند او كم را ارسطو فيلسوفاني. شود وجو جست

  .شناسان ناميده است طبيعتند كرد مي ي جديد تفكر در طبيعت را مطرحها هداشتند و را
سرانجام رهبري تمدن باشكوه هلني به دست دولت دورافتادة مقدوني در شمال يونان 

اسكندر . ندسراسر يونان دست يافت هفيليپ مقدوني سپس پسرش اسكندر بنخست، . افتاد
ي هـا  گشـايي  جهـان . جهان آسيايي تا مرزهاي هندوسـتان پـيش رفـت    درعالوه بر يونان 

وي امـا   ،فة هلني را در سراسر جهان شرق اشاعه دادو فلس ،اسكندر زبان، هنر، علم، ادب
از كشور و اقوام مغلوب اخذ كردنـد و فرهنگـي از تلفيـق     يبسيارچيزهاي و جانشينانش 



 45   سيدابوتراب سياهپوش

  

گرفـت، يعنـي رنـگ و روي    » مĤبانـه   هلني«عناصر يوناني و بيگانه پديد آوردند كه صفت 
  .يوناني يا هلني داشت

هـاي عميقـي در    موجب تغييـرات و دگرگـوني  پيروزي اسكندر بر پادشاهي هخامنشي 
ها و مقامات                  ِ                            او اگرچه در آغاز  فتوحاتش دست به تركيب ساتراپ. شداركان اين امپراتوري 

                                ً                                               باالي شاهنشاهي هخامنشي نزد و صرفا  به جز چند مورد كه دست بـه شـورش زده بودنـد    
رشان دو مقام كليـدي  در كنا اما ،اقدامي نكرد و حتي به برخي از آنان اجازة ضرب سكه داد

ديگـري مقـامي عـالي بـراي      و يكـي سـپاهي يـا نظـامي     :از يونانيان و مقدونيان گماشـت 
يان كارآزموده بـا گمـاردن اسـم    روا فرمانبدين گونه او از پارسيان و . آوري خراج بود جمع

 323حاصل اين امـر پـس از مـرگ اسـكندر در     . خوبي بهره جست بهآنان بر مسند قدرت 
گشا و به قدرت رسيدن يونانيان  از يك سو راه را براي انتقال ميراث اين جهان الدپيش از مي

ين مقاومتي در شرق و تر كماشاعه و جذب انديشة هلنيستي با  ،هموار كرد و از سوي ديگر
  .شدهاي ايراني آغاز  دودمان خصوص به

  
  ست؟مĤبي چي هلنيهلنيسم يا . 3

 كه تاريخي موضوعي است كه هرگز چنان اي همفهوم و چه به منزلة دور ةمثابهلنيسم چه به 
اين امر تا حدي از ابهام و آشفتگي مفهومي و ناروشني حـدود  . بايد بدان توجه نشده است
بـه   اي هنگاران حرفـ  تاريخبحران جهان باستان،  ا وجودب. شود مي مرزهاي تاريخي آن ناشي

هاي مقوم عصر  و نگرش ،ها ها، كنش سيس نهادها، سازمانفرايندهاي وابسته به هلنيسم در تأ
خـردورزي و                               ِِ        اگرچـه عناصـر برجسـتة ايـن دوران      . انـد  جديد و جهان تاريخي اشاره كرده

غرب  خصوص بهعقالنيت سياسي و فكري و نقش آن در پيشرفت و رشد جوامع شرقي و 
مسيحي تا عصر مدرنيته آن طور كه بايد محل بررسي دقيق و موشكافانه قرار نگرفته و شايد 

تـوجهي   كـم همين امر، يعنـي   اما ،برخي هم هنوز به ابعاد وسيع و عميق آن پي نبرده باشند
بدان، آنان را در تحليل رويدادهاي تاريخي و اجتماعي و سير پيشرفت و افول جوامع دچار 

حقيقت اين است كه از ميان همة ادوار تاريخي فقط دورة گذار يا جهش . هد كردخطا خوا
يعني دورة (داري  ، يا از فئوداليسم به سرمايه)مدرنيته(بزرگ از قرون وسطي به عصر جديد 

تواند به لحاظ تأثير و اهميت تاريخي با عصر هلنيسـم قيـاس    است كه مي ،)م  1800- 1400
هـاي   فـرض  پـيش يز اگر به عوض تغييرات و تحوالت تـاريخي  حتي در اين مقايسه ن. شود

زيـرا بسـياري از    ،شـود  مـي  نظر قـرار دهـيم، اهميـت هلنيسـم بـارزتر      را مد ها آنبنيادين 
ي عام اخالقي، تسخير طبيعت، بيگانگي نسبت ها ي تمدن مدرن، از قبيل ارزشها فرض پيش
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زمـان بـا آن    هي فـردي و هـم  به جهان و استعاليي شدن حقيقت، تشديد فرديت و خودآگا
تشديد خصلت انتزاعي نيروها و نهادهاي فرافردي، و بسياري از مـوارد ديگـر، جملگـي از    

  ).248 :1376فرهادپور، (اند  دستاوردهاي عصر هلنيسم
اي از فرهنگ و دانش ملل مغلـوب اعـم از    آميزه ،به هر تقدير، پس از فتوحات اسكندر

مĤبي،   كه بدان صفت هلني دادشرقي و رومي در پيوند با تمدن يوناني تمدن جديدي شكل 
كه عنصر يوناني در اين تركيب و تلفيق غلبه داشـت،   آنبا . در مقابل هلني محض، داده شد

مـĤبي و    ه ميان فرهنگ دورة هلنينگاراني كه اين واژه را سكه زدند قصدشان آن بود ك تاريخ
مـĤبي فلسـفة     يكي از عناصر برجسته در عصر هلنـي  .فرهنگ ناآميختة يوناني تمايز بگذارند

هايي داشت كه در ميان دانشـمندان و مردمـان    اي كه افكار و انديشه طبيعي بود، يعني فلسفه
مـدت،   كوتاهدر . ه بودامپراتوري يونان رايج شد يآموخته در سراسر قلمرو دانشفرهيخته و 

در درازمدت اين مركز و  اماهاي سنتي يوناني باقي ماند،  ها در سرزمين مركز ثقل اين انديشه
باكتريا در آسياي مركـزي، و   ،سمت شرق به اسكندريه واقع در مصر و ايران دررهبري آن 

  .در سمت غرب به روم انتقال يافت
 اي از نين سلسلهچ همبه جاي گذاشت و هاي بسياري  اسكندر در پشت سر خود پادگان

تأسيس آميز او در  اقدامات موفقيت). حداقل يازده شهر(شد  مي شهرها كه اسكندريه خوانده
مهاجرنشين حضور يونانيان را وسعت فراوان بخشيد و در درازمدت اين شهرهاي  شهرهاي

مناطق اطراف پخش  همةمĤبي به   هلني ها آنو از  تبديل شدنديوناني به مراكز فرهنگي هلني 
  ).244 :1377ليندبرگ، ( شد

حاصل اقدامات اسكندر پس از مرگش راه را براي به قدرت رسيدن مقـدونيان و نفـوذ   
او با جايگزين كردن فرمانـدهان سـپاهي و مقـام مهـم     . نيرومند انديشة هلنيستي هموار كرد

و نيـز رواج زبـان يونـاني و    ي يونـاني در شـهرها   هـا  آوري خراج و كوچ مهاجرنشين جمع
مـزدوران   ةآوازبا ايران چيرگي خود را درون آسيا آغاز كرد؛ اگرچه پيش از اين،  ستد  و  داد

يك از بزرگان پارسي و نيز شاهنشاه هم بـر   و جنگاوران يوناني چنان باال گرفته بود كه هر
ن يونـاني  تا براي نظم دستگاه لشـكري و حفـظ جـان خـود محافظـان و سـپاهيا       ندآن بود

سپاهيان برجسـته و سـران و    تر بيشدر نتيجه، چون اسكندر به ايران تاخت، . استخدام كنند
  .آزمودة دشمن يوناني بودند فرماندهان كار

آسـاي   بـرق هـاي   پيـروزي  كـه  دارد مـي  اظهار) W.H. McNeill(نيل  مكردي ها  ويليام
نمايد، بلكه اين اوج فرايند رسوخ طوالني يونان در شرق است  نمياسكندر چندان شگفت 

به ايران تاخـت و خويشـتن را    پيش از ميالد 334كه درخور توجه است، چون اسكندر در 
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آنـان  مدعي رهبـري  كه  ،و لشكري از سپاهيان شهرهاي اتحادية هلني كردپيشواي هلنيسم 
يوناني آسـياي صـغير بازگردانـد و در     او استقالل را به شهرهاي. بود، به همراه خود داشت

گير، خويشتن را قهرمان تمدن  پي                                            ً   تر كه تأثير يونان اندك بود يا هيچ نبود، عمدا  و  دوردست
كرد و سـپاه او نيـز بـه     مي هاي مشهور را به شيوة يوناني اجرا اغلب بازي. شناساند مي يونان
كار مؤثر . اي بود كه در آسياي شرقي جريان داشت مقدوني ـ گردان يوناني حكومت اي هگون

ش بود كـه در  ا شهرهاي يوناني در مرزهاي امپراتوريگذاري  نبنيااسكندر براي آينده همانا 
. هاي اجتماعي و حكومتي يوناني و بعضي امتيازات خاص يونان منـدرج بـود   سازمان ها آن

جـا   آنكـه در   نـد بودواقع شـده  ان هاي شرقي اير گونه شهرها پيرامون سرزمين  اين تر بيش
از همة اين شهرها اسكندرية  اما ،رفت مي پايداري در برابر مردم استپ خود مشكل به شمار

ي يافـت  تـر  بـيش شـكوفايي   ،قـرار داشـت   ي ويقلمروكه در انتهاي جنوب غربي  ،مصر
  .)350 :1388نيل،  مك(

  
  سلوكيان و تفكر هلنيستي. 4

سـلوكيان در غـرب آسـيا،    . او به سه قسـمت تقسـيم شـد    پس از مرگ اسكندر امپراتوري
ها و اخالفشان  همين. و خاندان آنتيگوني مقدوني در اروپا استقرار يافتند ،بطلميوس در مصر

طـور كـه پـيش از ايـن      همان. ندكردهاي هلنيسم را در شرق و غرب استوار  بودند كه پايه
در  اگرچه ؛ها آغاز شد ها در ساتراپ تصاباننخستين مĤبي در ايران با   اشاره شد، شروع هلني

از همه گماشـتگان سـپاهي و مـالي     تر مهمتدريج افزايش يافت و  به اما ،اوايل كار اندك بود
پرديكـاس  ، پـس از مـرگ اسـكندر    ،پـيش از مـيالد   323در سـال   را اولين انتصاب. بودند

)Perdikas ( اما پيتـون، پسـر    ،گذاشتنخورده  دستهاي شرق را  او همة ساتراپ. دادانجام
نـان در  چ هـم و آتروپـاتس   كـرد كراتئوآس، از بزرگان مقدوني را به ساتراپي ماد منصـوب  

 ،اوخيـارتس . آذربايجان ماند و يك تن مقدوني به نام فيليپ سـاتراپ بـاختر و سـغد شـد    
سلوكوس هم . از قبل به فرمان وي به ساتراپي هندوكش منصوب شده بود ،پدرزن اسكندر

 پافالگونيــه هــم ســاتراپي كاپادوكيــه و )Omanes(ل ســاتراپ بابــل بــود و اومــنس از قبــ
)Paphlagonia ( هاي محلي به پيكـار دسـت    و عليه دودمان شددار  عهدهدر آسياي صغير را
از تغييرات در ساتراپ پـارت،  ) 241 :1380ه نقل از فراي، ب Siculus( سيلييديودور س. زد

كند و سپس از سلطة سلوكوس بر شهرهاي ايران پس از  مي و سيستان ياد ،هرات ،هيركانيه
به خود و نيز پايتختي سـلوكيه در كرانـة دجلـه و    » شاه«و دادن عنوان  ها جنگ اي از سلسله

شهر باستاني رگه ياراگس . برد مي برگزيدن همسري ايراني كه مادر آنتيوخوس اول باشد نام
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ايـن شـهر بـا گروهـي فـراوان از      . به دست سلوكوس پي نهـاده شـد  ) شهر قديم ماد ،ري(
؛ XI، 524 ،اسـترابون (جـا را اوروپـوس خواندنـد     و از آن پـس آن  شدها مسكون  هلنيست

ايالـت  ) قـومس / كومس(پايتخت اخير پارتيان به نام هكاتو مپيلوس . )VI، 2 ،7 ،يوسبطلم
راه ري بـه   كـوير مركـزي كـه در روزگـار قـديم شـاه      هاي البرز و  كوچك قديمي ميان كوه

  .شدبه دست سلوكوس بنا  ،مورخ رومي ،)Appian(خراسان بود، به گفتة آپيان 
عيار «نين رواج سكه با چ همو  ،بازرگاني ،فلسفي ،اما دامنة نفوذ هلنيسم به لحاظ فكري

ي هـا  مـوارد را كـاوش  اين . بود تر بيشگري بسيار  در دورة سلوكيان، نسبت به نظامي» آتني
  .دهد مي خوبي در دسترس ما قرار بهشناسي در آسياي مركزي و شوش  باستان

 خوانـده  خـانم  آيكه امـروزه   ،آمودريا در افغانستان ةهلنيستي در كران يكاوش در شهر
هاي بسيار سودمندي براي سنجش آن با شـهرهاي مغـرب بـه دسـت داده      آگاهي ،شود مي

تطبيــق شــد كــه آن را ) Ucratidia(» اوكراتيــديا« ً            ا  بــا شــهر نخســت موقتــ خــانم آي. اســت
؛ XI، 576 ،اسـترابون (پي افكنـده بـود   ) Ucratidus(ي يوناني مقدوني اوكراتيدس روا فرمان
 چنين اما، گردد برميسوم پيش از ميالد  قرن بهه تاريخ آن گون بدين). VI، 11 ،8 ،يوسبطلم
اي بود در جايگـاه   در بخش علياي آمودريا شهر هلنيستي 1.تر باشد نمايد كه بنياد آن كهن مي

ي يوناني جالب توجه و نيز تئاتر و ورزشـگاه و بـازار   ها هجا كتيب در آن كهرود  كوكچه      پيوند  
هـا همـه داللـت دارنـد بـر       ايـن . اند هشناسان يافت يوناني پيدا شده و نقشة شهر را هم باستان

بـه نـام    فـردي كـه   بيان شده اسـت  ها هدر ميان كتيب شخصياز زبان . يوناني     ًكامال  اي آبادي
از آن در پاية ستوني در ايـن مكـان    اي هنوشته است و نمون مي كليرخوس كتاب و نيز كتيبه

در  2.قرار دارد و كاتب آن از دلفي يونان بدين جايگاه دوردست در مشرق آمده بوده اسـت 
ي استوار اين شهر بند پايود نمودار كتيبة ديگري از هرمس و هراكلس ياد شده است كه خ

بـاختري    ــ   يونـاني ان ردر دو پيش از مـيالد سال  150گويا بعدها در حدود . است به يونان
كه اين امـر در شـهرهاي هلنيسـتي چنـدان      استهم به شهر افزوده شده ) شاهي( يدادگاه

است بر انديشـة  هايي مشتمل بر گفتارهاي فلسفي نيز گواهي  پيدا شدن پاپيروس. رايج نبود
از آن رو جالب توجـه اسـت كـه     ها هاين نوشت. استوار يوناني در اين شهر دورافتادة يوناني

آن است كه مهاجران ساكن شهرها تنها از سپاهيان نبودند، بلكه از همـة قشـرهاي    حاكي از
سـم  رسد در برابر نفوذ هلني مي به نظر). 249 :1380فراي، (مردم يوناني در آن جاي داشتند 

، بلكه برعكس در شهرها با رغبت و اسـتقبال  انجام نشدهالعمل قابل توجهي  عكسدر ايران 
در پـارس باسـتاني    گويـد  مـي كـه  ) Eddy(برخالف فرضية ادي . ه استشدمواجه  تر بيش

ي زردشتروستاها به لحاظ پيوند آيين  دربيش  و  كمبوميان مقاومت داشتند، فراي اين امر را 
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يان هلني در برابر اديان روا فرماناست كه تسامح  باوراو بر اين . داند مي هخامنشيبا خاندان 
نوعي درآميختگي ديني با هلنيسم ديني در ميـان تـودة مـردم    به جويانه و  آشتيمحلي بسيار 

بـه  . ر بافت و نماي زندگي اجتماعي اقوام شرقي تأثير ژرفي گذاشتداين امر  بنابراين،بود؛ 
رفتار از زادگاه خـويش همـراه بـا بازرگانـان و      درشتيونانيان و مقدونيان يورش  ،هر حال

 ها هنام نمايشان گر بازيو  ،انكار ورزش  َ                                            ح ر ف گوناگون مانند پزشكان، آموزگاران، معماران، 
حكومتي شدند زندگي هلنيستي را به رخ شرقيان كشيد و و برخي كه جذب دستگاه ديواني 

 .با پايگاه برجستة رهبري يونانيان در حكومت، تقويت شد ،يو جذابيت نهفتة تمدن هلنيست
دسـتگاه حكومـت تـودة مـردم را      ؛بعضي از شهرها شكل شهرهاي يوناني به خود گرفـت 

و  ،هاي يوناني را بر پا دارند، مأموران را برگزينند كرد تا نهادهاي رايج در پوليس مي تشويق
                              ِ   زودي در ميان طبقات باالي اجتمـاع    هب ؛شوراي حكومتي و مجلس شهروندان تأسيس كنند

آموزش زبان يوناني رايج شد و شيوة رفتـار هلنـي را    ،در شهرهاي انطاكيه و شوش ،بوميان
يي هـا  هشهر كهنه و نوبنيـاد جزيـر   ها هسان اين شهرها و د بدين. قرار دادندسرمشق خويش 

هماننـدي از   ي كمـابيش هـا  هنسـخ  هـا  آنكـران شـرق كـه در     بيشدند هلنيستي در درياي 
كم در ميان طبقـات بـاالي شـهروندان كـه از حقـوق شـهروندي        دست ،ي يونانيها پوليس

و  ،هـا، تئاترهـا   هاي عمومي زيبـا ماننـد نيايشـگاه    ساختمان. شد مي برخوردار بودند، پيچيده
رسـاني و بارانـداز از    تر مانند باروي شهر و شـبكة آب  ضروريها به همراه بناهاي  ورزشگاه

 ييافتـه بـر اسـاس الگـوي     نظامطرح اصلي، اغلب به طور . مشخصات هر شهر هلنيستي شد
هـاي   ساختمان. كرد مي هم شهر را به چهار بخش تقسيم بر عمدة عمود گذر رهخطي با دو 

مجلـس حكـومتي، جايگـاه    . شـدند  مـي  ها ساختهگذر رهعمومي مهم در محل برخورد اين 
عهده داشتند در  شهر را بر ةادارها، داوران و شوراي شهر كه جملگي وظيفة  گاهمأموران، داد
  ).375، 355: 1388 ،نيل مك(ها استقرار يافته بودند  اين مكان

  
  پارتي ـ فرهنگ هلني. 5

هاي مـرزي علـم    ي داخلي حكومت سلوكيان را رو به سستي برد و برخي از استانها جنگ
پادشاهي پارت در جنوب شرقي درياي خزر و بلخ در شمال شرقي در . استقالل برافراشتند

 اي از حكومـت، رشـته   تـر  بـيش بـا نـاتواني   . از آن جـدا شـدند   پـيش از مـيالد  سـوم   قرن
از جمله غالطيه و كاپادوكيا در آسياي صغير كـه  . ي مرزي در آسيا شكل گرفتها حكومت

 پيش از مـيالد  247پادشاهي پارت كه در حدود  امامتمدن مانده بودند،  نيمهتا زمان روميان 
ي پيرامون درياي خـزر بنيـاد شـده    ها فرارسيده از استپ و زبان ايراني اي ه           ِ     از سوي مردم  قبيل
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. شـد بود ميدان جالب توجهي براي درآميختگي ميان شهرهاي هلنيستي بـا ايـن پادشـاهي    
يكي از نخستين . دادند مي ي نشانتر بيش                        ً               يان پارتي و اشكاني غالبا  به شهرها توجه روا فرمان

. سـلطنت خـود را آغـاز كـرد    ) يونـان  دار دوسـت (» فيلهلن«پادشاهان اين دودمان با عنوان 
فقط براي فوايد بازرگاني آن، بلكه  نهگمان به فرهنگ هلنيستي  بيبستگي پادشاهان پارتي  دل

كه نظام سپاهي خود را بر دوش بزرگان ايرانـي گذاشـتند،    اين اپارتيان ب .به خودي خود بود
ر ديـي آنـان   روا فرمـان بـه همـين لحـاظ    . شده استقالل كامل بخشيدند هلنيبه شهرهاي  اما

در باكتريـا  . النهرين و نواحي زير نفوذشـان تـأثير نـامطلوبي نداشـت     بينشهرهاي شكوفاي 
. شمار ايراني برقرار بـود  بيهاي  شده و آبادي هلنيهاي ي و همانندي ميان شهركار هم) بلخ(

آغـاز شهرنشـيني و   . با اين تفاوت كه پادشاهي باكتريا زير فرمان شاهان يوناني قرار داشـت 
عوامـل مـؤثر در    از ؛از زمان هخامنشيان پا گرفته بود ها گسترش كشاورزي در اين سرزمين

ايرانيان و سـپس حكومـت هلنيسـتي    رشد تمدن شهري به سوي مشرق و مغرب آسيا، كه 
 هـا  آنهايي بود كه از قبل به نحـو صـحيح از    ، منابع آب و قنات و كاريزبودند فراهم آورده

  .)Ghirshman, 1951: 180(كاست  مي شدت به ها آنو از تبخير  ه بودشد برداري  بهره
گـري آنـان    ها و فرهنگ و سپاهي هاي يوناني ها و پيشروي در ارزيابي سرعت دگرگوني

چنان وسيع و گسترده بود كه روحية  آن ة خوددر دور ها اين پيشرفت اما ،نبايد به گزافه رفت
 ي پسـنديدة هلنـي  هـا  هفـردي بـا آمـوز    ؛ به نحوي كه،ريشه گرفت جا از آن جهان هلنيستي

امـا از حـدود    ،خود را در ميهن خويش احسـاس كنـد                             ْتوانست در سراسر جهان متمدن  مي
در امـور يونـان زد و    هـا  دخالـت  اي از روم دست بـه سلسـله   پيش از ميالد 200هاي  سال
                                                 ُ                                    تدريج سراسر حوضة مديترانه، از سوريه تا اسپانيا، گ ل و بريتانيا، آسياي صـغير و شـمال    به

مند بودند و  عالقهيونانيان بيش از هر چيز به كسب آگاهي . افريقا را زير سلطة خود درآورد
. شـد  مـي  نصـيب آنـان   گذر رهو فلسفه از همين  ،ينة هنر، ادب، علمهاي آنان در زم كاميابي

گشـايي و حكومـت، ديپلماسـي و     روميان مردمي اهل كار و فنون جنگ و جهـان  چنين هم
.                    ِ                         تـرين امپراتـوري جهـان  كهـن را آفريدنـد      وسـيع آنان . و به كار بستن قانون بودند ،توسعه

هـاي   يونانيـان درس  خصوص بهآوردند و درروميان از ملل گوناگوني كه به زير فرمان خود 
يونـان بـه   : گويـد  مي نويسنده و شاعر التيني) Horace; 65-8 B.C(هوراس . بسيار آموختند

تمدن خود را به اسارت گرفت، و هنرها را بـه سـرزمين روسـتايي     بياسارت افتاد، اما فاتح 
سرانجام از اين تلفيق . شد اگر آتن مكتب يونان بود، يونان نيز خود مكتب روم. التيوم كشيد

كه معتدل شده بود، چه در  اما انديشة هلنيستي با آن ،تمدن بزرگ يونان و روم شكل گرفت
و نيـز چينيـان در    ،ميان روميان و چه در شرق در ميان پارتيان، كوشانيان، سـكاها، هنـديان  
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آمـد آثـار    يي كه در برابر هلنيسم پـيش ها واكنش ،به عبارت ديگر. دوردست جريان داشت
 درنـان هلنيسـتي بودنـد و شـاهان آنـان      چ هـم بلكه پارتيـان   ،فرهنگي و علمي آن را نزدود

 Debevoise, 1938: 93 cited( كردنـد  مـي  شهرهاي امپراتوري سياسـت فـيلهلن را اعمـال   

McNeill, 1970: 452.(  پيكرة ديميتريوس)Demetrius(  پادشاه باكتريا)16- 19حدود  ،)بلخ 
اوج گسـتردگي حكومـت    گـر  بيان» شاه ديميتريوس«در پشت سكه با عنوان  ،ميالدپيش از 

بسـياري از آثـار پيكرتراشـي    . هلنيستي در آسياي ميانه و پيشروي آن در هنـدوكش اسـت  
              ِ   ند كه هنرمنـدان   ا آن برخي از دانشمندان بر. نمودار نفوذ هلنيستي و رومي در گندهاره است

ي بسيار بين الگوهاي هنري معماري بيسـتون بـا معمـاري    ها شباهت. اين آثار يوناني بودند
، كـه  هـا  ه      ً     و نوعا  فرضي ها تاريخ هنر از اين واقعيت. پيوند نزديك بين آنان است گر بيانهلني 

         ً برخي قطعا   اگرچهكند؛  مي همة پديدارها مبتني بر ريشه و خاستگاه هلنيستي است، حمايت
هـا، آثـار    هاي مقـدس و زيارتگـاه   مكان: دارد مي هارفراي اظ. اند به دورة هخامنشيان مربوط

 الؤاو سـ . ها در خورهه و كنگاور نمودار شيوه و نفـوذ يونـاني اسـت    معماري در نيايشگاه
ايرانيان  كه اينپا شده بود يا  ـ مقدونيان بر براي يوناني فقطهايي  كند، آيا چنين ساختمان مي

روي داده  چه آنهم در پرستش هرقل و ديونيزوس و ديگر خدايان يوناني شركت داشتند؟ 
ها يا حتي تشريفات دينـي يونـاني از    و آداب و داستان ها است گويا پذيرش بعضي از آيين

                     ً       هـاي بيگانـه را مسـتقيما      كه نـام  آن بي، است يزردشتبه دين  ها آنسوي ايرانيان و درآوردن 
كردند،  شدن احساس سرافرازي مي» زده هلنيستي«بعضي از بوميان از . باشنده كرد» وندگرگ«

شدند و سرانجام فرهنگ و » زده هلنيستي«گروهي از بزرگان ايراني . بعضي هم چنين نبودند
ايـن مرحلـه زمـاني دراز     امـا  ،زده را جذب و منحل كردند هلنيستي        ِ      هاي بومي  عنصر  ارزش

  ).269 :1380فراي، (ها پايدار ماند  زيرا فرهنگ يوناني تا قرن ،طول كشيد
ي مهرپرستي اظهار نظـر  ها هي و ارتباط آن با آموززردشتبندي پارتيان به آيين  پايدربارة 

يـان پـارتي از   روا فرمـان است كه برخي  حاكي از آن ها هبعضي از سك. توان كرد نميقطعي 
و بر دين بومي خود تأكيد ورزيدند؛ اگرچـه يـك   ي يوناني دست كشيدند ها هحمايت پديد

سوم ميالدي مربوط بـه اشـراف و طبقـات     قرنبعد ديگر آثار هلنيستي در فرهنگ شرق تا 
دار در روستاهاي ايران و طبقات باالدسـت آريـايي در    شده و دهقانان زمين هلنيستيگر  توان

البته تأثير عناصر رازگونة  ،برخوردار بودند          ً                    ً       آنان غالبا  از شيوة زندگي نسبتا  مرفهي . هند است
شرق » هلنيستي شدن«با اين حال، . اديان ديگر در فرهنگ ديني پارتيان دور از انتظار نيست

آنـان هـم از ديـدگاه فرهنگـي و هـم سياسـي وارثـان        . توان ديد مي را در ميان پارتيان بهتر
د كه آثار هلنيسم در همه جـا شـايع   سلوكيان بودند؛ در واقع، پس از فرو افتادن سلوكيان بو
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 ها هحذف شعار فيلهلن از روي برخي سك. يي همراه بودها در اين هنگام با آميختگي اماشد، 
مĤب بود كه اندكي بعد همين عبارت  روميدر مقطعي كوتاه واكنش پارتيان در برابر حركات 

شد؛  مي زده ها هروي سك اين شعار تا پايان حكومت پارتيان. زده شد ها ه     ً          مجددا  بر روي سك
ن مشـي درازمـدت و مـؤثر ضدهلنيسـم از     كـرد بر نمودار  ي مبنيهيچ سند محكم بنابراين،

شـد در ميـان    مي خوانده) Polis(سنت شهرهايي كه پوليس . شاهان پارتي ديده نشده است
اگرچه نفـوذ يونـان در دو شـهر سـلوكيه و     . جا بوده است سلوكيان و پارتيان همواره پا بر

. هاي هلنيستي در ميان مردم محلي رو به افزايش بود وش با منحل و مجذوب شدن گروهش
دربـارة تـداوم وضـعيت هلنيسـتي در ايـن دو شـهر       ) Le Rider(ريچارد فراي از لي رايدر 

دربـارة گـزينش شخصـي     اي هاردوان سوم نام يالديم 211در دسامبر  :كند مي گونه نقل اين
اي به زبـان يونـاني نگاشـته     در اين نامه كه بر كتيبه. به نام هستيايوس به شهر شوش نوشت

 ه اسـت شـد يونـاني اشـاره    يشـهر  منزلـة شده است به سازمان و گردش كار اين شهر بـه  
فرهنگ  دار دوست كه اين ا وجودب ،اين تفاسير شاهان پارتي و اسكاني همةبا ). 394 :همان(

پيـروي و   بنـابراين، . گذاردنـد  ي محلي بازها و هنر يونان بودند، ميدان را براي بروز مكتب
. داد» پـارتي «ك بسـ به  خود را آخر حكومت آنان جاي قرنتدريج در  بهتقليد از هنر يونان 

پس از ظهور مسيحيت هنر پارتي در چهره و پيكرنگاري چيره شد؛ اگرچه  ،به عبارت ديگر
 ،ي فرهنگـي گونـاگوني اسـت   هـا  گر جريان                                 ً      عصر پارتي در هنر و معماري مجموعا  نمايش

روند برجستگي و اهميت دوران  مي پيش تر بيششناسان در كاوش آثار پارتي هر چه  باستان
  .شود مي آشكار تر بيشهاي ساساني    ِ     هنر  نهاد و      ِ      گذاري  فرهنگ پايهپارتي در 

  
  هلنيسم در عصر ساسانيان. 6

ها بين روميان و پارتيان، سـلوكيه   و جدال ها جنگ اي از پس از سلسله ،دوم ميالديقرن در 
بـا   امـا از سوي آويديوس كاسيوس ويران شد و تيسفون پايتخت به تصـرف آنـان درآمـد،    

به موجب اين پيمان مرزهـاي پيشـين بـه    . شدپيمان صلح بين طرفين منعقد  ،شيوع بيماري
شـد  و دشـت سـنجار از آن روم    ،نصـيبين، رود خـابور   هايسود روم اصالح شد و شـهر 

منـاطقي كـه سـهم    منزلـة  بـه   ،نصيبين و دشت سنجار در آستانة ظهور اسالم). 391 :همان(
ـ داردر تحوالت علمي دنياي آن روزگار داشـتند، اهميـت تـاريخي خاصـي      اي هبرجست . دن

مجـدد بـه    اي هي مختلف آنان را به حملها هناپذير روميان به بهان سيريطلبي و  جنگروحية 
رفتـه را بـازپس     دست و شهرهاي از كردمبارزه با آنان اردوان پادشاه پارتي . ايران واداشت

ي داخلي از يك سو و كاهش ها جنگ اما ،گرفت و روميان به ايران غرامت جنگ پرداختند
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هاي مرزي از سوي ديگر آهنـگ پايـان كـار پارتيـان را در      بازرگاني و كشمكش ستد   و  داد
سـرانجام پارتيـان در برابـر دودمـان     . بـه صـدا درآورده بـود   ميالدي  228و  227هاي  سال

  .بركنار شدند ،اي از پارس، به نام ساسانيان نوخاسته
اي فرهنگـي و  هـ  مانند همه جاي آن روزگـار، جشـن   ،رسد در ايران ساساني مي به نظر

گرايي ساسانيان كه خواستار زنده  ميان واپس همناقش. اجتماعي رنگ ديني به خود گرفته بود
اي كه خواهان  و درآميختگي  ي روزگار هخامنشي بودند از يك سو،زردشتداشتن آيين  نگاه

برجسته و پهناور بود از سـوي   يهاي گوناگون در تركيب ها و انديشه پيوند با هر يك از دين
كـاري دينـي    بررسي محافظـه . افكن شده بود هاي ديني مردم شهري سايه ديگر، بر خواهش

پيوستة ساسانيان  هم به                           اثري متوازن در دين و سياست   امابزرگان ايراني اگرچه دشوار است، 
اعم از هلنـي،   ها، گرايي در برابر درآميختگي عناصر فرهنگ صفت ناسازگاري و واپس. دارد

سامان و مخدوش  در هنر و فرهنگ ساساني، با وضع نابه ،و مسيحي ،رومي، هندي، يهودي
بناهاي آجري و  اب ،هاي پادشاهان ساساني كاخ پايه و اساس نقشة .آشكار است  آثار بازمانده،

سياري تركيبي بود از معماري بيزانس با نماهاي هلنيستي، زيرا ب ،هاي هخامنشي مايه گاه نقش
شـيوة پرداخـت   . ندرومـي سـاخته شـد     ـ  يونانيهاي ساساني به دست اسيران  از ساختمان

گر گرايش به پيكرتراشي امپراتوري روم و هم نمودي از هنر هند و  نمايان هم هاي آنان نقش
  .استبودايي در آسياي ميانه 

بودنـد و سـپس   النهرين راه را براي ورود مسيحيان از پـيش گشـوده    بينجوامع يهودي 
بيش ادامـه داشـت، در دوران شاهنشـاهي     و  كمكه از عصر پارتيان  ،هاي ايران و روم جنگ

كـه   ،اين امر راه را براي آمـدن اسـيران رومـي مسـيحي     .شاپور ساساني به اوج خود رسيد
فـوج               ِ    با سياست كوچ  فوج. كردهموار بيش از پيش به شهرهاي ايران  ،صاحب حرف بودند

هاي ايراني، پاي نسطوريان بـه بدنـة جامعـة     اسر ايران و ازدواج آنان با خاندانسر بهاسيران 
و در سـطح   ،»يوسي«نمونه با نام  راياعظم و ب در حد صدر ،ايراني و حتي اركان حكومتي

ـ ايـن رويـدادها   ). 317 :1377پيگولوسـكايا،  (د ش                             ً     حرف گوناگون با استادكاري كامال  باز  ا ب
زيـرا در انديشـة    ،بسـتند  مخالفتي بود كه شاهان ساساني در برابر مسيحيان به كار مي وجود

نسطوريان كه حامل عناصر برجستة تفكر هلنيسـتي بودنـد زيـر    . ي بودندزردشترواج آيين 
تـرين   فشار حكام رومي راه مهاجرت پيش گرفتند و مدارس شهرهاي مرزي ايران مناسـب 

 150مسـيحيت در حـدود سـال    . وذشان به سـرزمين ايـران بـود   ها براي پناه آنان و نف مكان
رودان شـد   نشـين ميـان   ين اسـقف تـر  مهـم تـدريج   بـه به ادسا نفوذ كرد و اين شهر  يالديم
هاي فلسـفي و عقالنـي    آنان با حضور خود در اين مدارس به جدال). 35 :1383يارشاطر، (
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پيشـوايان آيـين رسـمي    . دندو فكري را گسترش دا» انباشت علمي«دامن زدند و موجي از 
كـه بـه    ،           ِ             هاي گوناگون  اديان ديگـر  ها و پرسش بايستي در برابر اين جدال دولت ساساني مي

       ً            ن نسبتا  خام آيـين  احاميان و هوادار اما ،پايداري كنند ،بم كالم و فلسفه آشنايي داشتند  و  زير
يش را اعـالن  كه از بزرگان روسـتازاده بودنـد و بـا گسـتاخي برتـري آيـين خـو        ،يزردشت
گويي نداشتند؛ شاپور اول ساسـاني   كردند، چندان پايه و ماية فكري استواري براي پاسخ مي

گيـري   هاي فكري خويش را با بهره خواست ضعف ي ميزردشتاز روحانيان ) م  271- 241(
ي و زردشـت                                    ِ                            ها و آثار علمي دانشمندان و خردمندان  يوناني و هندي جبران و آيين  از انديشه

). Hourani, 1975: 6(هاي عالمانة متون علمي تقويت كنند  ها و گردآوري را با ترجمه اوستا
شـناس و متخصـص در اديـان     گر بريتانيايي، شـرق  پژوهش ،) )R.C. Zaehner    ز ينر . سي. آر

در زمان شاپور اول مطالب بسيار ارزشمندي از  :دارد شرقي در اين خصوص چنين اظهار مي
هاي جالب توجهي از  انديشه) يانتشدزر(ي راه يافت؛ آنان زردشتهاي  فلسفة يونان به انديشه
                 ِ       هـاي فرهنـگ التقـاطي      يكي از آميزه منزلةدر موضوع خير و شر به را اصل اخالقي ارسطو 

پيشـوايان   ،به عبارت ديگـر . )McNiell, 1970: 402( 3دندپديدآورندة گردش افالك برشمر
و اجتماعي ارسطو را پس از تحريف با تركيبي از عناصـر   ،ي مسائل اخالقي، فلسفيزردشت

بندي   تقسيماگـرچه در بازشناسي و . القمر به مابـعدالطبيعه كشاندند تحتفكري گوناگون از 
) end «)Telos« و فيزيك محـور اصـلي و هــدف غــايي   ،فلسفة هلنيستي به اخالق، منطق

ن نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه اي). Audi, 2001: 374(آن وظايـف اخـالقي است 
هـاي   اش آمـوزه  او با مساعي پيامبرگونه و زيركانـه  شاپور گوشة چشمي هم به ماني داشت،

پيام مـاني مخاطبـان بسـياري    . كرد داد و تركيب مي مي پيوند را و مسيحي ،ي، بوداييزردشت
 يزردشـت هاي سران  اهيمشي سياسي او در برابر خودخو با داشت، توسل شاپور به اين امر

و برخـي پادشـاهان ساسـاني    ) م  531- 498يـي  روا فرمـان (سياستي كه قبـاد  . بود جهت هم
هاي رقيب  برداري از آن توازني بين نيروها فراهم آورند و با گرايش به دين بهرهكوشيدند با 

بازي ي از اين زردشتبا وجود صبغة رومي، با فشار به روحانيان  ،در شهرها و حتي مسيحيت
 جنـبش مزدكيـان را فـرو    ،پسر و جانشين او، خسرو انوشـيروان . به سود خود استفاده كنند

آكادمي آتن                                                                   ِ          نشاند و با بردباري در برابر مسيحيان و نيز استقبال از حكماي يوناني  گريخته از
 مـيالدي  531دوران سلطنت او كه از سال . ي بكاهدزردشتدينان  موفق شد از قدرت راست

در . به طول انجاميد يكي از عصرهاي زرين تاريخ ايـران بـود  ميالدي  597مرگش  تا هنگام
 كه از مدارس ادسا ،و ايراني ،اين عصر تبادل افكار يوناني، مسيحي، يهودي، هندي، سرياني

اي موفـق بـه    شاپور با تلفيق و تركيـب برجسـته   جندينصيبين آغاز شده بود، در مدرسة  و
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نسطوريان در ايـن مـدارس و   . شدو ادبيات  ،زمينة طب، فلسفهآفرينش آثار ارزشمندي در 
ين مركز فكري آن عصر بود، دست به تأليف و ترجمة تر بزرگكه  ،شاپور جندي خصوص به

نوافالطونيـان بـا   . از زبان يوناني به سـرياني زدنـد   ،ويژه پزشكي و فلسفه هب ،علوم گوناگون
در زمـان  . هاي بعدي ايران را تحت تـأثير قـرار دادنـد    گسترش افكار خويش تصوف دوره

 ،)Paul the Persian( ـ            پ ل ايرانـي    . انوشيروان، آثار ارسطو و افالطون به پارسي ترجمـه شـد  
 شـرح . اهنشاه خسرو تـأليف كـرد                                  ِ                  فيلسوف سرياني، رساله در باب منطق  ارسطو را به نام ش

  ).433 :1383سارتون، (نيز به او منسوب است  ارمينياس باري
                                    ً                 شاپور در روزگار خسرو انوشيروان اساسا  يونـاني بـود،    جنديتعليمات طبي در مدرسة 

هشتم ميالدي مورد  قرناين مدرسه در نيمة دوم  .و ايراني ،همراه با طب هندي، سرياني اما
خسـرو بـراي مقاصـد    . رفـت  مي قرار گرفت و مركز مهم پزشكي به شمارتوجه مسلمانان 

 ؛جايي مردم از يك بخش امپراتوري بـه بخـش ديگـر دسـت زد     هبازرگاني و دفاعي به جاب
كه بر مناطق اسقفي مشرق افزود و نيز بسياري از مهـاجران امپراتـوري بيـزانس را بـه      چنان

خسرو انوشيروان در پيمـان   ،)30 بند، 2 كتاب ،Agasias(به گفتة آگاثياس . گرمي پذيرا شد
عبـارتي بـراي بازگشـت فيلسـوفان آكـادمي آتـن       مـيالدي   529صلح با ژوستينين در سال 

هـاي حكمـاي يونـاني و     فرهنگي او مانند شاپور توجـه بـه آمـوزه    و مشي سياسي. گنجاند
آرتور . دي بود                                      ِ     ِ   َ            گيري از خدمات ارزندة اسيران مسيحي رومي  صاحب  ح ر ف و اطباي هن بهره

از . است ،گويد از مردمان ممتاز عهد خسرو اول برزويه، رئيس اطباي شاهي مي سن كريستن
المقفـع آن را در مقدمـة نسـخة     ابناست كه خودش نوشته و  در دسترس اي هآثار او ترجم

كار برزويه است، قرار داده و ما از ايـن پـس در بـاب كليلـگ و      ، كه شاهدمنه و كليلهعربي 
  ).445 :1345، سن كريستن(دمنگ سخن خواهيم راند 

و اهتمام او بـه   و غيره ،حمايت خسرو از ترجمة آثار طبي، فلسفي، رياضي ،حال ره به
و نيـز   ،)1382 آلتهـايم، (گيري از نظام مالياتي رومـي   اصالح وضع سپاهي و مالياتي، با بهره

حكايت از نظم خاص  است ه                    ِ                            تقسيمات ارزندة كشوري  كه روي م هرهاي رسمي نوشته شد
هـاي پهنـاور و ايجـاد     اجراي فنون آبياري در دشـت . ها و شهرها دارد بندي استان در تقسيم

و بازرگـاني در سراسـر    ستد و دادبندها به گشايش امر كشاورزي و رونق  ها و آب راهه آب
  .امپراتوري ساساني انجاميد

علمـي و فرهنگـي و   هـاي   عرصـه خسرو انوشيروان در  گير چشمهاي  موفقيتهمة اما با 
هاي نظامي و اصالح امور كشـور و اجـراي    ها و كشمكش هاي او در جدال نين پيروزيچ هم

از يـك قـرن در    تـر  كمعدالت، شكست سريع سپاهيان ايراني و تباهي حكومت ساساني در 
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خسرو كارنامـة   خصوص به اننيكه پادشاهي ساسا آن اب بنابراين،. ه بودشدبرابر مسلمانان آغاز 
ه با پيكارهاي داخلي و خارجي نظام حكومتي را در پيوند استوار همواج امادرخشاني داشت، 

تمركـز   خلل در ه در كشور ماية آشفتگي جامعه وكرد رويهاي  بروز نقص. كردمردم ناتوان 
اين امـر موجـب دوري   . و مجال ابتكار را از نظام اجتماعي و حكومتي سلب كرد شدكارها 

كـه چنـدان    ،و سـرانجام مسـلمانان پـس از سـه نبـرد      شدديوانيان از دستگاه رهبري جامعه 
  .پادشاهي ساساني را از پاي درآوردند ،ديده نشدمقاومتي از سوي مردم در دفاع از امپراتوري 

  
  گيري نتيجه. 7

وذ هلنيسم و نقش آن در تحوالت فرهنگي و ديني و تغيير تفكر فلسفي و عقالني و دامنة نف
                                                                           ً   سرانجام حفظ و انتشار آن به سوي مشرق در آسيا طي مدت زماني بسيار طوالني و كـامال   

تا ظهـور اسـالم    پيش از ميالد 325از فتوحات اسكندر در آسيا حدود . آرام صورت گرفت
                         ً                                                          در قرن هفتم ميالدي، تقريبا  نزديك به هزار سال، سير و پيشرفت  اين پديده را نبايد سهل و 

هـاي   به فعاليت و عملكرد نسـطوريان و جـدال   اين سير و پيشرفت را نبايدساده گرفت؛ يا 
رزمين اي آنان و يا تعاليم چند نهاد و مدرسة اسقفي و يا برخي از مراكـز علمـي در سـ    فرقه

 ،شـد اجمال اشـاره   بهگونه كه پيش از اين  همان ،بلكه اين ماجرا ،پهناور ايران منحصر كرد
و اقشـار   ،حاصل نهضت گستردة فرهنگي بـود كـه در آن دربـار شـاهان، طبقـات اشـرافي      

كارهاي مختلف ثمرات فرهنگ يوناني، رومي،  و        ِ               ً        ً       گوناگون  غرب آسيا وسيعا  و عميقا  با ساز
  .هاي بعد انتقال دادند را به خود جذب كردند و به نسل غيره و ،هندي

و عراق نشـان دادنـد    ،هاي آسيايي او اعم از سوريه، ايران سرزمين ،پس از هزارة اسكندر
هـاي   هاي فرهنگي و فلسفي و نهضـت            ِ                   براي پذيرش  انواع آرا و انديشه را كه زمينة مساعدي

آنان براي جلب تودة مردم به آيين خـود  . دارندغيره  و ،ي، مسيحي، مانويزردشتديني مانند 
موفقيـت در ايـن امـر    . زدنـد  ديگـر  يـك هاي فكري و مذهبي با  جدال اي از دست به سلسله
       ً  ضـرورتا  بـدين ترتيـب و   . هاي منطقي و تجهيز به داليل علمي و فلسفي بود محتاج استدالل

مĤب كردن  هلنينيستي و مروج مقداري دانش و فرهنگ شدند و راه را براي ورود فرهنگ هل
ي آخر امپراتوري ساساني گرايش به مسيحيت رو به ها هسرانجام در ده. كردندجامعه هموار 

 ،آيـد  چنان كه از عملكرد نسطوريان برمـي  هاي اسقفي در شرق، آن افزايش گذاشت و حوزه
ـ  . رو به گسترش نهاد واحي اين موج افزايش، عالوه بر ثروتمندان و طبقات مرفه و متوسـط ن

بـا  . نين فالت ايران را دربر گرفتچ همو  ،هاي كرانة دجله و فرات مختلف امپراتوري، دشت
ي به علت وابستگي شديد به دولت لـرزان ساسـاني تـاب و تـوان     زردشتظهور اسالم، آيين 
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گير شـد، حـال و روز مسـيحيان و يهوديـان هـم چنـدان        زودي گوشه بهمقاومت نداشت و 
و  ،دين اسالم با پيام آزادي و برادري و تسامحي خاص در برابر آنان كه دگرگون نشد، جز آن

انديشمندان غيرمسلمان، فضا را براي تعامالت فلسـفي و عقالنـي و نيـز حيـات      خصوص به
سرعت عناصر علمـي،   بهدانشمندان و عالمان مسلمان و غيرمسلمان . پرنشاط علمي مهيا كرد

بهاي ملل گوناگون را، عالمانه و  هلني و دانش گرانيك كالم ميراث در اخالقي و  و فلسفي،
  .خويش كردند» بومي«با مهارتي خاص، به تصرف خود درآوردند و 

  
  ها نوشت پي

ايـن  . شـهر اسـت  گـذار   نبنياكه  شود ميكه گويا از مردم تسالي است ياد  Kineasاز كسي به نام . 1
در  Kineas                     ً                  پيدا شده است كه ظاهرا  بايد بـر مـزار    جا آن در كه است اي كتيبه موجب به آگاهي
اي است كه بـه دسـت اسـكندر     روبر بر آن است كه شهر اسكندريه. نوشته باشند خانم آيبازار 

 روبر خود بنـاي شـهر را بـه سـلوكوس اول نسـبت داده اسـت       كه اينگو . پي نهاده شده است
)Robert and Bernaed, 1973: 217-222(.  

خانم آمد و از  آيبه  پيش از ميالد 300در حدود ) Soloi(كه كليرخوس سولويي  شدهگفته چنين . 2
  .)Bernard, 1978: 458( پيروان ارسطو بود

3. R. C. Zaehner has suggested that an influx of Greek philosophy into Zoroastrian intellectual 
circles dated from Shapur’s time. Such interesting phenomena as the elevation of 
Aristotle’s ethical principle of the mean into an actor in the cosmic drama of creation 
eventuated from this process of cultural syncretism! 
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