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Tarn’s Alexander and the Dream of a United World
Seyed Zein Al Abedin Majidi1 and Roozbeh Zarrinkoob2
(105-126)

In 1927 a British historian by the name of William Tarn (1869-1957) with
the appearance of a biography of Alexander in the sixth volume of The
Cambridge Ancient History produced ideal views about the personality of
Macedonian General. The most pivotal and, at the same time, the most
debated of Tarn’s views about Alexander was the attribution of the idea of
“the unity and brotherhood of mankind” to him. According to his view of
Arrian’s account, Tarn interpreted Alexander’s prayer at the Opis banquet
(324 B. C.) for harmony and partnership in rule between Macedonians and
Persians formal declaration of the unity of all men and named it as
“Homonoia” (unity of hearts). Tarn, in 1933 (essay of “Alexander the Great
and the Unity of Mankind”) and 1948 (biography of Alexander the Great,
two vols), expressed his ideal view about Alexander again and asserted it
without any revision. In spite of many criticisms leveled at Tarn’s ideal
views, his idea of “the unity and brotherhood” about Alexander influenced
the area of Alexander’s historiography in the west to the late 1950s, until his
idea was rejected finally by Ernst Badian in 1958. The consideration of
Tarn’s view and modern scholar’s statements indicates that prevailing
conditions over time of this historian have brought his ideal idea about
Alexander about to form.
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چكیده
در سال  1927م مورخ بريتانيايي ،ويليام تارن ( 1957-1869م) با انتشار زندگينامهاي از اسكندر در
جلد ششم از تاريخ باستان کمبريج به ارائه ديدگاههايي آرماني دربارة شخصيت سردار مقدوني پرداخت.
محوريترين و در عين حال ،بحثانگيزترين ديدگاه تارن دربارة اسكندر ،انتساب مفهوم «اتحاد و برادري
جهانيان» به او بود .تارن برحسب تصور خود از گزارش آريان ،دعاي اسكندر را در جشن اُپيس (324
پم) براي همكاري و مشارکت مقدونيها و ايرانيان در حكومت ،اعالن رسمي اتحاد تمامي انسانها
تعبير کرد و از آن به عنوان «هُمُنُيا» ) ،Homonoiaيا اتحاد قلوب) نام برد .تارن در سالهاي 1933
(مقالة «اسكندر کبير و اتحاد جهانيان») و  1948م (زندگينامة اسكندر کبير 2 ،ج) بدون هيچ تجديدنظري ،ديدگاه
آرماني خود را در بارة اسكندر بار ديگر ابراز کرده و بر آن تأکيد کرد .با وجود انتقادهاي فراوان به
ديدگاههاي آرماني تارن ،مفهوم «اتحاد و برادري» او دربارة اسكندر ،حوزة تاريخنگاري اسكندر را در
غرب تا اواخر دهة پنجاه ميالدي تحت تأثير قرار داد تا اينكه در نهايت ،مفهوم او در سال  1958م از
سوي ارنست باديان مردود شد .بررسي ديدگاه تارن و اظهارات محققان جديد دربارة اين مورخ ،نشان
ميدهد که شرايط حاکم بر عصر تارن موجب شكلگيري مفهوم آرماني او دربارة اسكندر شده است.
واژههاي کلیدي :اسكندر ،تارن ،مفهوم اتحاد و برادري ،آريان ،هُمُنُيا ،جشن اُپيس.

 .1مقدمه
تاريخنگاري غربي دربارة اسكندر مقدوني ،به همان اندازه که از منابع ناشي ميشود ،از
تفسير شخصي محقق از منابع نيز نشأت ميگيرد .از اين رو ،بخشي از ويژگيهاي اين
تاريخنگاري ،تأثير گرايشهاي روحي محققان و شرايط سياسي ،اجتماعي و فرهنگي
عصر آنها در ترسيم شخصيت اسكندر بوده است )(Borza, 1967: xi; Bosworth, 2006: 791؛
بنابراين ،ضرورت شناخت اين تاريخنگاري ايجاب ميکند تا پژوهش حاضر به بررسي
ديدگاه يكي از شاخصترين اسكندرپژوهان غربي در سدة بيستم بپردازد .در نيمة
نخست سدة بيستم ،حقوقداني بريتانيايي به نام ويليام تارن ()Woodthorpe William Tarn
( 1957-1869م) که در ادبيات کالسيك تبحر داشت و در عين حال ،از تخيلي باال
برخوردار بود ،تصويري جديد و بحثانگيز را از اسكندر بازنمايي کرد؛ به اين صورت که
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شاه مقدوني در مقام مبلّغي انساندوست و آزاديخواه ) ،(Bosworth, 2006: 791قصد
داشت مردمان و اقوام شناختهشدة جهان عصر خود را با هم متحد سازد و همزيستي
برادرانه و مسالمتآميزي ميان مردمان جهان بر اساس تحمل و پذيرش فرهنگي به
وجود آورد .تارن با استناد به گزارش آريان از جشن اُپيس(Arrian, 1983: vii. (Opis) 1
)11. 9و به تأثير از گفتارهاي بالغي پلوتارك ،بهويژه در رسالة «سرنوشت
اسكندر»Plutarch, de Alex, Fortuna, 1962: book i. 6; Worthington, 2003: 200; (2
 )Bosworth: 2004: 4تفسيري آرماني از جشن مذکور ارائه داد که بر اساس اين تفسير،
اسكندر قصد داشت تمامي ملتها و اقوام را با هم برادر و متحد سازد (Heckel and
) .Yardley, 2004: 266نظرية تأثيرگذار او ،يعني مفهوم «اتحاد و برادري» دربارة اسكندر
که در سالهاي  1933 ،1927و  1948م ارائه شد ،حوزة مطالعات اسكندر را تحت
تأثير قرار داد ،اما در نهايت ،در سال  1958م از سوي ارنست باديان )،(Ernst Badian
مردود شد .اکنون پرسشي که دربارة موضوع مذکور ،در پژوهش حاضر مطرح ميشود،
اين است که :چه شرايطي موجب شد تا تارن با نگاهي آرماني ،اسكندر را پيشگام و
پايهگذار مفهوم «اتحاد و برادري جهانيان») ،(brotherhood of mankind the unityمعرفي
کند؟
پيشينة مطالعات دربارة تاريخنگاري تارن ،يا به صورت نقد و بررسي آثار و ديدگاه-
هاي اوست و يا در قالب مقاالتي است که با ارائة زندگينامهاي از اين مورخ روند شكل-
گيري ديدگاههاي آرماني او را دربارة اسكندر ،بهويژه در مورد مفهوم «اتحاد و برادري
جهانيان» ،از زواياي گوناگون نشان ميدهند.
مفهوم «اتحاد و برادري» تارن ،از سوي نخستين منتقدان او مورد نقد قرار گرفت:
اسكندرپژوهان غربي مانند برن ) ،(Burn, 1949رابينسنجونيور )،(Robinson Jr, 1949
هايشلهايم )  (Heichelheim,1950و بيكرمن ) ،(Bickerman, 1950به نقد و بررسي نظرات
و آراي ارائه شده از سوي تارن در کتاب اسكندر کبير ( 1948م 2 ،ج) پرداختند و
محققاني همچون مكگريدي ،(McGready, 1933) 3کري ) ،(Cary, 1934برادي (Brady,
 ) 1935و ولبنك ) ،(Walbank, 1936مقالة «اسكندر کبير و اتحاد جهانيان» را که تارن
در سال  1933م منتشر کرده بود ،مورد نقد و بررسي و در عين حال ،مورد تمجيد قرار
دادند .اما نقد و بررسيهاي صورت گرفته از سوي محققان فوق که از دهة سي تا دهة
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پنجاه ميالدي همزمان با انتشار آثار تارن دربارة اسكندر ارائه شد ،نقدهاي جدي ،صريح
و قابلانتظاري عليه بررسيهاي اين مورخ نبود .محققان مذکور در زير لفافهاي مؤدبانه از
تعريف و تمجيد به خاطر ويژگيهاي ادبي و خالقانة آثار تارن ،تنها نگراني خود را دربارة
نتيجهگيريهاي اين مورخ در ترسيم شخصيت اسكندر ،بهويژه دربارة مفهوم «اتحاد و
برادري جهانيان» ابراز کردند ) .(Bosworth, 1983: 86اشاعة ديدگاههاي آرماني تارن در
تمامي عرصههاي مطالعات علمي تاريخنگاري اسكندر ،چه در حوزة پژوهش و چه در
حوزة آموزش تا اواخر دهة پنجاه ميالدي در اروپا ادامه داشت ،تا اينكه در سال  1958م
جديترين نقد عليه ديدگاه آرماني تارن از سوي ارنست باديان با انتشار مقالهاي با
عنوان «اسكندر کبير و اتحاد جهانيان» ارائه شد .باديان با طرح انتقادهاي هوشمندانه در
س ديدگاه تارن است ) ،(Bosworth, 1980: 1جزء به جزء به
اين مقاله ،که استدالل معكو ِ
بررسي و نقد مفهوم تارن پرداخت و ديدگاه او را ،مبني بر اينكه اسكندر در آرزوي
تحقق آرمان «برادري جهاني» بود ،مردود ساخت.
اما آنچه مسلم است ،مفهوم تارن هرچند ،مورد انتقاد قرار گرفته است ولي همچنان
محل توجه و مورد رجوع بوده و چشم پوشيدن از آن در حوزة مطالعات علمي،
غيرممكن به نظر ميرسد (.)Adcock, 2004: 790
پژوهشگراني مانند ادکاك ) ،(Adcock, 1958تاد ) (Todd, 1967و آلبرت بريان بازورث
) ،(Bosworth, 1983نيز در قالب مقاله به ارائة زندگينامة تارن پرداختهاند که هريك از
آنها ابعاد گوناگوني را از شـيوة زندگي شخـصي تارن ،فعاليـتهاي علمي او و سير
شكلگيري افكار آرماني اين مورخ دربارة اسكندر ،بهويژه دربارة مفهوم «اتحاد و برادري
جهانيان» روشن ميسازند.
 .2گزارش آريان دربارۀ جشن ازدواج گروهی در شوش (بهار  324پم)

اسكندر پس از بازگشت از لشكرکشي به هند ،در بهار سال  324پم به شوش رسيد
) .(Tarn, 1948: i/109آريان گزارش ميدهد :در آنجا اسـكندر بـراي مـالزمان خود
جشنهاي ازدواج برگزار کرد؛ هشتاد نفر از سرداران و افسران عاليرتبة سپاهش با
دختران اشراف پارسي و مادي ازدواج کردند و در کل ،بيش از ده هزار مقدوني ديگر با
زنان آسيايي ازدواج کردند ) .(Arrian, 1983: vii. 4. 4-8همچنين در شوش بود که
بسياري از صاحبمنصبان و حكام سرزمينهايي که پيشتر مطيع خود ساخته بود ،به
حضور رسيدند .اينان با خود سي هزار جوان ايراني آوردند ،که همگي آيين جنگ
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مقدوني آموخته بودند .اسكندر اينان را اپيگوني ) ،(Epigoniيعني جانشينان خواند و
گفتهاند که ورود اين عده ،نارضايي بسيار در ميان مقدونيها برانگيخت (Arrian, 1983:
).vii. 6. 1-3
 .3گزارش آريان دربارۀ جشن اُپیس و دعاي اسكندر براي اتحاد مقدونیها و
ايرانیان (تابستان  324پم)

در تابستان سال  324پم ) ،(Bosworth, 2006: 841اسكندر کرانههاي ميان دجله و
فرات را با کشتي پيمود تا به اُپيس در کنار دجله رسيد ) .(Arrian, 1983: vii. 7. 6در
طي اقامت در اين شهر بود که مقدونيها شورش کردند.
آريان به خوبي علت شورش مقدونيها را بيان ميکند .خالصة گزارش آريان از اين
قرار است که :در اُپيس ،اسكندر سربازان مقدوني مسن و ناهماهنگ سپاه را از صفهاي
آمده رزم مقدوني بيرون کشيد و وعده داد که آنها را با مزد و پاداش فراوان به وطنشان
بازگرداند .در اينجا بود که نارضايتي سپاهيان که مدتها به تدريج در حال شكل گيري
بود ،باال گرفت و بعد از مدتيبه اوج خود رسيد و مقدونيها که از نحوة برخورد اسكندر با
ايرانيان و رسوم ايراني و مخصوصاً از ورود آنان به واحدهاي مالزمان ،احساساتشان
جريحهدار شد و سر به شورش برداشتند ) .(Arrian, 1983: vii. 8. 1-3سپس اسكندر با
ايراد نطقي ،مقدونيها را به خاطر ناسپاسيشان به باد نكوهش گرفت و به يادشان آورد
چقدر مديون پدرش فيليپاند  ...و به يادشان آورد که خود براي آنها چه کارها که نكرده
است  .)ibid.: vii. 9-10) ...سخنان اسكندر بر مقدونيها تأثير عميق گذاشت ibid.: vii.
) .)11.1-2آريان در ادامه ،گزارش ميدهد:
«اسكندر به پاس بازگشت يكدلي و اتحاد ،براي خداياني محبوبش ،قرباني کرد و جشني عمومي
ترتيب داد که خود در آن شرکت کرد و در ميان مقدونيها که همگي حاضر بودند ،جاي گرفت.
پس از مقدونيها ايرانيان نشسته بودند و بعد از ايرانيان ،بزرگان اقوام ديگر ،هريك به تناسب
درجات و مقامشان قرار داشتند و اسكندر و دوستانش جامها را از يك قدح پر کردند و نوشيدند و
از شراب همان قدح افشاندند ،همراه با پيشگويان يوناني و مغان [ايراني] که مراسم [شراب
افشاني] را آغاز کردند .اسكندر براي موهبتهاي ديگر و بهخصوص براي اتحاد و مشارکت
مقدونيها و ايرانيان در حكومت دعا کرد .گفتهاند که نه هزار تن در اين جشن حاضر بودهاند ،همة
اين عده ،يكدل و يكصدا شراب افشاندند و در پي آن سرود پيروزي سر دادند» Arrian, 1983:
.vii. 11.) (9
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در ميان تاريخنگاران اسكندر ،تنها آريان گزارش جشن اُپيس و دعاي اسكندر را نقل
کرده و دعاي آن را بدون تفسير و نظر آورده است ).(Hamilton, 1971: 31
 .4اسكندرِ تارن و مفهوم «اتحاد و برادري جهانیان»
در سال  1927م تارن با تكيه بر گزارش آريان ،تفسيري آرماني از دعاي اسكندر در
اُپيس ( 324پم) ارائه داد و ادعا کرد که هدف اسكندر از برگزاري جشن اُپيس ،اعالن
«اتحاد و برادري» ميان تمامي مردمان قلمرو حكومتش بود .تارن ميگويد:
«در حكومت [آرماني] ارسطو انسانهاي خارج از مرزهاي اين حكومت اهميتي نداشتند ،بيگانگان
يا برده و يا دشمن بودند .اسكندر اين ديدگاه را به کلي تغيير داد .آنگاه که او براي اتحاد قلوب و
تشكيل جامعة مشتركالمنافع مقدونيها و ايرانيان دعا ميکرد ،نخستين کسي بود که از طريق
4
برادري ملتها ،برادري انسانها را اعالم ميکرد ،...اسكندر ،الهامدهندة اين تصور زنُن
) (Zeno/Zenonاز جهان بود که همة انسانها بايد اعضاي يك پيكر و اتباع يك حكومت بدون
تبعيض بر اساس نژادها يا نهادها باشند و فقط پيرو و هماهنگ با قانون مشترك ذاتي عالم و
متحد در يك زندگي اجتماعي واحد ،نه به زور ،بلكه تنها با رضايت مشتاقانة خود آنها يا (به قول
او) با عشق» ).(Tarn, 1927: 437

عبارت فوق ،نقطة اوج ديدگاه تارن است ) .(Todd, 1967: 51زماني که منتقدان تارن
از اسكندر به اين عنوان که بيش از حد آرماني است ،خرده گرفتند ،تارن در سال 1933
م در مقالهاي با عنوان «اسكندر کبير و اتحاد جهانيان» پاسخ داد که اسكندر به راستي
نخستين کسي بوده که اتحاد جهانيان را مطرح کرده است ) .(Tarn, 1933: 123او در اين
مقالة بحثانگيز درصدد يافتن منشأِ مفهوم «اتحاد و برادري جهانيان» برآمده و آن را
بخشي از فلسفة اسكندر تشخيص داده است ) .(Walbank, 1936: 109وي اين «اتحاد» را
(با استفاده از اصطالح يوناني  ،(Homonoiaيكي از بزرگترين انقالبهايي در انديشة انسان
توصيف کرد ).(Tarn, 1933: 123
بنا به ديدگاه تارن ،پس از اسكندر افكار ويژة راجع به «برادري» به وجود آمدند و از
طريق فلسفة رواقي 5به مسيحيت راه يافتند و تا عصر حاضر تداوم پيدا کردند Tarn),
 .(1927: 437; idem, 1933:123-157; idem, 1948: i/147-148; ii/399-449به عقيدة تارن
منشأِ ظهور اين افكار ،روزي بود که« :آن روز ،در مجلس شام اُپيس ،اسكندر براي اتحاد
قلوب جهانيان ) ،(Homonoiaو تشكيل جامعة مشتركالمنافع مقدونيها و ايرانيان دعا -
کرد» ).(Tarn, 1927: 437; idem, 1933: 156-157; idem, 1948: i/147-148; ii/447-449
 .1-4اسكندر ،درهمشكنندۀ سد میان يونانیان و بربرها
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تارن با توجه به مفهوم تقسيم تحقيرآميز مردمان به «يوناني» و «بربر» در فرهنگ
سياسي رايج در جهان يوناني سدة چهارم پيش از ميالد ،بر اين عقيده است که با ورود
ال در مقابل طرز
اسكندر به آسيا و مواجهة او با شرقيان ،تصور اسكندر در مورد آنان کام ً
فكر يونانيان قرار گرفت و اسكندر ظاهراً بر اثر تجربه (تماس واقعي با آسياييها) دريافته بود
که همة افراد بشر اصو ًال مساوياند و تمايز آشكار ميان يوناني و «بيگانه» ،غيرواقعي
است .افالطون گفته بود همة بربرها طبعاً دشمن يونانيان هستند و ارسطو ،معلم اسكندر
به او توصيه کرده بود که با يونانيان چون آزادان و با بربرها چون بردگان رفتار کند ،اما
اسكندر در برخورد با اقوام شرقي ،اين عقيده را کنار گذاشت ).(Tarn, 1933: 123-127
تارن با تأکيد بر تفاوت ميان واقعيت عملي (تجربة اسكندر در مواجهه با غير يونانيان ،يعني
بهطور خاص آسياييها) و انديشة نظري (افكار يونانيان دربارة تقسيم مردمان به يوناني و بربر)،
اسكندر را يكي از بزرگترين انسانهاي دورانديش در جهان باستان ترسيم کرده است
( .)ibid.: 123-127; Cary, 1934: 87از اين رو ،اظهار ميکند که «او [= اسكندر] پيشگام
يكي از بزرگترين انقالبها در تاريخ جهان بود» ) .(Tarn, 1933: 128تارن با استناد به
گفتههاي اراتُستنس (Eratosthenes) 6و پلوتارك Strabo, 1960: i. 4. 9; Plutarch, de Alex,
 ،)Fortuna, 1962: book) i. 6; idem, Alex, 1967: xxvii, 6دربارة آنچه محققان «سياست
همآمـيزي قـومي»  the) (policy of fusionاسـكندر ميان مـقدونيها و ايرانـيان
خـواندهاند ) ،(Hamilton, 1971: 30به اثبات ادعاي خود ،مبني بر اينكه اسكندر در آرزوي
ايجاد حكومتي بود که تمامي انسانها در آن بدون تفاوت گذاريهاي نژادي و تمايزات
قومي و ملي ،با يكديگر وحدت و همدلي داشته باشند ،ميپردازد (Tarn, 1948: ii/434-
 .)449تارن ميگويد« :اما او [= اسكندر] نخستين کسي بود که مشتاق بود مرزهاي
قومي و تمايزا ت ملي شكسته شود و نخستين کسي بود که اعالم کرد يوناني و بربر
وجود ندارد ،همانگونه که [بعدها] پولُس قديس  62 ،St) Paulم) ،اعالم کرد» ( Tarn,
 .)1948: i/147بدينسان تارن اسكندر را پيشروتر از زمان خودش ميشناساند .زيرا اين
افكارِ نو ،از اخالق و فلسفة ارسطويي کامالً فاصله داشتند و از آنِ خود اسكندر بودند
).(Heichelheim, 1950: 388
 .2-4سیاست «همآمیزي قومی»

اسـكندر به آنچه نويسـندگان جديد ،سـياست «همآميزي قومي» خواندهاند بسيار
عالقهمند بود ) ،(Hamilton, 1971: 30, 31يعني سياستي که او جهت پيشبرد منافع
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( Wilcken, 1967: 201, 221,

سياسي و نظامي خود در يك قلمرو وسيع در نظر گرفته بود
 .)232, 248بارزترين تجلي اين سياست نيز جشن ازدواج در شوش و جشن اتحاد در
اُپيس بود که در آن اسكندر آرزو کرد که مقدونيها و ايرانيان در آشتي زيسته و قلمرو
او را به اشتراك اداره کنند ) .(Hamilton, 1971: 31اصطالحشناسي و طرح مفهوم
سياست «همآميزي قومي» اسكندر ،به يوهان گوستاو درُيزن (Johann Gustav
) ،Droysenمورخ و سياستمدار آلماني ( 1889-1808م) برميگردد که ازدواج اسكندر را با
رخشانه  /روشنك (به يوناني ،(Rhoxane :دختر اُکسيارتِس ،(Oxyartes) 7در سال  327پم
نماد همآميزي قومي ميان اروپا و آسيا ناميد .در شوش همآميزي شرق و غرب کامل شد
و آنچنانکه درُيزن تفسير کرد ،اسكندر آن را ضامن دوام و قوت حكومت خود
ديد )(Bosworth, 1980:1؛ اما تارن ازدواجهاي گروهي را در شوش محدود به مقدونيها و
ايرانيان ندانسته و آن را همآميزي قومي ميان تمامي اتباع قلمرو اسكندر اعم از يوناني و
بربر قلمداد کرد ( .)Tarn, 1948: i/111-137; ii/399-449سياستي که از نظر تارن نخستين
گام اسكندر براي تحقق رؤيايش بود ) ،(ibid.: ii/448يعني «زيستن در اتحاد» تحت
سيطرة صلحي جهاني ).(Bosworth, 1980:1
 .3-4مفهوم هُمُنُیا

تارن براي بيان آرمان انقالبي اسكندر و تأکيد بر آن ،واژة يوناني  Homonoiaرا که آريان
در گزارش خود از دعاي اسكندر در اُپيس آورده است ،به کار ميبرد و از آن به «اتحاد
قلوب» تعبير ميکند ) .(Tarn, 1933: 123, 124واژهاي که محققان آن را اتحاد «ميان
مقدونيها و ايرانيان» ترجمه و تعبير ميکنند 8.تارن اشاره ميکند که هرچند ،کاربرد
واژة «هُمُنُيا» پيش از اسكندر در ميان يونانيان رايج بود؛ آن عمدت ًا به معناي عدم وجود
نزاع ميان احزاب و دولتشهرهاي يوناني بود ) .(Tarn, 1933: 125با شدت يافتن جريان
فكري وحدت ملي يونانيان (پانهلنيزم (Pan-Hellenism ،براي جنگ برضد هخامنشيان در
زمان فيليپ دوم ( 336-382پم) ،مفهوم «هُمُنُيا» به کنش هماهنگ يونانيان و اتحاد
داخلي آنان اطالق گرديد و نخستين کسي که بدان اهميت تاريخي بخشيد ايسُكراتِس
) 338-436( (Isocratesپم) ،رسالهنويس و سخنور مشهور يوناني بود ( Wilcken, 1967:
 ،)19که اغلب دربارة هُ ُمنُيا به عنوان يك اصل ايدئولوژيكي براي اتحاد يونانيان برضد
هخامنشيان سخن ميراند ) .(Thermos, 1975: 220تارن با تفسيري که از دعاي اسكندر
در جشن اُپيس ( 324پم) ارائه داده است ،نشان ميدهد که اسكندر معنايي گستردهتر از
آنچه يونانيان از ُهمُنُيا اراده ميکردند ،بدان بخشيد و ميگويد« :آن [= هُ ُمنُيا] تقريب ًا به
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نمادي از آرزوي جهان براي آنچه بهتر از جنگ دائمي است مبدل گشت»
 .(1933: 124-127به گفتة تارن:

)Tarn,

«پس از ورود اسكندر به آسيا ،هُمُنُيا ديگر به روابط ميان يوناني با يوناني محدود نميشد ،بلكه
يوناني را با بربر متحد ميساخت؛ و هدف اسكندر جايگزين کردن صلح بهجاي جنگ؛ و از ميان
برداشتن دشمني ميان انسانها با قبوالندن آن [= صلح] به همة آنها ـ يعني همة کساني که سپاه
او به سرزمينهاي آنها رسيده بود ،يعني همة مردمان قلمرو او ـ بود ،که يكدل باشند ،مانند
انسانهايي همخون باشند ،آنچنانکه آنها ميبايست به قلب و ضميري واحد مبدل ميشدند»

).(Tarn, 1933: 127
تارن با ارائة شواهدي ،از روزگار پس از اسكندر تا عصر امپراتوري روم ،مفهوم
منُيا موردبررسي قرار ميدهد(Tarn, 1948: 9
پادشاهي را پس از اسكندر ،در ارتباط با هُ ُ
)ii/409-417و خاطرنشان ميسازد که اصل اين ارتباط به اسكندر برميگردد ;ibid.: 417
 .)Brady, 1935:) 434تارن تحت تأثير تالش اسكندر براي ايجاد اصل اخالقي «اتحاد
قلوب» ،آن را برجستهترين موضوع دربارة اسكندر ناميد» (Tarn, 1933: 148; Mauriac,
).1949: 107
 .4-4اسكندر ،الهامبخش مفهوم «جهانوطنی» زنُن رواقی
تارن برخالف تصور محققان ،مبني بر اينكه پايهگذار انديشههاي جهانگرايانه 10در عصر
باستان ،زنُن رواقي ( 262-334پم) و رواقيان پس از وي بودند ،با ارائة داليل و شواهدي
ادعا ميکند که الهامدهندة تفكرات جهانگرايانه ،اسكندر بود نه زنُن رواقي (Tarn, 1933:
) .123, 124تارن آرمان «برادري جهاني» اسكندر را شالودة تفكر رواقي ميداند (idem,
) .1948: ii/423بنا به ديدگاه او ،زنُن تصورات اسكندر را دربارة يك حكومت جهاني و
هماهنگي بين ملتها اقتباس کرد و اسكندر منبع الهام انديشههاي زنُن دربارة ايجاد
يك جامعة آرماني بود که در آن تمامي انسان ها از هر قوم و نژادي ،بدون تبعيض ،چون
مردمي واحد ،در اتحاد و هماهنگي زندگي خواهند کرد ) .(Tarn, 1948: ii/147از اين رو،
تارن رؤياي فلسفي زنُن را که همانا عقيده به «جهانوطني» ) ،(Cosmopolitanismبود،
انعكاسي از دعاي اسكندر براي «اتحاد قلوب» ) (Homonoiaميداند ) Tarn, 1933: 145-
 .(147; idem, 1948: ii/418تارن با استناد به گفتة پلوتارك ) Plutarch, de Alex, Fortuna,
 ،(1962: book i. 6بر تأثير انديشة اسكندر در شكلگيري رؤياي زنُن ،تأکيد کرد ) Tarn,
 .(1948: ii/422, 423طبق ترجمة تارن از متن پلوتارك« :حكومت جهاني زنُن ،رؤيا يا
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تصويري از حكومتي کارآمد و مطلوبِ يك فيلسوف بود ،اما اسكندر در زايش انديشة
زنُن اثر گذاشت» (.(Plutarch, de Alex, Fortuna, 1962: book i. 6; Tarn, 1948: ii/421
 .5-4اراتُستنس و پلوتارك
به عقيدة باديان ،تارن با اين هدف که تصوير فيلسوفي جهانگرا را از اسكندر ترسيم
کند ) ،(Tarn, 1948: ii/435-449به گفتههاي اراتُستنس و پلوتارك (به عنوان «اشارات غير
رسمي») استناد کرده و آنها را با «گزارش رسمي» آريان از دعاي اسكندر در اُپيس (324
پم) ممزوج ساخته است ).(Badian, 1958: 432
بر پاية گفتة اراتُستنس که در انتهاي کتاب يكم از جغرافياي استرابو
) ،(Strabo/Strabonنقل شده است ،اراتُستنس ،يونانياني همچون ارسطو را در مقابل
اسكندر به باد نكوهش ميگيرد که چرا انسانها را به يوناني و بربر تقسيم کردهاند و
اولي را دوست و دومي را دشمن به شمار آوردهاند ) .(Strabo, 1960: i. 4. 9به عقيدة تارن
بخش ديگر از گفتة اراتُستنس در متن پلوتارك قابل تشخيص است ).(Tarn, 1933: 126
گفتة اراتُستنس چنين است:
«بهتر اين خواهد بود که انسانها برحسب خصوصياتشان به خوب و بد تقسيم شوند ،زيرا همان-
طور که انسان بد در ميان يونانيان کم نيست ،در ميان بربرها نيز هستند فرزانگاني هندي يا رومي
و کارتاژي که بهراستي شايستة ستايشاند .اين بود دليل آنكه چرا اسكندر به توصيههايي که به او
شده بود ،اعتنايي نكرد ( ،(Strabo, 1960: i. 4. 9چون اسكندر باور داشت که وظيفهاي از سوي
خداوند براي هماهنگ کردن تمامي انسانها دارد و بايد برقرارکننده صلح در جهان باشد ،و
انسانها را از همهجا به اتحاد دعوت کند و گويي بايد زندگي و آداب و رسوم و ازدواج همة افراد
بشر را در پيمانة محبت فروريزد» ).(Plutarch, de Alex, Fortuna, 1962: book i. 6

تارن عقيده دارد که گفتار فوق کامالً به صحنة جشن اُپيس اشاره دارد که آريان آن
را گزارش کرده ،و «پيمانة محـبت» ) ،(loving-cupدر عبـارت اراتُسـتنس ،يك استعاره
است و به همان سبوي بزرگي اشاره دارد که در جشن اُپيس بر روي ميز اسكندر بود و
سبوهاي ديگر بر سر ميزهاي ميهمانان ،به لحاظ مفهوم ،بخشي از همان سبوي اسكندر
بودند و شرکتکنندگان مراسم شرابافشاني ،از آن سبو شراب به جام خود ريختند و
همه با هم با صداي شيپور شراب افشاندند ) .(Tarn, 1948: ii/442به گفتة تارن ،پيمانة
محبت در عبارت اراتُستنس حاکي از اين است که انسانها از همهجا در اين مراسم با
هم پيوند خوردند ،چنانکه گويي از نظر مفهوم ،هر يك از آنها از شراب اين پيمانه سهم
داشتند .اراتُستنس استعارة «پيمانة محبت» را به کار ميبرد تا عبارت «برقرارکنندة
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صلح در جهان» را توضيح دهد .بنابر اين ،اين عبارت نيز مربوط و مبتني است به اين
صحنه در جشن اُپيس و در واقع ،متقاعدکننده است که اسكندر از اين موقعيت براي
اعالن وظيفهاش بهره برد ) .(ibid.: ii/442تارن با تفسيري آرماني و نمادپردازانه از گزارش
آريان و گفتة اراتُستنس ،مجلس شام اُپيس را نمادينترين صحنة تاريخ جهان باستان
ترسيم کرده است.
قطعة ديگري از پلوتارك که تارن به آن استناد کرده ،بدين قرار است:
«وقتي که اسكندر در مصر بود ،گفتة پسامُن ) (Psammonفيلسوف را پذيرفت ،بدين مضمون که
همة مردم تحت فرمان خداوند زندگي ميکــنند ،زيرا در هر مورد آنچه باعث تسـلط بر مردم
ميشود جنبة آسماني دارد» .پلوتارك در ادامة اين جمله ميگويد« :شايد عقيدة خود اسكندر
فيلسوفانهتر بود که ميگفت :اگرچه خداوند به منزلة پدر مشترك همة افراد بشر است ،ولي
بهترين افراد را براي خود برميگزيند» ).(Plutarch, Alex, 1967: xxvii, 6

تارن در اين مورد ميگويد:
«اينكه اسكندر گفته است «خداوند پدر مشترك تمامي انسانهاست» ،کالم ساده و بيان صريحي
است ،مبني بر اينكه همة انسانها با هم برادرند .در اين روايت چيزهايي که اسكندر به آنها
انديشيده يا آنه ا را گفته است ،در اصل واقعيت دارند .او [= اسكندر] گفت که تمام انسانها
فرزندان خداوندند ،يعني با هم برادرند ،اما خداوند از ميان بهترين انسانها منحصراً او را از آنِ
خود قرار داد؛ او آرزو داشت تا هماهنگکننده و آشتيدهندة جهان باشد ،او هدفش اتحاد مردمان
قلمرواش از طريق دوستي ،وفاق و يكدلکردن آنها بود و هنگاميکه به عنوان سرآغاز در اُپيس
براي اتحاد ( ،)Homonoiaو مشارکت ميان مقدونيها و ايرانيان در حكومت دعا کرد ،منظور او از
آنچه گفت تنها همكاري و تعاون در حاکميت نبود ،بلكه اتحاد راستين ميان آنها بود» (Tarn,
).1933: 147

تارن اظهار ميکند که اسكندر در مراسم شراب ريزان اُپيس دعا کرد که همة
مردمان قلمرو [حكومت] او ،به جاي آنكه تابع باشند ،شريك او [در امور قلمرو]
شوند.Tarn, ) (1948: ii/448
 .6-4ديدگاه محققان پیرو سنت تارن
نظرات و نتيجهگيريهاي تارن باعث ميشود تا عدهاي از اسكندرپژوهانِ همعصرِ وي
مفهوم «اتحاد و برادري جهانيان» را دربارة اسكندر بپذيرند و آن را آرمان واقعي اسكندر
قلمداد کنند.
رابينسنجونيور که از اسكندرپژوهانِ پيرو سنت تارن است ،مينويسد« :رؤياي
اسكندر در مورد برادري جهانيان ،يعني دربارة صلح و وحدت ميان يونانيها و بيگانگان،
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عبارت از بيانيهاي روشن بود ،به اين معنا که بشر بايد در فكر اجتماعات انحصاري و
«ملي» نباشد ،بلكه حكومتهاي جهاني را در نظر بگيرد که در آن همة افراد در واقع،
فرزندان يك پدر ،يعني خداوندند» ).(Robinson Jr, 1949: 302
مكگريدي ميگويد« :اسكندر شخصاً با شرقيان مواجهه پيدا ميکند و تحقق اين
امر را نشان ميدهد که آنها ميتوانند بر همان جايگاه عقلي و اخالقي که يونانيان قرار
داشتند ،قرار بگيرند .پس او برنامة محقق ساختن انديشة «برادري» را بر شالودهاي
وسيعتر از آنچه پيشتر وجود داشت ،قرار داد» ).(McGready, 1933: 322
هايشلهايم دربارة انديشههاي انساندوستي که تارن بر اساس تفسير خود از منابع،
به اسكندر نسبت داده است ،اظهار کرد« :اين افكار در عصر ما از مسكو تا رم ،اورشليم،
مكه و واشينگتن به دست فراموشي سپرده نميشوند ،هرچند ،اديان و فلسفههاي
سياسي بعد ،شكل و ظاهر آنها را تغيير دادند .از زمان اسكندر ،اين افكار زمينههاي
تفاهم مشترك هستند که شرق و غرب را قادر ميسازند تا باهم پيوند يابند ،درست
همانگونه که اسكندر خواست و همانگونه که او براي آن کوشيد» Heichelheim,
.)1950:) 388

 .5نقد ديدگاه تارن
گزارش آريان از دعاي معروف اسكندر براي صلح ،پس از شورش مقدونيها در اُپيس
( 324پم) ،شالودة استداللها تارن براي انتساب مفهوم «اتحاد و برادري» به اسكندر
است .آريان دعاي اسكندر را بدون تفسير و نظر آورده است ،اما تارن بيش از آنكه متن
دعا اجازه ميدهد از آن استنباط کرده است ) .(Borza, 1967: 343او براي آنكه از
قهرمانش اسكندر تصوير رهبري انساندوست و صلحخواه را ترسيم کند واژة هُمُنُيا را
هستة اصلي تفسير خود از دعاي اسكندر قرار ميدهد و به اين ترتيب ،دعايي را که
بيشتر محققان ،اتحاد و مشارکت ميان مقدونيها و ايرانيان در حكومت تعبير ميکنند
) ،(Thermos, 1975: 219بر اساس تفسيري آرماني از واژة هُ ُمنُيا ،به اين دعا معناي عام
داده است ) .Bosworth, 1980: (2
تارن براي تأييد و اثبات نظرية خود که اساس آن را بر گزارش آريان نهاده است به
گفته هاي اراتُستنس و پلوتارك استناد کرده است ،گفتههايي که صحت و اعتبار تاريخي
آنها مورد بحث و ترديد هستند .اراتُستنس در مقام يك عالم و رياضيدان قابل ستايش
است ،اما معياري براي ارزيابي او به عنوان يك تاريخنگار يا توجيه مهارت او در سنجش
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شواهد تاريخي وجود ندارد و عبارت نقل شده از او نيز به قدري بالغي است که کامالً
واضح است که اراتُستنس همة آن را ننوشته است ) .(Badian, 1958: 432-433در مورد
گفتههاي پلوتارك نيز بايد به اين نكته اشاره کرد که از يك سو ،پلوتارك يك زندگي
نامهنويس اخالقگرا بود تا يك تاريخنگار( 11بريانBorza, 1967: xxi; 145-144 :1396 ،
 .Liebert, (2011: 545از سوي ديگر ،پلوتارك از ستايشگران اسكندر بود و در گفتار يكم
از «سرنوشت اسكندر» که صرفاً رسالهاي بالغي است ،اسكندر را فاتحي ترسيم ميکند
جهاني پرتفرقه و الهامبخش هماهنگياي عالمگير تا بدين شكل ،هم از سياست او براي
نزديك شدن به ايرانيان دفاع کند 12و هم با جرياني که عليه او در فلسفه و تاريخنگاري
رومي (در سدة دوم ميالدي) وجود داشت ،مقابله کرده باشد (بريان،270 :1396 ،
.(Badian, 1958: 436; Asirvatham, 2005: 116-117; 284

ويلكن ) ،(Wilckenدر کتاب اسكندر کبير خود اظهار داشت« :اسكندر در پي ايجاد
نوعي برادري جهاني و همگاني نبود؛ منظور او فقط آميزش مقدونيها با پارسيان بود و
نيز با خويشانشان ،ماديها و ايرانيان ديگر ،نه با ساميها ،آناتوليها ،مصريها و بقية
اقـوام قلـمرو هخامنـشيان» ) .(Wilcken, 1967: 208از اين رو ،او علت اصـلي طرح
«همآميزي قومي» و دعا براي اتحاد مقدونيها و ايرانيان را هوس اسكندر براي
فرمانروايي بر جهان ميداند و بر اين عقيده است که اسكندر همزيستي دو قوم مقدوني
و ايراني را ظاهراً بهترين ضامن امنيت و دوام حكومت خود ميديد (Wilcken, 1967:
) .248در واقع ،اسكندر در اُپيس اهداف سياسياش را جز در قالب يك دعا که اعالني
رسمي براي همكاري در حكومت و ايجاد يك سپاه متحد ميان دو ملت غالب و مغلوب
بود ،نميتوانست بيان کند (Bickerman, 1950: 44; Wilcken, 1967: 221; Bosworth,
).2006: 841
افكار نسبت داده شده به اسكندر از سوي تارن ،در واقع ،براي سردار مقدوني کامالً
بيگانه بود .اصل دعا جاي شك باقي نميگذارد که آرمان او فقط دوستي مقدونيها با
ايرانيان بوده است .هيچ مدرکي دال بر اعتقاد اسكندر به برادري همة انسانها در دست
نيست ) .(Wilcken, 1967: 221سياست «همآميزي قومي» و دعا براي «اتحاد» که در
قالب اقدام هاي نمادين ،در شوش و اُپيس در معرض ديد جهانيان قرار گرفت ،تنها به
خاطر منافع سياسي و نظامي بود (زرينکوب 252 :1364/1 ،و بعد ; ،(ibid.: 208, 232, 248نه
آنچنانکه تارن ميپندارد هدفي انساني در آنها بوده باشد ،به اين صورت که اسكندر با
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تحميل صلح به همة ملتهاي قلمرواش زمينهساز شرايطي شود که انسانها فراتر از
تعلقات مقيد به مرزهاي فرهنگي ،سياسي و جغرافيايي ،به يك تعامل ،همپذيري و هم-
زيستي جهاني سوق پيدا کنند.
باديان در مقالهاي ارزشمند و اثرگذار ( 1958م) که در نقد ديدگاه تارن نوشت عقيدة
او را داير بر اينكه اسكندر براي «يگانگي انسانها» دعا خواند ،مردود ساخت .او با بررسي
استداللهاي مطرحشده از سوي تارن دربارة جشن اُپيس ،اثبات کرد که اين جشن به
شادي ميان اسكندر و مقدونيها و (خوشبينانه) ميان ايشان و ايرانيان به پا گشت ،نه
براي اعالن دوستي و وفاق ميان همة ملتها ) .(Badian, 1958: 428از اين رو ،باديان
ال خيالي و آن را
تصور مراسم الهامبخش شام اخوت بينالمللي را از جشن اُپيس کام ً
ناشي از سوءتعبير از متن منبعي خاص [= آريان] دانست ) .(ibid.: 428چنانکه از
گزارش آريان واضح است ) ،(Arrian, 1983: vii. 11. 9در اين جشن ،اسكندر حتي به
ايرانيان جايگاهي برابر با مقدونيها در کنار خويش اختصاص نداده بود :نزديكترين
حلقه به اسكندر متعلق به مقدونيها بود ،سپس ايرانيان بودند (در حلقة دوم) و سپس آن
طرفتر حلقة قومهاي ديگر بود (بريان.)156 :1393 ،
 .6تارن و عصر او
 .1-6زندگی و فعالیت علمی تارن

ويليام تارن در فورية  1869م در لندن به دنيا آمد .وي در دبيرستان ايتن ) (Etonو
ترينيتي کالج کمبريج ) (Trinity College, Cambridgeتحصيل کرد .آنجا او خودش را به
عنوان محققي شايسته به اثبات رسانيد .او به عنوان يك کالسيست ،به طرز بينظيري
موفق بود و زير نظر هنري جكسن ) ،(Henry Jacksonمتخصص در فلسفة يونان شد.
پس از تحصيل در دانشگاه ،او به مقام وکالت رسيد و در ديوان عالي منطقهاي اسم و
رسمي به هم زد .در سال  1905م تحليلي جدي در وضع جسمانياش ،او را ناچار به
کناره گيري از حرفة وکالت کرد ،طوري که او تصميم گرفت در خانه شخصياش در
موييرتاون ) ،(Muirtownشهري در نزديكي اينورنيس ) (Invernessاسكاتلند اقامت گزيند
و تا پايان عمر در آنجا به مطالعات تاريخي بپردازد .(Adcock, 1958: 317; Bosworth,
)1983: 78, 79او با سكونت در آنجا از فشارهاي روزمرة زندگي دانشگاهي دور شده بود و
به ندرت همكارانش را ميديد ) .(Bosworth, 1983: 79تارن مرد متمولي بود و براي
گذران زندگي نياز به کار در دانشگاه نداشت ،در ملك شخصي خود در اسكاتلند اقامت
داشت و فقط گاهي براي گردآوري مطلب به لندن ميرفت و زندگي خوب اشراف
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انگليسي را داشت ) .(Adcock, 1958: 317; Todd, 1967: 49; Borza, 1967: xvقدرت
تخيل باال و آرمانگرايي شخصي تارن که ناشي از فضاي خانواده و محيط اجتماعي او
بود ،از ويژگيهاي اصلي آثار تاريخي او به شمار ميرفت که به نحو استادانهاي در
بازنمايي تصويري آرماني از اسكندر به کار گرفته شد (Todd, 1967: 48; Bosworth, 1983:
) .79خصوصيات اخالقي و روحيات تارن ريشه در اخالقيات عصر ويكتورياي متأخر
انگلستان داشت .اين ويژگيها عين ًا در اسكند ِر تارن انعكاس يافته بود ،طوري که در نظر
خواننده ،اسكندرِ تارن مثل خود او «محترم و جوانمرد» بود ;Bickerman, 1950: 42, 43
 .Robinson Jr, 1957: 326; Bosworth,) (1983: 79توجه فوقالعادهاي که تارن در دوران
وکالت براي دفاع از موکالنش به شواهد نشان ميداد ،از تيزبيني او حكايت ميکرد
) .(Borza, 1967: xvاز اين رو ،او در ترسيم چهرة آرماني اسكندر ،از هوش و مهارت
مرتبط با حرفة حقوقي خود بهره برد ) .Adcock, (1958: 317
تارن بزرگترين مورخ تاريخ عصر يونانيمآبي در سدة بيستم و برجستهترين محقق
در حوزة اسكندر پژوهي انگليسيزبان است ) .(Borza, 1967: xiv; Bosworth, 1983: 78او
نويسنده و محققي در زمينة تاريخ عصر باستان بود که به طور گستردهاي دربارة جهان
يونانيمآب و بهخصوص دربارة قهرمانش ،اسكندر جوان مينوشت 13.در سال  1927م در
جلد ششم از تاريخ باستان کمبريج ) ،)The Cambridge Ancient Historyاو شرحي از
زندگينامة اسكندر را ارائه داد که توصيفاتش از شاه مقدوني جوان ،با شور و حرارتي
برخاسته از ستايشي که به پرستش يك قهرمان منتهي ميشود به خواننده القا ميشوند
) .(Adcock, 1958: 318ديدگاههاي ارائه شده در اين زندگينامه ،اسكندرِ او را اگرنه
پرآوازهترين ،دستکم بحثانگيزترين اسكندر دوران ساخت ،بهويژه ديدگاهش دربارة
مفهوم «اتحاد و برادري جهانيان» .تارن تصوير نخستين از اسكندر را به عنوان يك
محرك جهاني از «درُيزن» گرفت و فلسفة اجتماعي جديدي را به آن افزود (Borza,
).1967: xiv
در سال  1933م در همايش علمي ساالنة والتر رالي ) ،(Walter Raleighدر آکادمي
بريتانيا که به سخنراني تارن با موضوع «اسكندر کبير و اتحاد جهانيان» اختصاصيافته
بود ،او با صراحت تمام از طرح آرمانياش دربارة اسكندر سخن گفت و گفتار خود را در
قالب مقاله در همان سال منتشر کرد14.
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در سال  1948م تا حدي در پاسخ به انتقادهايي که از او ميشد و بيگمان براي
دفاع از تعهد خود به قهرمانش ،کتاب اسكندر کبير خود را که حاصل نيمقرن انديشه و
پژوهش بود ،در دو جلد انتشار داد ) .(Burn, 1949: 88; Borza, 1967: xviجلد اول که
زندگينامة کوتاه اسكندر است ،نسخة کمي تجديدنظر شدة فصلهايي از تاريخ باستان
کمبريج است که در آنها نظريههاي عمده دربارة انگيزهها و تصورات اسكندر با قوت تمام
مطرح شدهاند .جلد دوم که عنوان فرعياش منابع و مطالعات است ،مجموعة مطالعات
خالقانه و بسيار تخصصي در زمينة مسائل اصلي در اسكندر پژوهي است ( Borza, 1967:
 .)xviبه اعتراف همگان جلد اخير اثر او گام بلندي به پيش در حوزة نقد منابع اسكندر
است ) .(Heichelheim, 1950: 388ديدگاههاي آرماني او دربارة اسكندر ،بهخصوص مفهوم
«اتحاد جهانيان» ،تاريخنگاري اسكندر را در اروپا دستکم تا اواخر دهة پنجاه ميالدي
تحت تأثير قرار داد؛ بازورث در اين باره ميگويد« :دوستان و همكارن تارن در مجموعة
تاريخ باستان کمبريج افكار او را در حوزة تحقيق و تدريس اشاعه ميدادند ،چنانکه
پس از آن ،نقد اين افكار ،نامعمول و بيفايده تلقي ميشد» ).(Bosworth, 1983: 79
 .2-6شكلگیري مفهوم آرمانی تارن
از آنجا که اثر هر مورخ امروزي ،اوضا ع عصر او يا خود او را بازتاب ميدهد( ،زرينکوب،

 )100-99 :1381اسكندر کبير تارن هم داراي همين ويژگي است .در نخستين دهة قرن
بيستم ،يعني درست زماني که تارن به قهرمان محبوبش اسكندر ميانديشيد ،رقابتهاي
سياسي ،اقتصادي و نظامي قدرتهاي بزرگ اروپا در نهايت به جنگ جهاني اول (-1914
 1918م) انجاميد؛ جنگي که فجايع انساني هولناکي را به بار آورد .به گفتة پالمر/پامر
)« :(Palmerدر اين جنگ تقريب ًا ده ميليون نفر مقتول شدند و بيست ميليون نفر
زخمي» (پالمر.)1216/2 :1384 ،
اظهارات تلويحي تارن در نوشتههايش و آنچه پژوهشگران دربارة زندگي ،آثار و افكار
اين مورخ نوشتهاند گوياي اين موضوع مهم است که زمينة اصلي شكلگيري مفهوم
آرماني او دربارة اسكندر ،يعني «اتحاد و برادري جهانيان» ،وقوع جنگ جهاني اول بود )
.Adcock, (1958: 318; Bosworth, 1983: 79; Bowersock, 2012: xiv
به گفتة ادکاك« :بيست سالِ ميان دو جنگ بزرگ ،پرکارترين دورة زندگاني تارن
بود» ) .(Adcock, 1958: 318; Todd, 1967: 49در طي اين سالها ،تصوير ذهني از
اسكندر به عنوان يك انساندوست ،فكر تارن را تقريب ًا به خود مشغول داشته بود .نقطة
اوج تفسير او نظرية معروفش بود ،مبني بر اينكه اسكندر حكومتش را به عنوان مظهر
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«برادري جهاني» تلقي کرد .ديدگاه آرماني تارن دربارة اسكندر اعتراضي بود به جهاني
که او عميق ًا از آن انزجار پيدا کرده بود ) .(Bosworth, 1983: 79گرهارد ويرت (Gerhard
) ،Wirthمحقق آلماني به نامهاي شخصي اشاره ميکند که تارن در آغاز پنجاه سالگي
خود براي او نوشته بود ،و محتواي نامه تأييد ميکرد که اثر او دربارة اسكندر ،به عنوان
اعتراضي عليه گسترش خشونت در جهان معاصر ،در ذهن او شكل گرفته بود .تارن در
طول بيست سالِ پاياني عمرش ،در انزواي نسبي زندگي کرد و در اين سالهاي انزوا،
بيزاري از جامعة عصر خود به طور فزايندهاي در او مشهود بود ).(Bosworth, 1983: 79
آرمانگرايي تارن حاکي از بدبيني نسبت به عصر خود بود .احساس بدبينانه در
جمالت پاياني او در جلد اول از کتاب اسكندر کبير آشكار است؛ تارن «اتحاد و برادري»
را به عنوان آرمانهاي ندرت ًا رخداده ،استوار و حاکي از يأس ميبيند که در جهاني آکنده
از خودبيني تأثيري ندارند .آرمان اسكندر در روزگار خود اين قهرمان ،تنها يك «رؤياي
حاکي از يأس» معرفي ميشود ،اما فهم آن از سوي نسلهاي بعد ،آن را کامالً بيهوده
نشان نميدهد ) .(Todd, 1967: 54تارن ميگويد« :به طور قطع ،خط سيري از ميراث
معنوي اسكندر که از دعاي او در اُپيس آغاز شد ،از طريق رواقيان و بخشي از آرمان
مسيحي ،تا برادريِ اعالمشده در انقالب فرانسه ادامه يافت .اسكندر اين چراغ را از
مدتها پيش برافروخته بود و تنها آرامآرام ميسوخت؛ احتما ًال اين چراغ همچنان تا به
امروز ميسوزد؛ اما هيچگاه به طور کامل خاموش نشد و هرگز هم به طور کامل خاموش
نخواهد نشد»  .Tarn, 1927 ) (437; idem, 1948: i/148اما اين مطلب در سال  1926م
نوشته شد ) .(Todd, 1967: 55تارن آشكارا بياعتمادي و بدبيني خود را در آخرين پا-
نوشت خود در جلد اول از کتاب اسكندر کبير ( 1948م) که به بند فوق اختصاص داده
بود ،ابراز کرد ) .(Bosworth, 1983: 79او در اين پانوشت ميگويد« :من بخش بعدي اين
بند را که در سال  1926م نوشته شده بود ،به طور کامل کنار گذاشتم .از آن موقع،
شاهد زايشهاي جديد و هولناکي بودهايم ،و همچنان به طرز غير قابل قبولي در جهان
در حال حرکتاند؛ و من نميدانم چگونه آن را دوباره بنگارم» ).(Tarn, 1948: i/148
يادداشتي که ترديد بيشتري را نسبت به تحقق آرمانش نشان ميدهد (.)Todd, 1967: 55
نگاهي به تاريخ اروپا در نيمة نخست سدة بيستم ،واقعيت سخن تارن را آشكار مي-
سازد :در عرض بيست سالِ ميان دو جنگ جهاني ( 1939-1919م) ،جهان چون انساني
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گنگ از سرمنزل اعتماد به سرحد نوميدي رسيد و کارش از اميد به بيم انجاميد .چند
زماني از دهة  1920م به بعد ،ظاهراً همه سو در اروپا و دنياي مردمان اروپايي ،نسيم
دموکراسي مترقي وزيدن گرفت (بهاستثناي ايتالياي فاشيست) ،اما در دهة  1930تا 1939
م گرايش بهسوي حكومت ديكتاتوري در تمامي قارة اروپا شيوع يافت و اشكال افراطي
ناسيوناليسم توسعه پيدا کرد .ظهور فاشيسم در ايتاليا و نازيسم در آلمان حكايت از
جوشش ناسيوناليسم پرخاشگر و مهاجمي ميکرد که در آلمان نازي بر باورهاي غلط
ي نازيسم و فاشيست ،جنگ نشانة
برتري نژادي و فرهنگي استوار بود .در اصول اخالق ِ
اصالت بود و عشق به صلح عالمت انحطاط (گاف و ساير نويسندگان23-22/2 :1372 ،؛ پالمر،
 1449 ،1339 ،1335/2 :1384و بعد) .موضوع بازگو شدة تارن پس از جنگ جهاني دوم
( 1939-1945م) ،در سال  1948م دربارة آرزوي بزرگ اسكندر براي پيوند فرهنگها و
ملتها ،با جهاني سخن ميگفت که همچنان از دهشت فجايع دانكِرك )،(Dunkirk
درسدن ) ،(Dresdenهيروشيما و ناگاساکي ،در گيجي به سر ميبرد (Bowersock, 2012:
).xivاميد تارن به تحقق آرمان «برادري» ،در سالهاي پاياني عمرش کمرنگ شد ) Todd,
 .(1967: 55او که اين آرمان را ميراث معنوي اسكندر قلمداد ميکرد ) ;Tarn, 1927: 437
 ،(idem, 1948: ii/434آن را تا روزگار خود ،رؤيايي تحققناپذير ميديد .تارن ميگويد:
«رؤياي اسكندر ،رؤيا باقي ماند ،اما رؤيايي که بزرگتر از همة پيروزيهاي او بود .از آن
به بعد ،بسياري رؤياي او را در سر داشتند ،اما اول از همه او افتخار اين رؤيا را به دست
آورده بود .با اين همه ،تاکنون کسي نديده است که اين رؤيا چقدر صورت واقعيت به
ال نبينيم .به هيچ وجه ،محتمل نيست
خود گرفته است؛ چهبسا امروزه ما تحقق آن را اص ً
که او [= اسكندر] هم تحقق آن را ديده باشد؛ اسكندر اما اگر بود ،اگر او زنده مانده بود،
ميکوشيد کاري براي غيرقانونيکردنِ جنگ انجام دهد» ) ،(Tarn, 1948: ii/448تارن
بدبينانه اضافه ميکند« :و [او] ناکام ماند ،همانطور که جهان از آن پس تا کنون ناکام
مانده است» ).(ibid.: ii/448گويا تارن آرمان انساني «صلح و برادري» را که در ذهن
تاريخنگارانة خود به عنوان رؤياي قهرمانش اسكندر ساخته بود ،در دنيايي که آهن و
خون را وسيلة حل دشواريهاي انساني ميشمرد ،آرزوي دور و درازي ميديد.
 .7نتیجه
تارن با تفسيري آرماني از دعاي اسكندر در اُپيس ( 324پم) ،او را نخستين کسي دانست
که در تاريخ ،از «برادري انسانها» سخن گفت و دعاي او را انديشهاي قلمداد کرد که
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فيلسوفان و عالمان دوران پس از اسكندر همچون زنُن رواقي و پولُس قديس را تحت
تأثير قرار داد؛ انديشهاي که از نظر تارن ،نيروي سوقدهندهاش تا عصر حاضر در نسل-
هاي بشر تداوم يافت .مفهوم آرماني تارن دربارة اسكندر ،چنان قدرتمندانه مطرح شد
که تا اواخر دهة پنجاه ميالدي ،بيشتر محققان اسكندر پژوه ،مفهوم او را همچنان
پذيرفته بودند ،اما در اواخر اين دهه بود که ديدگاه آرماني او با بررسي دقيق شواهد
تاريخي ،در نهايت مردود شد .نوشتههاي تارن و آنچه پژوهشگران دربارة زندگي ،افكار و
روحيات او گفتهاند ،حاکي از اين است که بروز جنگ جهاني اول و مصائب و مشكالت
ناشي از آن ،موجب شكلگيري مفهوم آرماني تارن شد؛ شرايطي که موجب شدند تا اين
مورخ بريتانيايي برمبناي ديدگاهها و تفسيرهاي شخصي خود که فراتر از گزارش آريان
ارائه کرد ،اسكندر را الگويي براي صلح و دوستي و اتحاد در جهان آشوبزده و درگير
جنگ نيمة نخست سدة بيستم ترسيم کند .چهبسا اين پرسش در ذهن تارن وجود
داشت که چرا بشريت مدرن و آگاه غرب ،به جاي حرکت در مسير واقعي انساني ،در
مسير جديدي از بربريت افتاد .از اين رو ،طرح مفهوم «اتحاد و برادري» از سوي تارن و
انتساب آن به اسكندر ،اعتراضي بود به پديدههاي هولناك نيمة نخست سدة بيستم و
تارن بدين طريق اين مفهوم را به عنوان نمادي از آمال و آرمانهاي روزگار معاصر نشان
داد و بر «برادري ملتها» تأکيد کرد ،اما شرايطي که منجر به جنگ جهاني دوم و
فجايع انساني ناشي از آن شد ،اميد تارن را به تحقق آرمان «برادري» ،بدل به يأس کرد.
پینوشت
 .1شهري بر کران دجله ،در نزديكي بغداد امروزي.
2. On the Fortune or the Virtue of Alexander.
3. James Gettys McGready (J. G. M).
پايهگذار مكتب رواقي4. Zeno of Citium (334-262 B. C). .
5. Stoicism.
فلسفة رواقي يكي از نظامهاي فلسفي يونان بود که زنُن ليتيومي ( 262-334پم) در پايان سدة چهارم پيش از
ميالد (احتماالً  300پم) آن را پديد آورد  .زنُن و جانشينانش آن را به تأثيرگذارترين فلسفة عصر يونانيمآبي
تبديل کردند ) .(Sedley, 1998: 141مهمترين آرمان سياسي در فلسفة رواقي ،به اين انديشه معطوف بود که
جهان ،شهر مشترك همة انسانهاست و رواقي ،خود را همشهري جهانيان تلقي ميکند ).(Sellars, 2007: 1
6. Eratosthenes of Cyrene.
اراتُستنس اهل کورِنه (شهري در کورِناييك ،ليبي کنوني)؛ رياضيدان ،اخترشناس و جغرافينگار يوناني سدة سوم
پيش از ميالد ( 192-273پم) ).(Sarton, 1962: i/172
 .7از نجيبزادگان بلخي.
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Badian, 1958: 430-431. : در اين باره نك.8
 بدون آنكه بين آنها، ايجاد و ترويج هُمُنُيا ميان تمامي مردمان قلمرو حكومتش بود، اين عقيده که وظيفة شاه.9
.(Tarn, 1948: ii/417) تبعيض نژادي قائل شود
 ارزشها و معيارهايي که، جهانگرايي اساساً معطوف است به اصول.(Universalism)  اشاره به جهانگرايي.10
، ارزشها و معيارهايي به عاليق و تعلقات قومي،دربارة همة مردم و در همه جا معتبر باشد؛ اعتبار چنين اصول
.(Thompson, 1998: 191)  و ديني فرد بستگي ندارد و انسان را چونان انسان در نظر ميگيرد، نژادي،زباني
Plutarch, Alex, 1967: i, 1-3. : براي ديدن مقدمة پلوتارك نك.11
Plutarch, de Alex, Fortuna, 1962: book i. 8; idem, Alex, 1967: xlvii, : در اين باره نك.12
3-4.
Adcock, 1958; Bosworth, 1983. : براي اطالع بيشتر از آثار تارن نك.13
Tarn, 1933; Borza, 1967: xv. : در اين باره نك.14
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