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 حکم کمبوجیه (دوم)

 **، دکتر جمشید بهلکه*مصطفی جابرانصاري کترد
 

دهنـده،  فرازهایی غیرعادي، عجیب، استثنایی، غرورآفرین، هولناك، تکانتاریخ پزشکی سرشار از فرازهاي برجسته است. 
 انگیز و آموزنده، یکی از این فرازها حکم کمبوجیه دوم است.عبرت

امبیز دوم) پسر بزرگ و ولیعهد کوروش کبیر بوده و حکومت بابل را در دسـت داشـته و در زمـان غیبـت     کمبوجیه دوم (ک
کوروش از ایران، نیابت سلطنت را نیز بعهده داشت. پس از درگذشت کوروش، کمبوجیه بر اساس وصیت او شاهنشاه ایران شـد.  

کـرد  جهت براي قضاوت صحیح اولویت قائل بوده و سـعی مـی   داد، بدینوي همواره به برقراري نظم، امنیت و عدالت اهمیت می
 المقدور خود یا معتمدین وي برگزیند.قاضی را حتی

به شدت برآشـفته  کند، کمبوجیه وه حق مردم را ضایع میـدهند که یک قاضی فاسد با دریافت رشخبر می او زمانی که به
کند. پس از استماع گزارش خود نیز آرام و قرار نداشته و حرکت می دارد.شود و هیأتی را براي رسیدگی به موضوع گسیل میمی

دهد تا قاضی را براي بـازجوئی نـزد او بیاورنـد. در    گیرد و فرمان میهیأت و تائید فساد قاضی، شخصاً در مسند قضاوت قرار می
م ناحق شده است. از قضـا معلـوم   وه و صدور احکاـکند که بارها مرتکب عمل زشت دریافت رشخاتمه بازپرسی قاضی اقرار می

دهد تا قاضـی جـوان را نیـز بـه     کشد. فرمان میفاسد نیز قاضی جوانی است که انتظار مسند را میشود که پسر این قاضی می
 محکمه بیاورند.

بـه تـاریخ    اندیشید که خوب داستان شیرینی است، اما چه ربطیاید احتماالً میدنبال کردهتا اینجا که قصه را با عالقمندي 
از تفهیم اتهام به قاضی فاسد و سکوت او و تـأثر و بهـت قاضـی جـوان،     جراحی دارد؟ کمی صبر کنید. به اصطالح امروزي پس 

سـپس   را بر تخت ببندند و جالدان زنده زنده پوست او را جدا کنند، تکان دهنـده اسـت.  فاسد کند تا قاضی کمبوجیه حکم می
کند که قاضی جـوان  روي مسند قضاوت (کرسی مخصوص قضاوت) نصب کنند. آنگاه حکم می را بر کند تا پوست قاضیحکم می

 گوید:به جاي پدر بر مسند بنشیند و به او چنین می
کنی بـه یـاد   رانی و هربار که حکمی صادر میاز این پس تو قاضی این ناحیه خواهی بود و در این مسند به عدالت حکم می

 اي.چه چیز نشسته آوري که در مسند بر رويمی
شـد تـا بـا     (Gerard David: 1460-1523)بنام جـرارد (ژرارد) دیویـد   بخش نقاشی هلندي انگیز الهام این داستان عبرت

خالقیت خود و البته اطالع دقیق از آناتومی بدن انسان، از صحنه پوست کندن قاضی فاسد و جلسه محکمـه تابلوهـاي بـدیع و    
 ماندگاري را نقاشی کند.

اي شد براي خلق یک اثر هنري و در این اثر عناصر تشریحی زیر پوست انسـان  انگیز تاریخ پزشکی بهانهله داستان عبرتب
هاي قرون وسطی و بعد از آن نقش مهمی در پیشرفت علـم پزشـکی و   نقاشی اند.ترین شکل نقاشی شدهترین و دقیقبه درست

 العاده و غیرعادي بوده است.یک اتفاق خارقبخش خالق اثر اند و اغلب الهامداشتهجراحی 
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توسط حاکم شهر پراگ سفارش داده شد و در تاالر دادگستري  ،اندشدهمیالدي تصویر  1498و که با هم در سال ـاین دو تابل
هاي خود. این یکی از دالیلی است که افراد ایـن تـابلو بـا    گیريشهر نصـب شد تا هشـداري باشد به قاضیان شهر براي تصمیم

وران قرن پانزده مـیالدي را  هایی مربوط به داما لباس ،کننده یک داستـان اتفاق افتاده قبل از میالد مسیح هستنداینکه روایت
 اند.پوشیده

تـر از ایـن   کننده محض نیست. شاید با بیان جزئیات تابلو بفهمید که تابلو جـذاب اما این تابلو به همین سادگی فقط روایت
فت رشوه ها است. جرارد دیوید تالش کرده است تا تمام جزئیات داستان را در تابلو بیاورد. مثالً در بخش پشتی صحنه دریاحرف

 بینید.را توسط قاضی می
اند اعضاي شوراي شهر پراگ هستند! دو بشقابی که در کنار صندلی قضاوت بر افرادي که در کنار کمبوجیه دوم ترسیم شده

 ارتباط با داستان نیستند.اند در واقع بیروي دیوار آویزان شده
رسـد. سیسـامنس هـم    که به مجازاتی دردناك مـی  بشقاب سمت چپی مربوط به داستان هرکول و همسر خیانتکاري است

دهد. مارسیاس به جهت کند. بشقاب سمت راستی آپولو و مارسیاس را نشان میمجازات خیانت در عدالت را در اینجا دریافت می
ه آخـر ایـن   شود! و در نهایت پـرد از آپولو که خداي او بود به سرنوشتی مشابه دچار شده است. پوست او نیز کنده مینافرمانی 

 نشیند.داستان مربوط به پسر قاضی مجازات شده است در پشت صحنه قرار دارد و بر روي صندلی قضاوت می
کمبوجیه را به اشکال گوناگونی از مدال و گردن آویز گرفته تا شایان ذکر است که هنرمندان متعدد دیگري نیز داستان حکم 

رسد در دورانی که هنوز سواد، خط و کتابت عمومیت نداشـته و  اند. بنظر مینقاشی روي شیشه و اشکال دیگر به تصویر کشیده
اي را به عهده داشتند تـا  کتاب و آثار مکتوب دیگر در دسترس عموم قرار نداشته است، اینگونه آثار هنري نقش یادآور و رسانه

 ی به نسل دیگر انتقال یابد.لچنین روایات و حکایاتی ماندگار شده و از نس
کند که پوست الف کوچکی نیز مابین روایت ویل دورانت از این داستان وجود دارد، به طوري که ویل دورانت گزارش میاخت

خوار را اعدام کرده و سپس اقـدام بـه   نویسد که ابتدا قاضی رشوهاند، در حالی که هرودوت میقاضی متخلف را زنده زنده کنده
 اند.کندن پوست وي کرده

الزحمه دریافتی ایـن هنرمنـد و   جالب است بدانیم که میزان حق ،ارتباط مستقیمی با تاریخ جراحی ندارد چنددر پایان هر
 .)2و  1(تصاویر  هاي دریافت اقساط نیز ثبت شده و مشخص است (قرن پانزدهم بلژیک)حتی نحوه دریافت و تاریخ
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ی متخلف1تصویر  قاض از  ی  جوئ جلسه باز  ـ 

 
وـ 2تصویر  ن پ د ه کن خصحن ط سال ی متخلف توس قاض ت  جزئیات آناتومیکس  ها و 


	تاریخ جراحی
	حکم کمبوجیه (دوم)
	دكتر مصطفی جابرانصاری*، دکتر جمشید بهلکه**


