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   اسکندرمقدونی برآمدنِ

۔ در زمان اردشير سوم بەحتريِک برخی فيليپ دوم ۔ مقدونيەپيش از اين گفتيم کە شاِه
شان در غرب اناتولی کە بە مقدونيه رفته بودند پرچمِ از کارگزاراِن ايرانیِ برکنارشده از مناصب

استقالل از سلطۀ ايران برافراشت و مقدونيه را از قلمرو شاهنشاهی ايران بيرون برد و در صدد 
 در ۳۳۸بەدنبال کودتای درباریِ سال . شد کە يوناِن اروپايی را نيز ضميمۀ قلمروِ خودش کند

برداشته شد و دربارِ ايران وارد يک دوران آشفتگیِ دو ساله ايران کە اردشير سوم در آن از ميان 
سلطنت  بەداريوش سوم کە م  پ۳۳۶تا سال . يابی دنبال کرد شد فيليپ اين برنامه را باکام

تسخير درآورد و خنستين سلطنت مقتدر را در تاريخ اروپا  بەجزيرۀ بالکان را  شبهنشست او
  . تشکيل داد

اريوش سوم بەسلطنت نشست او ترور شده از دنيا رفت و پسرِ کە د يکی دو ماه پس از آن
  اسکندر.گويا عاملِ ترورِ او پسرش اسکندر بود. اش اسکندر بە جايش نشست بيست ساله

پدرش توسط جاسوسان داريوش  کە دست خود را از خون پدرش پاک کند ادعا کردکە   آنبرای
  . دان ايران گريخته بەسوم ترور شده و کشندگانش نيز

پسر  کە سلطنت نشست ادعا کرد بە شيفتۀ فرعونان کهنِ مصر بود وقتیسخت کە اسکندر
ير ز  بەشب از فراز کوه املپ است و زئوس يک) خدای يونانيان(پسر زئوس کە   بلفيليپ نبوده

آمده با مادرش مهبستر شده و او از اين مهبستری در رحم مادرش پيدا شده و خدازاده است و 
 کە خدای يونان را ثابت کند شايع کرد بەانتسابشکە   آناو برای. راد بشر امتياز داردبر ديگر اف

پيروی از فرعونان  به۔پدرش فيليپ نيز پيش از او . اسکندر پسر او نيست کە فيليپ نيز گفته
ی های دوازده خدا دانست، و پيکرۀ خودش را بر فراز پيکره  خودش را خدازاده می۔مصر

   .از مهۀ خدايان برتر است کە دهد بود، تا نشان يونان قرار داده
 کە فيليپ پيش از آن شهر ديگر  فيليپ شهرهای آتن و ِتبِس و چند درگذشِتپس از

ها هيأتی  آتنی. شورش برداشتند بە برای بازيابی استقالل سرضميمۀ قلمرو مقدونيه کرده بود
 از اشانی آزادسازی سرزمينهدربار ايران فرستاده از داريوش سوم خواهان کمک برا بەرا

 مصر بود بەدرگير و دار هتيۀ مقدماِت لشکرکشی کە  سومولی داريوش. دست مقدونيان شدند
برابر اطماع   خطر اسکندر را جدی نگرفت، و يونان درنداد وها توجهی  درخواست آتنیبە

   .شداسکندر رها 
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فرصِت کافی يافت تا اسکندر   بەمصر لشکرکشی کرده بودداريوش سوم کە در ماههائی
او سپس پرچم جهاد ِهِلنی برضد ايران را . شهرهای نافرماِن يونانی را سرکوب و آرام کند

  . هبانۀ آزادسازی يونانيان از سلطۀ ايران برآمد بەاناتولی بەبرافراشت و درصدد لشکرکشی
 کە بەدرخواست پيشين آتن پاسخ داريوش سوم وقتی از مصر برگشت تصميم گرفت

برای آتن و اسپارت فرستاد؛ )  قنطار زر۳۰۰( هم مقادير قابل توجهی پول الًدهد؛ و عمد مساع
اسکندر، مصمم و پرتوان، شورش شهرهای يونان اروپايی را در هم . ولی ديگر دير شده بود

در مقابلش ايستاده بود را  کە او هر شهری. کوبيده شهرها را يکی پس از ديگری بازگرفته بود
 تابع ايران بود وقتی پس از مقاومِت کە شهر ِتبِسکە  چنانکيفر رسانده بود؛ بە رمحانه بی

نان و دختران ز   بە شهر را غارت کنند وفرمود تاسپاهيانش  بەسرسختانه تسليم شد، اسکندر
 کە دست سپاهيان اسکندر کشتار شدند و بقيه بەهزار زن و مرد و کودک شش. جتاوز منايند
. فروش رسيدند تا َبرده شوند بەدر مزايدهودی ز  بەاسارت رفتند و بەدهزار تن بودن حدود سی

 های شهر را منهدم کردند و خاک ِتبِس را  تا ديوارها و خانهفرموداسکندر حتی سپاهيانش را 
   .پس هيچ آثاری از شهر برجا مناَند اماکن دوردست ُبرده پراکندند تا از آنبە

 جنايتشاسکندر بعدها از اين  کە کندر، نوشتهاس بەحکمِ شيفتگيش بە،پلوتارکگرچە 
 کامل يک شهر  نابودگریِرخداِد، اما )هيچ سندی متکی نيست کە بەئی نوشته(پشيمان شد 

گاه  داری از ايران، هيچ اهتام جانب بە و باستانیدار نامبزرگ و تاريخی و احمای کاملِ يک قوم 
. انياِن پس از اسکندر بازتاب يافتهای يون از ياد مردم يونان نرفت، و در مهۀ نوشته

ترين رقيبِ آتن و اسپارت بود ننگ  روزگاران درازی سرسخت کە نابودگری شهر زيبای تبس
 با شهر تبس او کە کاری.  بر جبين اسکندر ماندگار شد نزد يونانيانبرای مهيشه کە بزرگی بود

ژه را از او در هراس شديدی و مردمش کرد مهۀ مردم شهرهای يونان اروپايی و جزاير دريای اي
   . مغرورِ خشن را از سرهای آهنا بيرون کرد اين جوانِکدر برابرفروُبرد و فکر مقاومت 

   لشکرکشی اسکندر بەاناتولی

گيریِ مصر بود کار  داريوش سوم مشغول بازپس کە م  پ۳۳۴اسکندر تا اواخر سال 
برای » جهاد ِهِلنی برضِد َبرَبرها «سره کرد آنگاه پرچمِ تسخير سراسر يونان اروپايی را يک
درون  بەنشين در اناتولی را برافراشت و آمادۀ لشکرکشی رهاسازی ديگر سرزمينهای يونانی

  .  شد برای بيرون کشاندِن آن سرزمينها از سلطۀ ايرانياناناتولی
 غنايم بسياری را نصيب سپاهياِن او کند سبب  کەتوانست می کە اناتولی بەلشکرکشی
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 با او مهراه ۔رغم خمالفتشان با سياستهای اسکندر به۔گروههای بزرگی از يونانيان ە  کشد
يی برای مهۀ ارتشهای منطقه  بارها شاهد بوديم، يونانيان مزدوران حرفهکە  چنان. شوند

 زمان هم گروههائی از آهنا در لشکرکشی ايرانيان طور هم کە بەبار ديديم  چندينمثالًبودند؛ 
اسکندر آمادۀ  کە اکنون. اشتند و هم گروههائی در کنار شورشيان مصر بودندمصر شرکت دبە

کردند، و  شد، دهها هزار يونانی در ارتش ايران در اناتولی خدمت می اناتولی می بەلشکرکشی
اگر اسکندر در . اناتولی بودند بە ديگر آمادۀ مهراهی با اسکندر برای لشکرکشیدهها هزارِ

آوردند، و اگر شکست  دست می بە غنايم بسياریسپاهيانششد  اين لشکرکشی پيروز می
 شان برگردند و در فرصت ديگری وارد ارتش ايران شوند وتوانستند کە بەديار  مینيزخورد  می
   .دست آورند از ايرانيان دريافت کنند بەنتوانسته بودند در مهراهی با اسکندرکە چە  آن

 خاورميانه مهۀ زگرفته بود ولی در غربِ با۳۳۴مصر را داريوش سوم در سال گرچە 
 از زمان کشته شدِن اَرَدَشير سوم کە خشونتهائی. ها برای توسعۀ نفوذ اسکندر فراهم بود زمينه

ان کشور را از داريوش دار سپهاه افتاد و پس از کودتای داريوش سوم اوج گرفت بسياری از ر بە
مقدسات فينيِقّيه و مصر  کە بەاهانتهائی.  بود او او نافرمان کردهدر برابرخشم آورده و  بەسوم

 کە ئی بر پيکر شاهنشاهی زده بود  شده بود چنان دشنه ِاعمالدر هنگام فرونشاندن شورشها
 ايران دست يک حکيم ماهر نياز داشت؛ ولی از خبت بِد يک داروی درازمدت بر بەاصالحش

.  دربار ايران سلب کرده بودها کمين کرده و هرگونه فرصتی را از دمشن در پشت دروازه
 ناراضيان پارسی و اطاعت کشاندِن بەداريوش سوم مردی کارديده و باجتربه بود؛ ولی برای

خريد و خود را بيش از پيش  شد و خشم بيشتر را برای خودش می ور میز  بەمادی متوسل
  غربیينهایسرزماسکندر برای ايجاد آشوب در  کە ئی انهکار فريب اقداماِت. کرد تضعيف می

 سلطۀ ايرانياناو با عناصر ناراضی از  کە داد و ارتباطاتی اناتولی و در فينيِقّيه و مصر اجنام می
 بايست داد، و داريوش می  ناگوار میرخداد يک پيدايیکرد خرب از  در اين سرزمينها برقرار می

 کشور درگير روندولی او در . شد کار می بەبرای رويارويی با اين فاجعۀ احتمالی دستکە 
سال پيشتر اَرَدَشير سوم در کودتای  چهار. يها و مقابله با رقيبان قدرِت خاندانی بودنابەسامان

داريوش . سال بعد پسر او نيز در يک کودتا کشته گرديده بود ُوهوش کشته شده بود و دو َبگَە
راضی از خشونتها را  نا برسر کار آمده بود بسياری از نيرومنداِنی ديگردر يک کودتا کە سوم

چينی برای جنگ   جز نارضايتيهای داخلی و زمينهکردارهائیولی چنين . نابود کرده بود
از دست او  کە دمشنان داريوش سوم. درپی داشته باشد کە توانست خانگی نتيجۀ ديگری منی

دولتش، و رقيبانش درصدد از ميان  بەآسيب ديده بودند در انديشۀ تضعيف او و لطمه زدن
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شدت ناراضی بودند و زمينۀ فريفته شدنشان  بەفينيقيه و مصر از ايران. برداشتنش بودند
غرب (سلطۀ دربار ايران در ليکيە و فريگيە .  ضد ايرانی فراهم بودبيرونیِتوسط هر نيروی 

اِن پارسی و دار فرمان خمالف داريوش ازبين رفته بود و سبب حتريکات ايرانياِن بە)اناتولی
شنود از سياستهای خشن داريوش سوم، در اين سرزمينها با خودسری حکومت مادی، ناخ

مهين منوال بود؛ و در  بەنيز وضع) نيمۀ شرقی اناتولی(َپتوکَە و ارمنستان  در کَت. کردند می
مصر . رؤيای احيای پادشاهی ماد را درسر داشتند کە سرزمين ماد نيز بودند عناصری از مادها

.  بپذيرنديانخاطر رهاشدن از سلطۀ ايران بەرا» خبش جنات«هر عنصر   کەو شام آماده بودند
بسياری از سرزمينهای شاهنشاهی در آشوب بود، و آرزوی استقالل در بسياری از کشورهای 

   .زير سلطه سر برآورده بود
اين . خاک آسيا هناد بەاسکندر از تنگۀ هلسپونت گذشت و گام کە در چنين وضعيتی بود

هناد، و مهين  يک سپاه متجاوز از خاک اروپا قدم بر خاک آسيا می کە در تاريخ بودبار  خنستين
 ۹برای  کە  سلطۀ اروپا بر مناطق وسيعی از آسيای غربی شد يک راه درازِگربار آغاز خنستين

عنوان نقطۀ عطفی در تاريخ  بەآسيا بەاگر در اروپا لشکرکشیِ اسکندر. ادامه يافتۀ آينده سد
 آسيا بر روی اروپا گشوده شد و با اين لشکرکشی راِه کە مهين علت بوده بەدهجهان تلقی ش

   .گاه مسدود نگشت هيچ
ايران  بە با خيانت بر کرانۀ غربیِ اناتولینشين ايليون  يونانیِ شهر يونانیدار فرمان

 کە اين شهر از اسکندر گرفت آن بود کە پاداشی. آسيا شد بەی اسکندر برای ورودگشا راه
 مهيشه از خودخمتاری برخوردار ايليون کە  کردن و اعال،ر آن را يک شهر مقدس مشردنداسک

ودی ز   بەکه۔ او از اين وعده هدِف. گاه از او ماليات گرفته خنواهد شد خواهد بود و هيچ
 پيوسنت بەنشينِ اناتولی و تشويق آهنا  فريب دادِن شهرهای يونانی۔شدبودنش آشکار  دروغ

 کە توسط يکی شورش ليِدَيە را کە دکی پيش از آن داريوش سوم توانسته بودان. خودش بودبە
 را) سپهرداد (داتَەسپيترَ دخترش او شوهرِ.  برپا شده بود خبواباندايرانیِ اواز خمالفان 

سوی دريای ايژه با  اين بەانتقال اسکندر و نيروهايش. شهرياری ليِدَيە منصوب کرده بودبە
با خيانت بسياری از سپاهياِن يونانی ارتش  کە انه اتفاق افتادگير افلغحرکتی بسيار سريع و 

   .ايران در منطقه صورت گرفته بود
با اسکندر در کنار رود گرانيک در آخرين ) سپاِه ليدَيە(خنستين رويارويی سپاه ايران 

رقرار  متاسهائی ببومیِ حمل برجستگاِناسکندر از مدهتا پيش با .  غرب اناتولی رخ دادنقطۀ
 او و مياناگر جنگی  کە آهنا وعدۀ استقالل و آزادی داده آهنا را فريفته آماده کرده بود بەکرده
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در اين . شکست حتمی بکشانند بە دربگيرد اينها در حين نربد بشورند و سپاه ايران رايانايران
 ان اسکندرتلفاتی هم بر سپاه اسکندر وارد شد و مشاری از هبترين افسر کە  چندروزهدرگيریِ

شهريار ليِدَيە، ) سپهرداد(داَتە کشنت رفتند، ايرانيان شکست يافتند، و بزرگانی چون سپيتَربە
 ارتش ده فرمانداماد شاهنشاه و ) مهرداد(َپتوکَە، ميتَرداَتە  شهريار کَت) مهرُبرزين(ميتَرُبرزين 

 شهريار فريگيه، )دآرشي(اَرشيَتە برادرزن شاهنشاه، ) فرناک(در غرب اناتولی، فَرناکَە 
 قربانی دفاع از پارسی عموی داريوش سوم، و چندتن ديگر از بزرگان  هخامنشیآرياُوهوپالِ

هزار تن از سربازان سپاه ايران کشته دوازده نوشتۀ ديودور  بەحيثيت تاريخی ايران شدند، و
  . اسارت افتادند بەهزار تنبيست شدند و بيش از 
نوشتۀ مورخان  بە. نيز در اين جنگ تلفات بسيار دادند ارتش ايران يونانیِمزدوراِن

 اسکندر. هزار تن بودبيست  ارتش ايران در اين جنگ بالغ بر يونانی مشار مزدوران يونانیِ
نيمی از مزدوران يونانی . بگذارد شان خواست کە زنده ناميد منی ونان میي بەآهنا را خائنانکە 

شدگان را  هزار تن از تسليم ن تن گريختند، و دوکشنت رفتند، هزارا بەپس از تسليم شدن
 برای مقدونيان کشتزارها و باغهاعنوان برده در  بەمقدونيە فرستاد تا بەاسکندر زنده گذاشته

خانۀ سارديس  در گنج. دست اسکندر افتاد بە ۔پايتخت ليديە۔ سارديس شهر.بيگاری کنند
ؤيا شباهت ر  کە بەمهه مال ا ديدن آنآهنا ب کە دست مهامجين افتاد بەچنان اموال انبوهی

   ١.تر شدند بيشتر در راه اهداف اسکندر آماده فشانیِ شگفتی افتادند، و برای جان بەداشت
 جنگ گرانيک نيروی ايران در غربِ اناتولی در هم پس از شکسِت سپاهياِن ايران در

. نوبی ادامه يافت اسکندر در خاک اناتولی از کرانۀ جرویِ دنبال آن پيش بەشکسته شد و
 راه پا درآمدند و شهرهای سرِ يکی از  ايرانی در غرب و جنوب اناتولی يکیپادگاهنای کوچِک

 آهنا استقاللِنشينِ اناتولی مبنی بر اعادۀ  شهرهای يونانی بەهای اسکندر وعده. تسخير شدند
از شهرهای حال برخی  با اين. شورش درآورده بود بەمردم را فريفته و برضد حکامِ حملی

 شان گرفتار خشم اسکندر شده ايران وفادار بودند در اثر مقاومت جانانه کە بەجنوب اناتولی
 از آغازِ کە شهر ميليتوس. فروش رفتند بەماندگانشان اسير شده  ختريب گشتند و زندهتاراج و

.  بودايران بود ازمجلۀ اين بالديدگان بەشاهنشاهی هخامنشی از وفادارترين شهرهای يونانی
چندين هفته  کە وضعيتی شبيه ميليتوس داشت ازمجله شهرهائی بود کە شهر هليکارناس نيز

نتيجه نرسيد؛ زيرا شاه ايران  بەدر زير محالت شديد اسکندر پايداری ورزيد، ولی مقاومتش
 اسکندر اين شهرها و چهار شهر ديگرِ. ياری اين شهر قهرمان برسد بەموقع کە بەنتوانست

                                                 
  .۶۸۸۔ ۶۷۶اومستد، . ۱۶۔ ۱۱فصلهای ، ۱آريان، لشکرکشی اسکندر، کتاب . 1
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 ماندنشان در اطاعت ايران و عدم کيفرِ بەسان اين بە جنوبی اناتولی راکرانۀين نش يونانی
 را کشتار ان ويران و مردمش تاراج و»جهاد هلنی برضد بربرها«شان برای شرکت در  آمادگی

   .مهين سرنوشت گرفتار شدند بە جزاير دريای ايژه نيزچند شهرِ. کرد
منصبی   در غرب اناتولی ايراناه دولتیِدر دستگ کە ميان، يک افسر مقدونی در اين

خدمت داريوش رسيد و از او  بەشوش رفته بەورزيد، اسکندر می کە بە، از روی حسدیداشت
 کە داريوش.  ختريبها و کشتارهای اسکندر کاری کند تاراجها وبرای جلوگيری از کە تقاضا کرد

ئی داد  او نامه بەمان بودخواهاِن نافر  گرفتار رقابتهای داخلی قدرت اين زمان درشخود
اين نيز نامش اسکندر بود و برادرش يکی از مشاوران  کە  اسکندريکی از خويشاِن بەخطاب

 کە اين اسکندر نوشته بود بە فيليپ بود، و در آنترورمهدست او در ۔گويا۔ نزديک اسکندر و 
او داده خواهد  بەاضافه هزار قنطار زر بەشد پادشاهی مقدونيەاگر اسکندر پسر فيليپ را بکُ

  و نامه از اوشناسايی و دستگير کردند،ولی اين فرستاده را جاسوسان اسکندر در راه . شد
   . کشته شدندگير شد، و هردو بەشکنجه نيز دستدست آمد، و آن اسکندر بە

 بەنام  يک افسر دلير يونانی اين زمان و قربس دراَيونَِيەناوساالر نيروی دريايیِ ايران در 
مصر خدمات بسيار  بە در لشکرکشی اَرَدَشير سومنتورمِ بزرگش اين افسر و برادرِ.  بودونمنمِ

درياساالریِ ناوهای ايران در ايونيە و  بەپس از برادرش کە ارمجندی اجنام دادند، و ممنون
قربس رسيد دختری از يک خانوادۀ پارسی جاگير در غرب اناتولی را گرفته داماد ايران شده 

درياساالر ايران در  (اوتوفراداتَەزير دست  کە شده اين يونانیِ ايرانی. رانی شد ايالًعم
قصد يوناِن  بە ناو۳۰۰کرد از خواهندگاِن بقای شکوه ايران بود؛ لذا با  خدمت می) مديترانه
يونان برگرداَند  بەمقدونيە محله کند شايد بتواند اسکندر را کە بەآن اميد بەبەراه افتاداروپايی 

  . درون اروپا بکشاند بەنگ راو ج
خشميده کرده  خودش جنايتهای بسيار کرده و مهگان را از  اروپايیاسکندر در يوناِن

نيروی دريايی ايران در راه  کە  يونان با شنيدن اين خرببسياری از شهرهایاسپارت و . بود
 شوقی برای است شاد شدند و مشاری از اين شهرها داوطلبانه تسليم ممنون گشتند و شور و

 ايران، اين  بِدولی از خبِت. رهايی از دست اسکندر و مقدونيان در ميان يونانيان پديدار شد
 بيرون کشيدِنبرای  کە ئی ميانه بيمار شد و درگذشت، و نقشه باز در اين  دلير و پاکده فرمان
 درون خاِک بە اسکندرهای نربِد  اسکندر و بازگرداندِن جبههدست نيروهای از  اروپايیيوناِن

 پيشينِ منصبِاينک  کە بازو فرنَەنام  بەافسری. گور رفت بەاصلی يونان در سرداشت نيز با او
 ناوساالریِ کشتيهای  کرداز شاه دريافت کە ودی طبق فرمانیز   بەممنون را برعهده گرفته بود
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قربس  بەشدسپرد و خو) برادرزادۀ ممنون( پسر منتور تيمونداس  بەايران در دريای ايژه را
 روزگار نبود، و اين تصميمِ  آناما اين تيمونداس مرِد ميداِن. اوتوفراداَتە پيوست  بەرفته

 آتن و اسپارت آمادۀ مهکاری با نيروی ايرانی برای رهاسازیِ. داريوش سوم اشتباه بزرگی بود
نفس  زه شايسته برای جذب نيروهای تابودند، ولی تيمونداس تدبيرِاز سلطۀ مقدونيه يونان 
ماندۀ شهر تبس نيز مهراهشان بودند  گريختگاِن زنده کە  آتن و اسپارتهيأت اعزامیِ. نداشت

 سراسرِ.  شدندگير دستاه افتادند ولی در راه توسط مردان اسکندر ر  بەبرای ديدار با شاهنشاه
 گرفتار رقابت قدرت داخلی بود شخود کە يونان آمادۀ شورش برضد اسکندر بود، ولی شاه

   . يونانيان اجنام دهد محايت ازاقدام شايسته را برای کە توانست منی
دربارۀ  کە سازيهائی زمان است مهۀ افسانه نوشتۀ مورخان يونانی در آن کە اين گزارشها

يونانيان . مناياند  و پوچ میامعن ساخته شده است را بی» بربرهاجهاد يونانیِ اسکندر با «
 بود، و اگر شاه ايران هتسليم کشاند بە و ارعابخشونتا را با او آهن. خواهان اسکندر نبودند

يونان بفرستد منتقل شدِن جنگ  بە باتدبير و نيروی کافیتوانست مرداِن می کە در وضعی بود
يونان نيز جنات کە   بل و نه تنها شاهنشاهی ايران،يونان حتمی بوددروِن خاِک  بەاسکندر

گانۀ  کودتاهای سه.  ايران خامته يابددوران سروریِ کە ود بچنان سرنوشت اوگارولی . يافت می
 با داريوش سوم، اقتدارخواهانخواهان پارسی ازمجله خوِد داريوش، و رقابت کنونیِ  قدرت

   .پاشيدگی رسانده بود آستانۀ ازهم بە را سلطنِت هخامنشیشيرازۀ امورِ

   ساز ايسوس جنگ سرنوشت

 در کيليکيە بەرا گرفته وجنوبِ ميانیِ اناتولی در  اسکندر فريجيه ۳۳۳تا هبار سال 
شهرياری کيليکيە را داشت  کە نام ارشاَمە بەيک پارسی.  رسيده بودمهسايگیِ مشالیِ شام

دست اسکندر  بەکيليکيە.  اسکندر مقاومت منود، ولی فرجامش شکست بوددر برابرجانانه 
 و کردهصيب سپاهيان اسکندر  ن را شهرهای جنوبی اناتولی اموال بسياری تاراجِ.افتاد

 مزدوران بيشتری از  او با اين اموالْبعالوه. بيشتر گشوده بود یِيگشا اشتهای آهنا را برای جهان
 از آشفتگیِ کە او. مشار بسيار زيادی افزايش داد بەرا يونانيان را جذب سپاه خويش کرد و آن

 داشت خربيران از داريوش سوم ان ادار سپهسياسی اوضاع داخلی ايران و نارضايتی گستردۀ 
او . در ميان اين اوضاع آشفته شام و مصر را در يک حرکت سريع بگيرد کە درصدد بود
 آهنا خرب از آمادگیِ کە  و سران بومیِ اين کشورها دريافت کرده بود)فقيهان(کاهنان پيامهائی از 
شان فرستاده  برايکارانه۔ ب۔فري کە هائی عدهو  بەداد تا اسکندر بنا اسکندر می بەبرای تسليم
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او مشاورانی در اختيار . استقالل برساند بە از سلطۀ بيگانگان بيرون کشيده راآن سرزمينهابود 
.  داشتندآگاهيهای بسياردر اناتولی يا در ايران خدمت کرده بودند و از اوضاع ايران  کە داشت

اوضاعِ شاهنشاهیِ  کە دانست یبا خربگيريهائی کە از درون ايران اجنام داده بود ماسکندر 
تواند نيروی کافی برای  منی  داريوش کە استئی از آشفتگی و نابەسامانی ايران بەگونه

خمالفان داريوش در ايران بسيارند، و چون  کە دانست  میبعالوه. رويارويی با او فراهم کند
 شدت خواهد يافت و  رقيباِن قدرِت داريوشداريوش گرفتار مقابله با او شود جنگهای داخلیِ

ترين  در نزديک کە خواست رو می از اين. پاره و تضعيف خواهد کرد کشور هخامنشی را پاره
 توسط  اين زماناو تا کە اقداماتی. جنگ با خودش بکشاند بەفرصِت ممکن داريوش را

 حملی در شام و مصر اجنام داده بود، او را جاسوسانش در متاس با شخصيتهای نيرومنِد
  . گرفنت اين کشورها چندان دشوار نيست کە وار کرده بوداميد

گيری را بە  اسکندر در کيليکيە ماند و شايع کرد کە بيمار و بستری است، و ادامۀ جهان
 خربگيرانی کە بەاناتولی فرستاده بود توسِط بەداريوش. فرصِت ديگری موکول کرده است

 زده است لشکرگاه) زی کيليکيە و شامشهر مر(اسکندر در کيليکيە نزديکی طرسوس  کە شنيد
ند، و اسکندر  است کوهستانی کيليکيە منطقۀ تاراج روستاهایسرگرمِ سپاهيانشو بيمار است و 

شام رفته از  کە بەلذا داريوش برآن شد. مقدونيە برگردد بەتاراجها را برداشته کە در نظر دارد
 خطر خمالفاِن. مالی دهد را گوشراه ايسوس با يک حرکت سريع وارد کيليکيە شده اسکندر 

مادر و خواهران و زن (اش  خانواده کە خاندانی در ايران نيز برای او شديد بود، و او جمبور شد
برد تا اگر در غياب با خود او خبشی از جواهرات سلطنتی را نيز . را با خودش بربد) و فرزندان

چيز مناَند و  سلطنت دست يابد، بیبە  کەاو در ايران حتوالتی رخ دهد، و اگر دوباره نتواند
   .گردآوری نيرو بپردازد بەبا استفاده از اين ثروهتا کە بتواند

 داده بود عمل استقالل کە بەمردم اناتولی مبنی بر هائی عدهو  بەخواست اسکندر منی
 جنگ ،درنتيجه. خودشان مشغول بدارد بەنيرومندان حملی را کە تصميم گرفتکە   بلکند،

 . ليِدَيە را آشوب فراگرفت: رخ داددرونیِ اناتولی سرزمينهایخواهان  يان قدرتداخلی م
َپتوکَە از مدتی پيشتر و از زمان اَرَدَشير سوم   در کَت.ديها برضد فريگيه وارد جنگ شدندپيسي

 کار داری يا خمالفت با اَرَدَشير بروز کرده بود و با روی ها در جانب اختالف پارسيان و مادی
 شهريار منصوب داريوش در جنگ داخلی کشته شد ،وضع تداوم يافت داريوش سوم اينآمدن 
 درگيری هردو از خمالفان داريوش بودند، و کە  سلطنت تقسيم شدَپتوکَە ميان دو مدعیِ و کَت

کە   آنجنوب کاپادوکيە را گرفته بود برای کە  سراجنام يکی از آهنا؛ميان آهنا مدهتا ادامه يافت
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اين هيأت با  کە  مذاکراتیدنبالِ بەنزد او فرستاد و بە راهيأتیندر را کسب کند محايت اسک
. پتوکە را ندارد کت بەاسکندر قصد لشکرکشی کە اسکندر اجنام داد اطمينان حاصل کرد

داريوش با اسکندر وارد جنگ شود  چە چنان کە اسکندر نيز از اينها قول بگيرد کە طبيعی بود
  .  داريوش مهراهی نکنندپتوکَە با سپاهيان کت
.  از حيطۀ قلمرو داريوش سوم بيرون و در آشوب شدالً سراسر اناتولی عمگونه، بەاين

چند نيرومنِد در ماد و  در چند نقطه نيز چنين وضعيتی داشت، و زمين سرزمينهای داخلی ايران
ند و مدعی داريوش بود و ند سر برآورده بود)َمرو(و َمرِغياَنە ) هرات(و هَريَو ) پارت(َپَرَتَو 

  ارتشآشفتگيهای درونیِ کشور،در نتيجۀ اين . هرکدام هوای شاهنشاِه ايران شدن را داشت
   .هنايت ضعف رسيده بود بە) داريوشارتشِ(شاهنشاهی 

 ۔گزارشهائی کە جاسوسان  بود کردهدريافت کە داريوش بنابر گزارشهای دروغينی
 کە او خرب داده بودند بە.پنداشت سکندر را ضعيف می اپراکندند۔ اسکندر طبقِ برنامۀ او می

 قصد اسکندر جز تاراج اموال مردم اناتولی نبوده و اکنون در کيليکيە بيمار و درصدد بازگشنت
 اسکندرکە   آنبرايش مانده بود را برداشت تا پيش از کە او نيروهائی. مقدونيە استبە
حلب رفت تا با زيرِ پا  بەاو از بابل. ره کندس يونان برگشته باشد در کيليکيە کارش را يکبە

. وارد کيليکيە شود) واقع در ناحيۀ کوهستانی ميان سوريه و کيليکيە(راه ايسوس  هنادن تنگ
راه با مهۀ نيروهايش منتظر  تنگ  اينسویِ ديگرِها را چيده بود در  اين زمينه کە اسکندر نيز
  . داريوش بود

راه  تنگ. دام اسکندر افتاد بەراه ين عبور از اين تنگم در ح  پ۳۳۳ماه  داريوش در دی
ئی بود در ميان   باريکه١ تشريح کرده است، چندين دهه پيش از اينگزينوفونکە  چنانايسوس، 

مانند و سوی ديگرش را دريا احاطه  سويش را کوِه ديواره يک کە کوِه ايسوس و دريای مديترانه
ی در مشال و جنوب، دو ديوار بلند و قطور با سوی اين باريکه، يعن در دو. کرده بود
شد، و بر  دروِن آهبای مديترانه ختم می بەهای عظيم آهنين قرار داشت، انتهای ديوارها دروازه

دروازه يک   هرکدام از اين دوبانی ساخته شده بود، و در پسِ فراز هر ديواره برجهای ديده
. شد و ديگری در خاک کيليکيە واقع میيکی در خاک سوريه  کە قرارگاه نظامی دائر بود،

 کە ئی در اين فاصله جريان داشت شش کيلومتر بود، و رودخانهحدود فاصلۀ ميان دو دروازه 
اين تنها راِه ارتباطی ميان سوريه و کيليکيە بود، و ورای آن . ريخت دريای مديترانه میبە

اين يک گذرگاه . وجود نداشت لشکر از آهنا گذرِامکان  کە گذر بود مناطقِ کوهستانی سخت
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۴۶۰ سوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

از آن حفاظت کرده از عبور يک لشکر  کە توانست مشار می  کميک لشکرِ کە استراتژيک بود
وقتی نيز  ۔اش سخن رفت که در جای خود درباره۔کوروش کهتر . بزرگ جلوگيری کند

طری  خچە چنانکنارِ اين معرب فرستاد تا  بە کشتيهائیبگذردراه  از اين تنگ کە خواست می
   .از اين کشتيها برای فرار استفاده کند کە بتواندبرايش بەپيش آيد 

که ۔راه ايسوس  های تنگ  نيروهای نگهبان دروازهده  کە فرمانرسد نظر میبەاکنون 
داريوش فرستاد تا  بە فروختۀ اسکندر شده بود و گزارشهای غلطی۔ه بودبومی از مردم الًاحتما

   .افتددام اسکندر  بە شود وراه او با غفلت متام وارد تنگ
داريوش  بەشام رفته بە مزدوران يونانی بودندًتاُعمَد کە شهريار مصر نيز با سپاهيانش

. دام اسکندر افتاد و شکست يافت بەراه داريوش در حين عبور از اين تنگ. سوم پيوسته بود
. دن آمده بودندنيروهای زبدۀ اسکندر در مهۀ بلنديها موضع گرفته بودند، و برای پيروز ش

رسيدند اينها از فراز سرشان  ها می درون يکی از دره بەشيانوقتی شاه و سپاه کە کافی بود
   .کنند شان باران سنگ

 رقم زد  بەزيان داريوش و بەسوِد اسکندرمعادلۀ جنگ ايسوس را عامل بسيار مهمی کە
ن آمده بودند، و سپاهيان مقدونيان برای پيروز شدن و برخورداری از ثروهتای ايرا کە آن بود

  . بيش از هرچيزی در فکر زنده ماندن بودند کە  سربازانی بودند اوشاه ازمجله مزدوران يونانیِ
اند، و مشار  های بسيار آورده گزارش جنگ ايسوس را آرياند و ديگران مهراه با گزافه

 مسلم است. نی بودندهزار تنشان مزدوران يوناسی  کە اند هزار نوشته ۶۰۰سپاهيان داريوش را 
 پيروزی اسکندر در ايسوس بوده است؛ و جلوه دادِن برای بزرگ کالنیذکر چنين مشار کە 

   ١.هزار تن بودصد مشار کشتگان سپاه ايران در جنگ ايسوس بالغ بر  کە اند نوشته
ان گر گزارش توسط اين یراهی آنچنان  از تنگکالنی چنين مشار  دادِنگذرکە   چوناما
گوييها هنان  ن بوده است گزارش جنگ ايسوس آشفته شده و حقيقتش در پشت گزافهغيرممک

جز جنات جانش در آن  کە شاه در وضعی قرار گرفته بودکە   آنمسلم استچە   آن.مانده است
 بقای  تاريخْی حساسِدانست در آن شرايِط می کە او. بار هيچ انتخابی نداشت تنگنای مرگ
  باشد زنده مباند، با استفاده از تاريکیِهبائیهر  بەبسته است و بايدبقای او وا بەکشور و ملت

 ديگر چون روزِ. رهيد تيزتکی افکند و از خطر اش جهيده خود را بر پشت اسپِ گردونه شب از
 ديگرباره گرفت تا در پيش سره راه بابل  يک حتمی شد شاْه بر سپاهياِن شاْه اسکندرپيروزیِ

اسکندر زمانی از .  و کشور را در برابر اين دمشن متجاوز حفظ کند بپردازدسپاه گردآوریبە
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دست افرادش  بە و گردونۀ سلطنتی مهراه با ردای شاهه بودسپيده دميد کە فرار شاه اطالع يافت
 داريوش سوم در ايسوس نقطۀ شکسِتمهين . شهريار مصر از مجلۀ کشتگان ايسوس بود. افتاد

   . زدپايان شاهنشاهی هخامنشی را رقم

   سقوط سوريه و فينيقِيّه

. افتاد اهر  بەسوی دمشق بەپس از پيروزی در ايسوس اسکندر وارد سرزمين شام شده
مشاری . زيستند  میدمشق از افراد خاندان هخامنشی در برخی از خانداهنای ايرانی و مشاری

شهرياری شام  اين شهر مرکزِ. دمشق رسانده بودند بەاز فراريان جنگ ايسوس نيز خودشان را
از ايران  کە داريوش سوم نيز اموال و جواهراتی. شد  در آن نگهداری میبزرگیخانۀ  بود و گنج

مادر و زن و .  تا نزد افراد مورد اعتمادش امانت باشد بودفرستاده دمشق بە آورده بودشبا خود
يسوس خرب شکست داريوش در ا.  شده بودندفرستادهدمشق  بە داريوش نيزپسرِ دو دختر و يک

.  شام خيالش را کرده بودندايرانياِن کە اسکندر بيش از آن نيرومند است کە داد از آن می
 داريوش زنده و در تالش گردآوری نيرو است، درصدد برآمد کە دانست می کە شهريار دمشق

ی تسليم و  بەاموال و مردم شهر بەشرط عدم تعرض بەبا اسکندر وارد مذاکره شده دمشق راکە 
نتيجه رسيد، زيرا گزارشهای مورخان دربارۀ رفتار اسکندر با مادر  بە اين مذاکراتاظاهًر. دکن

 اسکندر مورد احترام قرار فرماِن بەآهنا کە و مهسر و دو دخترِ داريوش سوم اتفاق نظر دارند
نند  مباپيشين را داشته باشند، در جتمالت برانشان کاران و فرنام پيش کە گرفتند، اجازه يافتند

 داريوش زيباترين شهبانویکە   آندرعين کە گويند اين گزارشها می.  را نگاه دارنداشانو زيوره
او  بە مهتا نداشت، اسکندر چشم طمع از او بربسته از جتاوززيبايْی روزگار بود و در زِن

 چە اين بانوان ايرانی«: اطرافيانش گفت بەنزدش بردند بەخودداری ورزيد؛ و وقتی آهنا را
   ١»!ند استربا يبا و دلز

. با بزرگان دمشق بسته بود پابند مباند کە قول و قرارهائی کە بەالبته اسکندر برآن نبود
او اعتماد کرده خود  کە بە شهرنيرومندانبر دمشق دست يافت، شهريار و ديگر کە   آناو پس از

 کە ئی نقدينه. رده کردا َبکُشت و زن و فرزندانشان ررا بازداشت کرده او تسليم کرده بودند  بەرا
دست اسکندر افتاد بالغ بر  بەخانۀ شهرياریِ دمشق  و مشش در گنج زريگ سکۀ رايجِشکلبە

 های مهراهاِن اسکندر،  با استفاده از نوشتهپلوتارک. اند نوشته)  ُتن۹۰بيش از (هزار تاالن سه 
مهه بانوان و دوشيزگان  ثروهتای دمشق دست يافتند و آن مقدونيان وقتی بر کە يادآور شده
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۴۶۲ سوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 ايرانيان بردگی گرفتند، چنان مسحور ثروهتای هنگفِت بەنظيرش را نديده بودند کە زيبارو را
 یِياب دستپس از آن حاضر بودند برای  کە  شدندشانو زندگی پرجتمل آهنا و زيبايیِ زنان

در راه منويات ئی را  بيشتر بر چنين ثروهتا و جتمالتی و بر چنين زنانی هرگونه فداکاری
  . اسکندر اجنام دهند

تر اسارت اسکندر درآمدند، زن و سه دخ بەدر دمشق کە از مجله شخصيتهای ايرانی
 ليِدَيە، زن و فرزندان فََرناکَە درياساالر نيروی پيشينباد شهريار   ارَتەاَرَدَشير سوم، زن و فرزندان 
 پارسی زِنباالتر ذکرش رفت، و  کە رِ ممنون منتور براد و سه دخترِزندريايی ايران در مديترانه، 

 باد و دخترزادۀ شاهنشاه بود چندان زيبا بود دختر اَرَتە کە َبرسيَنە بيوۀ ممنون. و فرزندان ممنون
 برداشته مورد جتاوز قرار داد و از شاش شد و او را برای خود باخته اسکندر تا او را ديد دلکە 
   ١.پس مهخوابۀ خويش کرد آن

 از بالئی کە در لشکرکشیِ اردشير سوم بر سرش آمده بود فينيقيه کە  اين ديديمپيش از
.  ديگر خواهان ماندن در زيرِ سلطۀ ايرانيان نبودسخت از ايرانيان رجنيده و در خشم بود و

اسکندر نامه نوشته او را برای گرفنت شهرشان دعوت کرده  بە صيدا شهرسراِن کە نوشتهآرياند 
در برابر  کە پايگاه دريايی ايران در شرقِ مديترانه بود تصميم گرفت کە  صوراما شهر. بودند

 ی زد وکار  بەفريباسکندر چون متوجه مقاومت صور شد دست. اسکندر پايداری ورزد
وارد شهر شده  کە قصد تصرف صور را ندارد ولی مايل است کە پادشاه صور پيام فرستادبە

دانست اسکندر دروغ  می کە  ولی پادشاه صور٢د؛ قربانی بده»رکولِه«برای خدايشان 
» بعل«صيدا رفته قربانی خويش را تقديم  بەهبتر است اسکندر کە او پاسخ نوشت بەگويد می
نه هوادار  کە وقتی اسکندر پافشاری کرد آهنا پاسخ فرستادند. خدای بزرگ است کە کند

پس از آن اسکندر ضمن . ه دهندشهرشان را بەبيگانۀ مقدونی را کە اند و نه حاضرند داريوش
 کە اگر صور و  کرد بەآهنا گفت کە قصد تصرف مصر را داردبرای افسرانش کە يک سخنرانی

 ايران در صور و پايگاه دريايی ايران در مديترانه است سقوط نکند، با وجود نيروی دريايیِ
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۴۶۳ هادرايران هلنی

ز از اطاعت ما يونان ني کە ممکن استکە   بلقربس نه تنها تصرف مصر ناممکن خواهد بود
. اند بيرون شود؛ زيرا شهرهای يونان ازمجله آتن درصدد فرصتی برای خارج شدن از اطاعت

 نيروی دريايی ايران آنگاهدست ما خواهد افتاد، و  بەاما اگر ما صور را بگيريم سراسر فينيِقّيه
فرمان ما  بەداز نظر مشار و جتهيزات از امهيت بسيار زيادی برخوردار است هم شاي کە در صور

 در چنين حالتی، يعنی زمانی. افتددست ما  بەدرآيد، و پس از آن قربس نيز از ايران جدا شده
دريانوردان و کشتيهای صور حاضر کە   اينشهرهای فينيِقّيه و قربس در دست ما باشد امکانکە 

کە   بلهد بود،يونان عالقه نشان دهند بسيار اندک خوا بەخاطر ايرانيان برای محلهبە کە باشند
اطاعت  بەبسا چە  خواهيم کرد گردن هنند؛ وپيشنهادما برآهنا  کە شرايطی بەجمبور خواهند شد

، اه افتيمر  بەبرای تصرف مصر کە  بيشتری خواهيم توانستپس از آن ما با اطميناِن. ما درآيند
  . کند  سرمان هيچ خطری يونان را هتديد منیدر پشِت کە و مطمئن باشيم

انگار او  کە  پيش در خواب ديدهشبِ کە افسرانش گفت بەی برای قوت قلب دادناو حت
 آمده دست راستش را پيش آورده دست او را ۔خدای صور۔در پشت ديوار صور بوده و هرکول 

   ١.کند  صور تعبير میبرای سقوِطدرون شهر برده است؛ و اين رؤيا را وعدۀ خدايی  بەگرفته
. حرکت درآورد بەصور آماده کرده برای حماصرۀ شهر بەلهاسکندر مردانش را برای مح

 موقع بەشاه بتواند کە  ورزيد و بر اين اميد بودپايداریصور هفت ماه زير حماصرۀ اسکندر 
در اين اثناء فرستادگان اسکندر با پيشنهادهای . ياريش شتابد و از سقوطش جلوگيری کندبە

 شدند، و سه تا از اين شهرها گسيلچک فينيِقّيه کنندۀ اسکندر برای بزرگان شهرهای کو تشويق
  سوار بر کشتيهائی شدهمشار بسياری از جنگجويانشان شوريدند و سلطه ايرانيانبرضد 

 نيروی دريايی  و چند کشتیِرخ داددر جزيرۀ رودس نيز مهين موضوع . اسکندر پيوستندبە
از مقدونيە نيز يک . ندوستاسکندر پي بە گريختهدر دست يونانيان بود از رودس کە ايران

 اسکندر با سران قربس فرستادگان مذاکراِت. نفس برای اسکندر رسيد کشتی با نيروهای تازه
اسکندر برای آهنا فرستاده بود نيز نتيجه داد، زيرا پخش شدن خرب پيروزی  کە هائی و وعده

  منطقۀ مديترانه دراسکندر و فرار شاه در ايسوس بر امهيت اسکندر صحه هناده شوکت ايران
 برپا شد و شاه قربس سلطۀ ايرانياندر قربس نيز شورش ضد . کلی از ميان برده بود بەرا

  صيداکرانۀاه افتاده در ر   بەسوی صيدا بە جنگیناو ۱۲۰سپاهيانش را برداشته سوار بر 
ه پس معنای از هم پاشيده شدن نيروی دريايی ايران در مديتران بەمهۀ اينها. اسکندر پيوستبە

نفسِ يونانی نيز در چندين  زار جنگجوی تازهچهار هودی ز  بە.از شکست شاه در ايسوس بود
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  . صيدا رسيدند بە جنگیناو
. اينک اسکندر ناوهای کافی در اختيار داشت تا صور را از دريا مورد محله قرار دهد

 پايداریز هفت ماه فايده بود؛ و اين شهر قهرمان پس ا  کمک از شاه بی صور برای رسيدِناميِد
اسکندر وقتی وارد . تلفات سنگينی بر نيروهای اسکندر وارد آورد ازپا درآمدکە   آنو پس از
کشنت  بەمهۀ مردان شهر. شندبر هرکس دست يابند بکُ کە فرمود تاسپاهيانش  بەصور شد
 سپسند اسارت گرفته شد بەشدن بودند قابل فروخته کە هزار نوجواِن پسر و دخترسی   ورفتند،

 .صور ويران و خالی از َسکَنه شد. فروش رسيدند بە در مزايده۔برطبق رسم ديرينۀ يونانيان۔
شده را نيز   صورِ ويران کرده بود پادشاهیِ اسکندر را داوطلبانه تسليمِشهر خودش کە شاه صيدا

   ١).م  پ۳۳۲سال (حتويل گرفت 
سرزمينهای پرنعمت شام را  کە نيز مشال عربستان  بيابانیِ قبايلِرخدادهادر ميان اين 

اه افتادند و کشتزارها و باغهای ر   بەسوی آن سرزمينها بەهای بزرگی دفاع يافتند در دسته بی
اسکندر هيچ اقدامی برای . بسياری را از بوميان تصرف کرده در سرزمينهای شام جاگير شدند

بوميان را اين  کە داد رجيح می عرهبای بيابانی اجنام نداد؛ زيرا تکاريهایِ ممانعت از خراب
   .تر گردد واردان تضعيف و ذليل کنند تا در اطاعت داشتنشان آسان تازه

   سقوط فلسطين و مصر

) يونانيان ليبانون ناميدند که( و ختريب صور و سقوط سراسر فينيِقّيه گرفنتپس از 
شهر غزه بە او سپس راهی جنوب شد تا. تسخير شهرهای فلسطين برای اسکندر آسان بود

غزه آخرين .  دريای مديترانه بودکرانۀشهری بزرگ در فاصلۀ چهار کيلومتری جنوب  کە رسيد
يکی از مردمی از  زمانْ  در آنمجعيتششرق آن کشور بود، و  شهر مشالی مصر در گوشۀ مشال

 اسکندر بەغزه آمادۀ تسليم. بان عربی بودز  بەزبانشان نزديکبودند کە  قوم سامی های شاخه
 در غزه مقاومت ورزيدند و تلفات روميانايرانيان و .  را در حماصره گرفتغزهاسکندر . نبود

 و درازا کشيد بەماه حماصرۀ غزه دو.  کردندزمخی نيز او را سنگينی بر اسکندر وارد آورده خوِد
اه  را فدا کردند و تلفات سنگينی نيز از سپاشان جاهنغزهده هزار ايرانی و بومی در دفاع از 

 کە رفتاری. افتاداسارت سپاهيان اسکندر  بە غزهدار فرماندر حين درگيريها . اسکندر گرفتند
  مرِداين. داد جا اجنام می البته در مهه کە  بوداواسکندر با اين مرد دلير کرد يک منونه از رفتار 

غزه در اسکندر از مردم مقاوم  کە  بود آماج مهۀ خشمی شدشده زمخی سختحالی کە اسير در 
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۴۶۵ هادرايران هلنی

 پاشنۀ پاهای او را با چوب سوراخ کردند و طناب از درون آن گذراندند و فرمود تااو . دل داشت
 و سختهای   شهر بر زمين کشيدند تا در زير شکنجهپيراموناسپ بسته او را  بەطناب را

در اين فرماِن او برای آن بود تا ديگر بزرگاِن غزه بدانند کە . خراش جان بدهد فريادهای جان
صورِت ادامۀ مقاومْت چە سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود؛ پس هبتر است کە هرچە زودتر 

  . تسليم شوند و شهر را بەاو تسليم کنند
پس از سقوط غزه مهۀ مردان شهر را اسکندر کشتار کرد و زنان و کودکان را برده کرد تا 

از  کە اومستد. از سکنه شدکلی ويران و خالی  بەغزه. معرض فروش بگذارد بەدر بازارها
گریِ معمول، زهنا و  با وحشی« کە نوشتهنج آمده است ر   بە مقاومجنايت اسکندر در اين شهرِ

های مهسايه  دست تيره بەبردگی فروخته شدند، و جايگاه شهر بەگرفتار شدند کە هائی بچه
اسکندر حتويل  را  غزرههای  يعنی ويرانه١.»داده شد، ولی در خوِد شهر کسی نشيمن نکرد

   .نشين شد زمان منطقۀ غزه عرب از آن. قبايل بيابانی عرب داد
اسپارت  بەاز جنايتهای اسکندر در يونان درخشم بودند کە بسياری از يونانياِن اناتولی

بنابر گزارشها کمکهای مالی از ايران دريافته  کە رفته خود را در اختيار شاه اسپارت هنادند،
  ناوهای جزيرۀ کريت نيزناوهای فراریِ ايران در فينيِقّيه و بيشترِ. اد سازدبود تا يونان را آز

يکی از افسران .  او برای جنات يونان شرکت کنندپيکارهایشاه اسپارت پيوستند تا در بە
  شام طرابلسِپيشتر در کيليکيە بود هبترين ناوهای فراریِ کە امينتاسنام  بە تابع ايرانيونانیِ

 پارسی مصر  خود را جانشين شهريارِرفتهقربس  بە يونانیهزار داوطلبِ  چهاررا برداشته با
او قربس را گرفت و نيرو . کشنت رفته بود بەدر جنگ ايسوس مهراه داريوش بود و کە ناميد

مصر رسيد،  بەولی وقتی. دست اسکندر شود بەمصر مصر رفت تا مانع افتادِن بەفراهم آورده
 در پيکار با مردانش، و او و ند آمادۀ پذيرايی از اسکندر بودرانی ومردم مصر در شورشِ ضِد اي

   .شورشيان کشته شدند
اسکندر تا کنون  کە  بودند خرب نداشتند از سلطۀ ايرانيان کە در آرزوی آزادیمردمی

. بردگی افکنده است بەماندگان آن شهرها را چندين شهر را از صحنۀ گيتی برانداخته و زنده
هرجا برسد  بەبر جهان نازل شده است و کە اين مرد يک غضب آمسانی استکە  دانستند منی

 داليلی به۔اسکندر را مهۀ نويسندگان يونانی . ارمغان خنواهد برد بەجز بردگی و فقر و فالکت
 اند اند؛ ولی در مهين ستايشها از چنان رفتارهائی سخن گفته  ستوده۔برای خودشان داشتندکە 
مشار  بەانديشی نکوهيده هر انسان نيکگذاریِ  ارزشزمان و  ايرانيان آن گذاریِ در ارزشکە 
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۴۶۶ سوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 گونه آن بەاقوام زيرسلطۀ ايران در اناتولی و مصر چشم بر راه چنين مردی بودند که،. رفت می
 بە ودی سر برسد و آهنا راز  بەآهنا وعده داده بود،اشان بەدر ارتباطات پنهانيش با شخصيتهکە 

 هربار برای رهااست کە  ضعيفان تاريخ مهيشه اين بوده بدخبتیِ. ان برساندش آرمانی» آزادی«
اين يکی « کە اين اميد بەاند، آورده نفس روی می  تازهدمشنِ بەگر شدن از دست يک سلطه

بارتر  اين يکی از آن يکی بدتر و زيان کە اند شده اما بعدتر متوجه می. » دوست استاحتًم
اين مهان . ديگر کار از کار گذشته بوده است کە اند شده  خود میاِه اشتباست، و زمانی متوجِه

زيرا اسکندر پس از تسلط بر اين .  مردم اناتولی و شام و مصر رسيدبر سرِ کە چيزی بود
 را از ميان برد تا فرهنگ و عادات يونانی برآنان حتميل اقوامِ ديرينه اين چيزِ سرزمينها مهه

آهنا . کمر راست کنند کە  مصر و شام و فينيِقّيه ديگر نتوانستندپس از فتوحات اسکندر،. کند
 زير سلطۀدر حالی کە  را برای مهيشه از دست دادند؛ در شان قومیهستی تاريخی و هويت 

 خويش را حفظ کرده بودند و فرهنگ و شخصيت و  مهۀ هويت تاريخیِهخامنشیشاهنشاهی 
ولی با . داشتند خودشان را) انين و خط و نگارشِيعنی دين و زبان و آداب و رسوم و قو (هويِت

کنار هناده شد تا نگارش يونانی رمسيت بەآمدن اسکندر خط و نگارش مردم اين سرزمينها 
پرستیِ يونانی رمسيت   تا دين نوينی مبتنی بر خرافهشديابد؛ دين مردم اين سرزمينها ممنوع 

 مردم اين سرزمينها مهۀ عناصر فرهنگیِيابد و شاه مقدونی جای خدای آمسانی را بگيرد؛ با 
اسکندر مقدونی برای چە کە   آن. جايش را بگيردنیِ آمده از مقدونيههِلمبارزه شد تا فرهنگ 

 و دين و قومیهويت  کە عيار بود يک اسارت متامکە   بلمردم اين سرزمينها آورد نه آزادی
   .چيز اين اقوام را از ميان برد فرهنگ و مهه
دو سده برای مردم  بەداريوش و خشيارشا و جانشينانشان در خالل نزديک کە عدالتی

تصوير کشيده بود و  بەهائی از انسان کامل مصر آورده بودند، از شاهان ايران در آن کشور چهره
دهۀ اخير چنان رفتاری با  ولی در دو.  از ايران برای دو سدۀ متام در مصر برقرار بودخشنودی

يژه و   بەمردم مصر از رفتار اَرَدَشير سوم. جا گسترش داد ايتی را در مههنارض کە مردم مصر شد
 رجنيده بودند، و اسکندر نيز از مدهتا پيشتر با سختاز کشنت و خورده شدِن خدايشان اپافوس 

آهنا وعدۀ  بە وبر قرار کرده ارتباطاتی پيشينبرخی از کاهنان مصری و خانداهنای فرعونیِ 
د چندده هزار سپاهی مزدور يونانی در مصر نيز کار اسکندر برای تسخير وجو. داده بودآزادی 

 شهرياری در مصر پس از سقوط زمينۀ سقوط مصر فراهم بود و دستگاِه. کرد مصر را آسان می
فايده  هرگونه مقاومتی در برابر اسکندر بی کە فينيِقّيه با شورشهای داخلی مواجه شد و دانست

  . کندرند اساست و مصريان خواهاِن



۴۶۷ هادرايران هلنی

در اثر تبليغات اخير فقيهانشان  کە  و سران مصر؛مصر بدون مقاومت تسليم اسکندر شد
 يک مهچونپيشواز اسکندر رفتند و اسکندر  بە استخبش جناتاسکندر  کە پنداشتند می

  مصادره کرده راقهرمان ملی وارد شهر ممفيس شد و مهۀ اموال و داراييهای موجود در مصر
دست آورد بالغ بر  بەاسکندر در خزانۀ مصر کە سيمی و زر کە اند  نوشته.متلک درآوردبە

 فرزند خدای آمسان است و بايد کە  کردناو در مصر اعال. بود) ن ُت۲۴۰بيش از (هشتصد تاالن 
   .ديدار پدرش در معبد آمون نائل آيدبەکە 

 کشتیِ در کە  بودباشکوهی در بيابان ليبی آمون يک خدای ديرينۀ مصری در معبد
 و کشتيش بر زمينِ )مينز  بەآمسان و بازگشنت بەعنوان آمادگی برای سفر به(زرينی نشسته بود 
يونان جزو متصرفات فرعونان بود اين خدا در ميان يونانيان  کە از زمانی.معبد هناده بود

ن هائی برای اي گاهها و پيکره شد، و در چندين مکان در خاک اصلی يونان پرستش پرستيده می
معبد آمون کاهناِن داشتند از  کە يونانيان برای کارهای بسيار مهمی. خدا ساخته بودند

اين کاهناِن  اسکندر نيز زمانی از نياگانحتی دوتا از . کردند ی میيدرخواست اهلام و راهنما
 اسکندر با اين خدا در مصر يک رابطۀ  لذا رابطۀ عقيدتی١ِ.خدا اهلام خواسته بودند

توسط کاهن  بە و دست در دست آمون هناد و در آجنا آمونرفتمعبد آمون  بەاو. دخانوادگی بو
ودی سراسر جهان را ز   بە واو فرزند حقيقی خدای آمسان است کە او وحی کرد بەشمعبد

کاهن  کە در آجنا بود. کردآمسان برگردد بر جهان سلطنت خواهد  کە بەو تا وقتی خواهد گرفت
بايد او را مانند خدای آمسان مورد  کە مهراهان اسکندر گفت بەکندرمعبد آمون بنابر اشارۀ اس

تا  کە او.  در آرزويش بودچندی پيش از اسکندر کە پرستش قرار دهند، و اين مهان چيزی بود
 کە  تصريح کردابعد رًمس بەپسر آپولون است از آنکە   بلنه پسر فيليپ کە کرد زمان ادعا می آن

 کە  آمون را چندان باور کرده بوداو وحیِ. نها خدای بزرِگ جهان استآمون است و آمونْ تپسرِ 
نزد (نزد او  بەشکلِ ماری بەبار خدا يک کە  دادخرباو  بەمادرش نوشت کە بەئی در نامه
او روح خويش را در مادر اسکندر دميده است و  کە آمده است، و اين نشانۀ آن است) مادرش

روح فرعون  کە آهنا گفته بەخدا کە اند او خرب داده بە مصریاسکندر از اين روح است؛ و کاهنان
نزد مادر اسکندر رفته و با او درآميخته است، و از اين نظر او  بەبار  يک)امازيس (موِسس اُح

   ٢.موِسس نيز هست، و خون فرعونان بزرگ در رگهايش جاری است پسر فرعون اُح
آخرين فرعون بزرگ مصر و مهزمان  ۔در جای خود شناختيمکە  ۔چنانموِسس  اين اُح
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۴۶۸ سوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

يونان و قربس و جزاير دريای مديترانه را در قلمروش داشت، و آثار  کە کوروش بزرگ بود
   .يادگار هناده بود بەهای خدايان از خودش در يونان بسياری شامل معابد و پيکره

ويش را دين کهن خ کە شدند با خدا شدِن اسکندر در مصر، يونانياِن سپاه او جمبور می
 گرچە اين امر. مصريان بود پرستیِ شکل نوين فرعون کە رها کرده اسکندرپرستی کنند

 ۔بەمرورِ  ولی در ساهلای بعدیرا در جای خود خواهيم ديد۔  ۔و اينپيش نرفتبەِاشکال  بی
   . برای مقدونيان و يونانيان جا افتادزمان۔

مردم خاورميانه با خدا شدِن  عرفتیِ م رشِد ايرانيان در راِه تالشِ و اندینتيجۀ دو سده
های خوِد يونانيان  باورهای خرافیِ بدتر از خرافه. اسکندر در آستانۀ فروريخنت قرار گرفت

درون کاخ پادشاهی  بەخدای آمسانی باز. گير شود باور مهه در ميان هلنيهای خرافه کە رفت می
و رودان و فرعونان مصر   ميانشاهاِنروزگاری پيامرب کە برگشته بود تا با مردم جهان مهان کند

   .کردند میپيامربشاهاِن اسرائيلی 
 ايران بودند شوريدند و هواخواِه کە  سامرهاسکندر در مصر بود اسرائيلياِن کە زمانی

 را گرفته  است بزرگی مرتکب شده بوده چە جنايِتاند ننوشته کە  منصوب اسکندردار فرمان
شام رفت، مردم سامره را چنان  بە شنيدن اين خرب با شتاباسکندر با. زنده سوزاندند زنده

 ۳۳۱سامره در سال . گاه روی آبادی نديد ديگر هيچ کە کشتار و شهر سامره را چنان ويران کرد
باقی ماند تا نشانۀ ادامۀ ) اروشليم(تاريخ پيوست و جز نامی از او برجا مناند، ولی يهودا  بەم پ

شان سامره نابود شده  قرنه رقيب چندينکە   اينمردم يهودا از. اسرائيل باشد  قوم بنیزندگیِ
از اسرائيلياِن مصر نيز از اين پس ديگر  .مشردند  و اسکندر را عطيۀ خدايی میبود شاد بودند

رسد کە آهنا را نيز مصريان بەحتريک  هيچ خربی بەدست داده نشده است؛ و بەنظر می
يرا ديربازی بود کە از دست اقداماِت دينیِ آهنا کە کاهنانشان کشتار مهگانی کرده باشند؛ ز

  .منافیِ دين و عقايد مصريان بود در خشم بودند

   جنگ گاؤگَمَل

 گردآوریِ درصدد رودان و خوزستان برگشته  بەميان ايسوسپس از شکسِت سوم داريوش
مکاتبه کرد شايد  با اسکندر زمان گرفتارِ رقيباِن قدرِت داخلی بود در اينکە   چون و، برآمدنيرو

تا بتواند ازپسِ رقيبان  کند منعقدخبش را با او   صلحی رضايت با دادِن امتيازاتی بەاوبتواند
سر   رقيبان بر قدرِتهای گستردۀ ستيزهاينک . داخليش برآيد و سرِ فرصت بەاسکندر بپردازد

 مقابله باروف  داريوش سوم مصتواِن بيشينۀ، و در جريان بودسلطنت در ايران با شدت متام 
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 کە زمانی. گرفت شد و فرصت مقابله با خطر اسکندر را از او می خواهان می شورشهای تاج
مهراه يک هيأت  کە ئی نامه را در حماصره داشت داريوش دردر فينيقيه صور شهرِ اسکندر 

ر تصرف اسکند بەکنون تا کە زمينهائیسر کە داداو پيشنهاد  بەبلندپايه برای اسکندر فرستاد
، و مرز دو کشور مقدونيە و بشماردطور رمسی قلمرو اسکندر  بەدرآمده است را دولت ايران

 پيوند حاضر است برای برقراریِ کە اسکندر نوشتا بەاو ضمًن. قرار دهدايران را رود فرات 
بيش از  ( سيم هزار تاالندهمهسری اسکندر درآوَرد و  بە يکی از دخترانش رادوستی و مودْت

  . او بپردازد بە جنگیعنوان غرامِتبە)  نقرهن ُت۳۰۰
اسکندر  بەپادشاهی را کە اگر حاضر باشد کە داريوش نوشت بەاسکندر در پاسخاما 

. وقت او تصميم مقتضی را خواهد گرفت  پادشاه آسيا بداند آناد و اسکندر را رًمسواگذاَر
نی ز   بەدختر داريوش را کە اگر خبواهد کە دربارۀ پيشنهاد ازدواج با دختر داريوش نيز نوشت

زيرا هر دو دختر ( اين کار را خواهد کرد ، اونباشد چە داريوش راضی باشد چە بگيرد،
   ١). مادرشان در اسارت اسکندر بودندباداريوش 

وقتی اسکندر از مصر برگشته در شام بود شهبانوی اسيرشدۀ ايران در حين وضع محل 
 فرمودۀ بەک و ماما در آغوش مادر شاه درگذشت، ودر اردوگاه اسکندر در اثر نبودن پزش

. سم ايرانيان دفن کردندر  بەاو رااسکندر تشييع جنازۀ باشکوهی برايش ترتيب داده شد و 
شايد  (ه بودايران رفت بە گريختهگاِه اسکندر از اردو۔اظاهًر۔ کە يکی از کنيزاِن مادرِ شاه

 خرب اين واقعه را) شاه برساند بە مرگ شهبانو را تا خربه بودتدبير فرستاد اين بەاسکندر او را
 خواهر رفتار کرده و با مهچون استاتيرااسکندر با شهبانو  کە او اطالع داد بەداريوش رساند وبە

 شاهآهنا جز دوری از   و،مادر و دختران شاه نيز چنين رفتار نيکويی در پيش گرفته است
   ٢.کنند ئی منی احساس هيچ تنگی

از پيشتر در ميان  کە  ايسوس بر داريوش سوم وارد شده بود، خمالفتهایدر کە شکستی
او وجود داشت و  بە نسبتبزرگان پارسی و مادی و ديگر نقاط درونیِ ايرانبسياری از 

 یياب دستاميد  بەاز هرسو کە کردند، و مدعيانی اين رقيبان در کشور برضدش می کە تبليغاتی
  .  تضعيف کرده بودهنايت  بیاريوش راپا خاسته بودند د بەتاج و ختتبە

 چونداريوش . هيچ گريزی از آن نبود کە سرنوشت شومی برای ايران گره زده شده بود
 را برای َسرِ اسکندر مقرر سيماز مذاکره با اسکندر نااميد شد جايزۀ بزرگی معادل هزار تاالن 
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  . دريافت خواهد داشتهرکس سر او را برای وی بربد اين جايزه را  کە کرد اعالنکرده 
افتاد، و اسپ تقدير در زير  ولی خبت از ايران برگشته بود و تدابير داريوش کارگر منی

در حقيقت دوران سروری ايران بر . مايل باشد در آسيا بتازد کە پای اسکندر بود تا هرگونه
 فالکت سرآمده دوران اسارت و بە خاورميانهجهان متمدن و دوران ثبات و آرامش و امنيِت

دوراِن آشوهبا و ناامنيهای  بەخاورميانه و جهان در آستانۀ بازگشت. خاورميانه فرارسيده بود
   . هخامنشی بودپيش از دوراِن

متعدِد  با شورشهای زمين ايران دروندر  کە داريوش پس از شکست ايسوس جمبور شد
  راا کە برايش مانده بودندمهان اندازه از نيروه امر نه تنها اين و ، مقابله کندخواهان قدرت

تأخير  بەوی بودَر مهواره در حال پيش کە  با اسکندر رااش ديگربارهمقابلۀ کە   بلحتليل بردبە
داريوش در . دتصرف درآوَر بەشام و فلسطين و مصر را کە اسکندر فرصت داد بەانداخت و

 را مقدم بر امر نزمي امر ايران کە مهۀ اين مدت گرفتار مشکالت داخلی بود و جمبور بود
، و مواجهه با بپردازدامور داخلی کشور  بەسروسامان دادن بەکشورهای تابعه قرار دهد و

   .د مناسبی واگذاَرفرصِت بەاسکندر را
 و در کنار اه افتادر   بەرودان سوی ميان بە از راه حلب چون از مصر بەشام برگشتاسکندر

رودان شد و از  فرات گذشته وارد خاک ميانای آهباز ) واقع بر فراِت ميانی( ميش کَرخَەشهر 
بينانش  گرفتگی رخ داد؛ و فال موصل رسيد ماه بەوقتی او. اه افتادر  بەسوی بابل بەراه َحّران
. آمسان برضد ايرانيان و در کنار اسکندر است کە  را شگون تلقی کردند و گفتندآمد اين پيش

  . اد و از آهنا برای پيروزيش مدد طلبيد ماه و خورشيد قربانی د خشنودیِاسکندر برای
 گاؤگَمَل کنار روستائی بنام رودان در  خاِک ميانروز پس از اين واقعه داريوش در چند

های شهر تاريخی نينوا  اينجا با ويرانه). م  پ۳۳۱مهرماه (رو شد  در شرق دجله با اسکندر روبه
 سال پيش ۲۸۱ کە  مهان جائی بودئی نداشت؛ و شايد  چندان فاصله۔پايتخت باستانی آشور۔

 از آن نيروهای آخرين شاه آشوری با هوخَشتَر نربد کرده و شکست خورده بود، و مهان پيروزی
. دست آورد تاريخ آيندۀ جهان را رقم زد و شاهنشاهی ايران را بنياد هناد بەهوخَشتَر در آجناکە 

اش را هوخَشتَر هناده  اساس و هسته کە عمر مهان شاهنشاهی کە اکنون سرنوشت اراده کرده بود
هپناورترين و شکومهندترين حد خويش رسيده  بەبوجيە و داريوش بزرگ و توسط کورش و کام

   .بود در مهين نقطه خامته يابد
هنايت  بە او را ارتشِزمين  ايران دروِنخواهاِن رقيبِ داريوش در  شورشهای قدرت

ولی مورخان . قابله با اسکندر در اختيار نداشتضعف رسانده بود و او چندان نيروئی برای م
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هزار  از چهلسپاه داريوش متشکل  کە اند نوشته اسکندر يونانی برای بزرگ کردن پيروزیِ
 هفت هزار  در اينجا هندی بود؛ و مشار سپاهيان اسکندر فيل۱۶ِسوار و يک ميليون پياده و 

حالی در است کە   آنآميز يونانيان  مبالغهجالبترين نکته در گزارش. هزار پياده بود سوار و چهل
هزار تن  از سپاه اسکندر در گاؤگََمل بيش از صدتن کشته نشدند افزون بر سيصداند  نوشتهکە 

   ١.کشنت رفتند بەاز ايرانيان
اند، ولی اوضاع و احوالِ آن روزگار   چنين نوشته۔زنانه الف۔مورخان يونانی گرچە 

دروِن ميان چندين مدعی سلطنت در  کە ئی  داخلی گستردههایسبب جنگ کە بەدهد نشان می
 هيچ  و خوزستان ۔و شايد مهدان۔رودان کشور در جريان بود، داريوش سوم جز سرزمين ميان

 بسيار اندک و شايد کمتر از سپاهيانشرو مشار   نداشت، و از اينفرمانخبش از ايران را در 
 شبيه وضعيت يزدگرد سوم ۔درست۔ زمان اين وضعيت داريوش سوم در. سپاه اسکندر بود

   .ايران بود بەساسانی در زمان محلۀ عرب
يافتند  اگر شکست می. شدن نداشتند راهی جز پيروز کە جائی آمده بودند بەمقدونيان

های  نربد در دو دورِداريوش سوم. رفتند کشنت می بەشان مهگیراه بازگشتشان بسته بود و 
شخص  کە اسکندر برآن بود. عقب نشينی کرد بەوادارداد و  سپاه اسکندر را شکست جانانه

  بە داريوش و اسکندر. بەقلب سپاه داريوش تاخت دليرانهاو. داريوش را ازپا بيندازد
اِن شاه نشست و ر   بەسوی داريوش پرتاب کرد بەاسکندر کە زوبينی. ور شدند يکديگر محله

شاه کشته شده است آشفته شدند و در کە   آنلخيا بەايرانيان. شاه را از گردونه بر زمين افکند
با  کە داريوش توانست. اين حالت سپاهيان اسکندر با شدت متام آهنا را مورد محله قرار دادند

 اش اسکندر و افسران زبده.  اسکندر دور سازدرس دست را از شچاالکی برخاسته خود
 پنداشتند می گرچە ايرانيان. دبر او دست يابن کە تعقيب داريوش پرداختند ولی نتوانستندبە

. آهنا را در هم شکنند کە کشنت رفته است جانانه با دمشن جنگيدند و نزديک بود بەشاهکە 
توانستند   تصور ديگری منیشدنْ شدن يا کشته  جز جنگيدن و پيروزکە  چونيونانيان  ولی

  .  شب ادامه يافتنربد تا تاريکیِ. کار بردند بەبکنند مهۀ توانشان را
از غيبت شاه  کە  کشيدند، ايرانياننربد دست از  با فرارسيدِن تاريکْیطرف چون دو

 اربيل  کە بەاو زنده است يا کشته شده است، تصميم گرفتند کە دانستند نگران بودند و منی
 اردوگاِه بە شاههای شْب نيمه. شدن اثری از شاه بنشينند انتظار يافت بەنشينی کنند و عقب

او پس از مشورت .  سازددل گرمرا   دهد و آنانخربمهگان  بەد شد تا زنده بودنش را وارايرانيان
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 گردآورینفس   تازهسپاهياِننشينی کند و  مهدان عقب کە بەبا سرداران سپاه تصميم گرفت
شکستۀ   درهميانين تصميم، سپاهدرپی ا. کرده در فرصت مناسبی با اسکندر مقابله کند

تاريخ دقيق جنِگ گاؤگََمل  .بەراه افتادندسوی مهدان  بەەمهراِه او بشب داريوش سوم در مهان
  . اند  پيش از مسيح نوشته۳۳۱ مهرماه ۱۲را روز 

  



 

  اسکندر توسط  هخامنشی شاهنشاهی براندازی

اوضاع درونیِ ايران بەسبب ناخشنودی سپهداراِن بزرگ از داريوش سوم از هم پاشيده 
مدعيان سلطنت و دمشنان خويش را متوجه خطر جدی کە   آن اقدامات داريوش سوم برای.بود

نيروی کافی را  کە نتيجه نرسيد، و او نتوانست بەکشور برگرداند بەمقدونيان سازد و وحدت را
در جنگ گاؤگمل در کنار  کە اِن غيرپارسیدار سپهبرخی از . سازدبرای مقابله با دمشن فراهم 

 جدايی کار داريوش متام است، و درصدِد کە داريوش بودند پس از شکست گاؤگمل دانستند
او از اين .  آذربايجانی از سران قبايل آَترپاتيک از اين مجله بوددار سپهيک . از او برآمدند

خبش مشالی ماد را  کە  درصدد شدکە پادشاهی ماد را احياء کند۔ اميِد آن  ۔بهبعد بەهنگام
کە نامش را در  وُهوبَرووَبەنامِ  ديگر مادی دار سپهزمان يک  در مهين. برای خودش نگاه دارد

  آَترپاتيکیدار سپهسلطنت بود و با اين  بەیياب دستاند در تالش  بارياکس نوشتهمنابع يونانی 
اند؛ ولی  اين مدعيان با اسکندر ارتباطات يا قرارهائی داشته کە معلوم نيست. قابت افتادر بە

 آَترپاتيکی با اسکندر در ارتباط دار سپهفت اين اسکندر سراسر ايران را گر کە سال بعد چند
اسکندر هديه کرد، و  بە زندهدر جنگ شکست داده اسير کرده بود کە  مادی راُوهوَبروَوشد؛ 

نام پرديکاس  بەعقد ازدواج يکی از نيرومندترين سرداران اسکندر بەدختر خويش را نيز
ا برای مهيشه در اطاعت خويش نگاه  آترپاتيکی ردار سپهاين کە   آناسکندر برای. درآورد

 کە در اين سرزمين. او سپرد بەقبيلۀ او آَترپاتيکان ناميده شد بەبا انتساب کە دارد ماِد مشالی را
و اين نام برای  آَترپاتيکان تشکيل شدقبيلۀ  خودخمتارِ تا رود ارس امتداد داشت سلطنِت

پيش از تشکيل سلطنت ماد  کە  بوداين مهان سرزمينهائی. مهيشه بر روی اين سرزمين ماند
دهندۀ سلطنت  زماهنا خبشی از قبايل تشکيل آترپاتيکان در آن. نا در آن برقرار بود سلطنِت مان

ضع و   بەآذربايجان پس از شکست داريوش سوم. شاهنشاهی ماد پيوستند بەنا بودند سپس مان
   . پادشاهیِ ماد برگشته بودپيش از دوراِن

برای  کە در مهدان مباند، و جمبور شد کە  از گاؤگمل نتوانستنتگريخداريوش پس از 
در اين .  او در اثر شورش مادها از مهدان گريختاظاهًر. مرکز ايران برود بەگردآوری نيرو
داريوش اين مرد .  ادعای سلطنت داشتداتَە   ەاخشَنام  بەیدار سپه مشالی نيز هنگام در ايراِن

 نيرومندترين رقيب داريوش در.  و در ری زندانی کردگير دسترا در مشال کشور شکست داده 
 ناميده شده است و ما شکل درست »بسوس«در نوشتۀ يونانيان  کە ی بوددار سپه اين زمان
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شهريار باخترَيە بود لقب دار کە  سپهاين .  بوده استبَغَە وُهوش، و شايد نيماد نامش را منی
  .  و خبشی از ارتش را با خود داشتناميد میشاهنشاه اَرَدَشير چهارم برخود هناده خود را 

شد، و اسکندر   با شورشهای مدعيان سلطنت تلف میپيکاردر سوم مهۀ توان داريوش 
   .سره کند وی در درون خاک ايران بود تا کار شاهنشاهی را يکَر در اين ميان در حال پيش

   سقوط بابل و شوش

با شکست هنشاهی هخامنشی را چرخاند، و خبشی بەعمر شا شکست ايسوس کليد پايان
اسکندر شهر اربيل را گرفت . الً بەسر رسيدداريوش سوم در گاؤگََمل عمر شاهنشاهی ايران عم

رودان  پس از شکست گاؤگمل بوميان ميان کە کردتوان تصور  می. اه افتادر  بەسوی بابل بەو
 برداشتند و زمينۀ  ضِد ايرانیشِشور بەدر شهرهای مهم سر) آشوريان و کلدانيان و بابليان(

سومين پايتخت (رودان را مهوار کردند؛ زيرا بابل  شهرهای ميان ی اسکندر برياب دست
 بابل چون نيروهايش را دار فرمان يعنی ١تصرف اسکندر درآمد؛ بە مقاومتیبی) شاهنشاهی

 در شده شهر راتسليم اسکن کە ديد، جمبور شد  برضد خود می۔ سربازان بومی بودنداکه حتًم۔
  . او حتويل دهدبە

  کرده با کارواهنائیگردآوری، اموال خزائن بابل را ماندهفته در بابل  اسکندر چند
 کە اسکندر نوشته بود بەگويا ارسطو. اه افتادر  بەقصد خوزستان بەمقدونيە فرستاد، آنگاهبە

  بابل را بر بار شتر کردهمرکزِ علمیِ کتاهبایهای علمی بابل را برای او بفرستد، و او  نوشته
   ٢.فرستاد مهراهش بود برای ارسطو کە دست برادرزادۀ ارسطوبە

بر روی  کە  استیان بابلمند دانشانه خربِ تاراج کليۀ تأليفات گين شرم اين گزارشِ
نام خودشان مصادره  بەارسطو و شاگردانش کە مهين تأليفات بود. پوست هتيه شده بوده است

   .شناسيم می کە آن مقام علمی رساند بەرد استفادۀ آهنا قرار گرفت و ارسطو راکردند و بسيار مو
يونان فرستاد گزارشها  بە بابلی را اسکندر اسير کردهاِنمند دانش از یمشارکە چە  اين

کدام از   ديگر روی هيچبابل کە دهد اند؛ ولی رخدادهای بعدی نشان می چيزی نگفته
. سر رسيد بەدست اسکندر بە بابل با افتادنشسازیِ  متدننقش.  را نديد خويشمندان دانش
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رودان پس از شکست ارتش ايران در قادسيه وارد شورش شدند، بابل داوطلبانه تسليم سعد  ميان
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شی وجود  زمان هخامدر بابلِ کە مهه مراکز علمی از آن کە دهد  گزارشهای بعدی نشان مینيز،
برای نسل بعد ماند جز کە چە   آنچيزی برجا مناند و از معابد نيز داشت تا چند دهه بعد هيچ

ترين  رفته پيشسکندر يکی از شکومهندترين و بابل در زمان لشکرکشی ا. ويرانه نبود
بابل ديگر . ويران کردندتاراج و شهرهای جهان بود، ولی يونانيان در ساهلای آينده بابل را 

  پس از اين رخدادهاچند دهه. در دوران هخامنشی داشت برنگشت کە شکوهی بەگاه هيچ
   .از بابلِ شکومهند مانده بود يک روستا بودکە چە  آن

  و پيش از مهدان پس از استخر ايران دومين پايتخت شاهنشاهیِدر خوزستان شوش
 اسکندرکە   آن پيش از. مجعيِت نيمۀ غربی خوزستان بەطور عمده از خوزيهای بومی بود.بود
 کردن شوش آمادۀ تسليمسران شهرِ  کە  دادندآگاهیاو  بە آمدهپيکهائیشوش رسيده باشد بە

 اين ۔از مورخان يونانی۔ديودور  کە آسانی صورت گرفتبە تصرف شوش چنان. اند شهرشان
اگر  کە پنداشت اشارۀ شاه صورت گرفت، زيرا شاه می بەتسليم شوش کە عقيده را ابراز داشت

 انبوه اين ثروِت گردآوریِ سرگرمِ يونانيها افتددست اسکندر  بەشهرهائی چون بابل و شوش
 ديگربارهاوضاع داخلی سروسامان دهد و ە کە بشهرها خواهند شد و او فرصت خواهد يافت

ولی اين اميد شاه . نيروهايش را مجع و جور کند و شکست دادن اسکندر برايش آسان گردد
مدهتا وقت نياز داشت تا  کە بەناجبا بود، زيرا اوضاع کشور چنان از هم پاشيده شده بود

خوزيها چە اندازه در کە   اين.اه گردد، و اسکندر هم در کارش شتاب داشتر  بە روديگرباره
  . اند سقوط شوش بەاسکندر ياری کردند گزارشها بەکلی خاموش

فرش شده،   و سنگهپناورزمان عروس شهرهای جهان بود با خياباهنای  شهر شوش در آن
نظير، و  گاههای کم گشا و گردش  سفيدرنگ و بزرگ و جملل و باغهای دلکوشکهای و سراها

دو در خالل  کە اموال انبوهی. مردترين مردم جهان متمدن بودند انآزادترين و جو کە مجعيتی
فقط مشش و سکه و جواهرات و  کە  بودچندان شده بود گردآوری در خزائن شوش سده

هزار تاالن  چهل  کە بەدست اسکندر افتاد افزون برهای زرينِ موجود در گنجينۀ سلطنتی ساخته
افزوده  دو سده مهواره هنر بر هنر درازنای در  کاخهای شاهنشاهان ايران١.شد)  ُتن۱۳۰۰(

هبترين  کە جواهرنشان در اين شهر وجود داشتزرين و مرمرينِ   و هزاران اثر هنریِبودند،
ان جهان متمدنْ آهنا را برای شاهنشاهان ايران ساخته بودند و در خزائن گر صنعتهنرمندان و 

زادگان ايران، و ديگر  اهنشاهان و شاههای زرين و سيمين ش پيکره. شد کاخها نگهداری می
 اندازۀهای هنری ارمجند از زر و سيم و جواهراِت هبادار در خزاين اين کاخها بيش از  ساخته
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 های هنریِ مشارش بود، و انبارهای پوشاک و زيورآالت خانداهنای سلطنتی ماالمال از ساخته
از زمان کوروش بزرگ در  کە ازمجلۀ رختهای سلطنتی. سراسر جهان متمدن آن روزگار بود

يونانيان پنداشتند ردای کوروش  کە  برجا بود يک ردای ارغوانی بود شوشموزۀ ويژۀ سلطنتیِ
تازه خانه مانده بود چنان  در گنج کە  سال۱۹۰اين ردا پس از  کە نوشتهپلوتارک . بزرگ است

هزار پنج  بەدای ارغوانیاين ر کە و نوشته. انگار هم اکنون ساخته شده است کە بودمانده بود 
   ١.ارزيد می زرتاالن 

 قبيلۀ دار سپهشايد با مهکاری مهان ۔مقاومتی  زودی مهدان نيز بدون چندان به
اسکندر اموال خزانۀ سلطنتی .  تسليم شد۔اطاعت اسکندر درآمده بود بەاکنون کە آَترپاتيک
او يکی از افسران . ل دهد انتقامقدونيه بەفرصت مناسبی مهدان منتقل کرد تا در بەشوش را

 آهنا گماشت، و نگهبانی بەنام پارمنيون را با گروهی از افراد زبده در مهدان بەمورد اعتمادش
اين در . بود هخامنشی اصلیِ شاهنشاهیپايتخت  کە  کرد را برداشته قصد استخرسپاهش

 کە  سلطنت بود نيرومند با يک مدعیِپيکارداريوش سوم در مشال ايران گرفتار  کە حالی بود
   .اند يونانيان نامش را بسوس نوشتهگفتيم 

    ختت مجشيدآتش کشيده شدنِ بەسقوط استخر و

، و شهريار را »خَشتَر«در زمان هخامنشی شهر را  کە دربارۀ نام استخر، بايد اشاره کنم
کميت، معنای مقر حا بەمعنای سلطنت بود و هم بە، خَشتَر همبعالوه. ناميدند می» پاو خَشتَر«

صورت  بەهای بعدی با تغييری در تلفظ و معنا خَشتَر در سده. يعنی دارالسطنه و داراإلماره
اين نيز تا  کە صورت شهربان درآمد بەپاؤ نيز خَشتَر. شهر درآمد و تا کنون برای ما مانده است

پارس را اند پايتخت  گفته می» پرس«ايران را  کە مورخان يونانی. کنون در زبان ما مانده است
. باشد، يعنی شهرِ پارس يا پايتخِت پارس» پارَسە خَشتَر«ترمجۀ  کە اند ناميده» پرس پوليس«

مهين  بە استخر خوانده شد و در تلفظش،تغييرکوتاه کردن و ، با دوران اسالمیپارَسە خَشتَر در 
را » سَپداَنەاَ«گونه کە  ، مهاننويسم رو من نيز نام اين شهر را استخر می از اين. نام ماند

» قباد«را » گُواَتە«و » اردشير«را » خَشتَر اَرَتە«و » آذربايجان«را » آترپاتيگان«و » اسپهان«
   .گوئيم و بسيار نامهای ديگر کە تلفظ کنونيش با تلفظ اصليش تفاوت دارد

 يکی از شهرهای خوزستان جانانۀپارس با مقاومت  بەاسکندر برسر راهش از خوزستان
در کوههای کهگيلويه . اهش ادامه دادر  بەو شهر را در حماصره گرفته ازپا درآورد و شد روبەرو
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ما .  راه را بر او بست١)اند که يونانيان آريو برزن نوشته (آريائو بُرزين بەنام  دليردار سپهيک 
زمان حيطۀ سلطنِت او بوده يا   از مدعيان سلطنت بوده و پارس در آندار سپهاين  کە دانيم منی

ولی عدم حضور داريوش .  سپاهيان پارس بوده استده فرمانداريوش سوم و  بەاو از وفاداران
خواناِن  قدرت کە دهد ساز در پارس خرب از آن می سوم در اين موقعيت بسيار حساس و سرنوشت

  . اند  بودهتارانده از پارس رقيبش او را
عقب  بەواداراو را  کە پيکار کردر  نربد چنان جانانه با اسکند اولِ در دورِآريائو ُبرزين

اسکندر شبانه حيله انديشيد و خبشی از سپاهش را در اردوگاهش نگاه داشت و . نشينی کرد
که پيشترها در ۔ اهل ليکيەشناس  اهنمايی يک راهر   بە با خبشی ديگر در تاريکی شبشخود

 ۔دانست ی نيز میگفت و زبان يونان خوبی سخن می بەخوزستان خدمت کرده بود و فارسی را
آريائو . او شبيخون زدند بە رساند و مقدونيان از دو سوآريائو ُبرزينپشت سر  بەخودش را

از وصف بيرون است جنگيدند ولی مقدونيان نيز برای  کە  و مهراهانش با رشادتیُبرزين
ت  در آستانۀ شکست قرار گرفچون آريائو ُبرزين. کردند فشانی می شدن يا پيروزی جان کشته

تقدير  کە از آجنا.  شودرسيدِن اسکندر بەاستخراستخر برساند و مانع  بەخودش را کە برآن شد
هدفش نائل شود و خود و مهراهانش مردانه با  کە بە نتوانستآريائو ُبرزينبا اسکندر يار بود 

  . شان قربانی حيثيِت ايران شدند و يادشان را جاودانه ساختند اسکندر جنگيدند و مهه
آريائو از مقاومِت  کە او. استخر را مهوار کرد بە راه رسيدن اسکندرآريائو ُبرزين شکست

افکندند و  فرمود در روستا آتش می میرسيد  می کە روستاهر  بەسر راهش  در خشم بود برُبرزين
   .کردند کشيدند و مردم را کشتار می آتش می بەروستا را

استخر در قلب ايران واقع . ار استخر رسيدکن بەم  پ۳۳۰ماه  های هبمن اسکندر در نيمه
ياد  بەشده بود و آبادترين و زيباترين و ثرومتندترين و شکومهندترين شهر جهان بود، و تا

چشيده و نازپروردۀ استخر از  مردمِ خوشی. داشت مهيشه در امان و آرامش و آسايش زيسته بود
گاه آشوب و ناامنی  هيچ) م  هشتم پيعنی از سدۀ(پادشاهی هخامنشی پديد آمده بود  کە وقتی
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روزی مورد تعرض يک خودی يا بيگانه واقع شده باشند، و  کە ياد نداشتند بەنديده بودند و
راه و  کە  در آسودگی و آرامش و رفاه زيسته بودند و در هيچ زمانی احساس نکرده بودندها سده

 ين شهر بزرگ احساس نيازگاه ا هيچ کە امنيت در پارس چندان بود. آموزندروش مقاومت 
صحنۀ تاريخ پديد آمده  بر کە دفاع بود، و از زمانی  بیالًديوار و بارو نکرده بود و شهری کامبە

آوْر دست و پايشان را گم کرده  مردم آزادۀ شهر استخر در برابر اين بيگانۀ خشم. بود چنين بود
   .بايد بکنند کە چە دانستند بودند و منی

در طول دو سده بر  کە ترين و ثرومتندترين خانداهنای پارسی بود  بزرگگاِه استخر نشيمن
آوردهای متدنی و   گنجهائی از دستاشانه جهاِن متمدن حکومت کرده بودند و در خانه

جاگير هزاران خانوادۀ پارسی در اين شهر .  بشريت بر روی هم انباشته بودندفرهنگی و هنریِ
 کە نوشتهديودور . ترين مردم جهان بودند ين و بافرهنگتر ثرومتندترين و متمدن کە بودند

های شهر ماالمال از  استخر زيباترين و آبادترين و ثرومتندترين شهر در زير آمسان بود، و خانه
و . های درازی گردآوری شده بود در خالل سده کە نوع بود  از مهههبا گران زيورهایاثاث و 

ها دارای  حال مهۀ خانه مردمِ عادی بود ولی با اين بەهای شهر متعلق  خانهنوشته کە بيشينۀ
شد،  شبيه آهنارا در جاهای ديگر جهان يافت منیکە بود  ارمجندانواع و اشکال اثاثيۀ جملل و 

دست  بەها در خانه کە  رختهائی و افزوده کە. وجود داشتهبا گرانها ُمبلماهنای  و در مهۀ خانه
مشار بسياری کاخ در . يينهای زردوزی با جواهرات هبادار بوددوزی و دارای انواع تز آمد مليله

  . در جهان مهتا نداشت کە اين شهر وجود داشت
  از پارسيان در خشم بود واسکندر کە  ادامه داده ضمن بازنويسی اين گزارشهاديودور

:  گفتسپاهيانش بە خطاب؛ لذاسان کند  را با خاک يکزيباترين شهرِ جهان کە اين برآن شد
هيچ  کە فرمودآهنا  بەاو. »را نابود کنيم آن کە  است و ما بايدروی زمين استخر منفورترين شهرِ«

انيان وقتی وارد شهر شدند يون و افزوده کە .سرِ پا نگذارند ئی را بر انسانی را زنده و هيچ خانه
دستشان  هرچە بەکشتند، و پير می چە کودک و چە مرد و چە زن بود و چە رسيدند،  میهبەهرک

با وجود  کە گری حريص بودند آهنا چنان در غارت کە نوشتهو . کردند افتاد غارت می می
سر تصاحب اشيای  دست از تاراج و کشتار بکشند، و بر کە فرارسيدن شب بازهم حاضر نبودند

اين اشياء يکديگر را  بەیياب دستکردند، بسياری از آهنا برسر   با هم جدال و نزاع میهبا گران
گری و کشتار در  او گزارشِ تاراج و ويران. زدندشتند و بسياری دستهای يکديگر را با مششير ک

آبادترين و شکومهندترين و  کە ، استخرگونه اين به«: گونه بە پايان برده است استخر را اين
ر ترين و فقيرترين شه ترين و بدخبت يرانو  بەآمسان بود، ثرومتندترين و زيباترين شهر در زيرِ
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   ١.» تبديل شدروی زمين
ند ديد مردم شهر وقتی می.  تاراج و کشتار مردم شهر بودندسرگرمِيونانيان چندين روز 

 مورد  وحشيانهرا  و آناناندازند چنگ می  پسرکان و زنانان وکدخترر  برمحانه بیکە يونانيان 
افکندند تا کشته شوند و  میير ز   بەاهن باباالی را از هاشان بچهدهند، زن و   قرار می جنسیجتاوزِ

کشيدند تا خود  آتش می بە رااشانه برخی ديگر خانه. آاليد نه  دمشنان جتاوزِدامنشان را ننِگ
کس در استخر از  هيچ. ندافت نهآور  دست دمشنِ خشم بە در آتش بسوزند وهاشان بچهبا زن و 

 شدند مورد جتاوز واقع میکە   اين نيز پس ازها بچهدر نربد و زنان و  بەدست يونانيان جان
شد آن  گير ايرانيان می دست اسکندر و مردانش دامن کە بەترين ننگی بزرگ. رفتند کشنت میبە

، و اين )دادند مورد جتاوز جنسی قرار می(گادند  بەزور میان را کشان پسر عادت قومی کە بەبود
داشت و  زی در رنج میچي ايرانيان را بيش از هر کە  اهانتی بودترين  و دردناکترين زشت

گاه در فرهنگشان  که هيچ۔چنين ننگی کە بە  آنپسَرکاِن ايرانی برای. برايشان قابل حتمل نبود
 باهنا پرتاب کنند يا در چاه باالیخودشان را از  کە  تن ندهند جمبور بودند۔راه نيافته بود

   .اندازند و خودکشی کنند
دربارۀ .  بود و مهدانيش از ثروهتای شوشمراتب ب بەدر استخر خفته بود کە ثروهتائی

 نوشته ، با آوردِن گزارشهای مورخاِن مهراِه اسکندر، پلوتارک اين زمانثروت بزرگاِن ايران در
  بەدست آمد بەهزار تاالِنبَگَە وُهوشدر خانۀ  کە ) لباسکمِد(دان   يک رختارزشِ مادیِکە 
 کردند گردآوریاسکندر و سپاهيانش آهنا را وقتی  کە  بودچندان ثروهتای استخر ٢.رسيد میزر 
از اندازۀ نياز  بە)اَسَتر( آهنا شتر و َخَرسپ بار کردِنبرای  کە  بفرستند، نتوانستندمقدونيه بەتا

از اثاث و رخت و ۔شده در استخر  اموال تاراج کە اند نوشته. دست آورند بەآباديهای اطراف
 ٣.مقدونيە فرستادند بەهزار شتر کرده پنج پ وهزار َخَرس بيست ۔ را بر بارِوسائل خانگی

ها و  دست آمده از ُخرد کردن ظروف و ابزار و پيکره بەزر و سيمِ و مشش و پول نقدينگیِ
 زرينی سخن  از زيورهائی مهچون تاِک نيز.اند هزار تاالن نوشته ۱۲۰  معادلِزيورهای استخر را

هايش را  هايش را تارهای زر و خوشه خهخبش اورنگ شاهنشاهی بوده و شا زينت کە اند گفته
   ٤.داده است  تشکيل میهبا گران گوهرهای
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۴۸۰ سوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

زادگان  اندازه صدها پيکرۀ زرين از شاهنشاهان و شاه جواهراِت بی در استخر عالوه بر
پلوتارک . پاره کردند تا ميان خودشان تقسيم کنند  اسکندر پارهسپاهيان کە ايران وجود داشت

 تاراج کاخهای استخر و اسباب و اثاث آهنا بودند سرگرمِنيان با شور و شوق وقتی يونا کە نوشته
کردند، چشم اسکندر در کاخ  نفايس کاخ شاهنشاهان با يکديگر جدال می بەیياب دست سرِ و بر

انگار  کە بر زمين افتاده بود، و چنان بود کە  خشيارشا افتادمنِد پيکرۀ زرين و شکوه  بەاستخر
 برخاک افتاده باشی و کە  آيا بايد بگذارم کەدامن منی«: پيکره کرده گفت بەواو ر. زنده است

 خاطر روح بزرگ و صفات وااليت بەيونان لشکر کشيدی جمازات شوی، ياکە بە  اينخاطربە
او حلظات درازی در سکوت و حيرت در کنار  »کنم؟ ت ا از زمين بلندبگزارم وتو احترام بە

   ١.اهش ادامه دادر   بەسخنی بگويدکە  آن بی و آن نگريست بەپيکره ايستاده
زمانی خورشيد درخشان جهان متمدن بود گذشت  کە او از کنار پيکرۀ زرينِ شاهنشاهی

   . در ميان خودشان تقسيم کنندپاره کرده  پاهرا بشکنند و تا يونانيان آن
 يونانی بِافتخار خدای شرا بەاسکندر پس از تاراج و ختريبِ شهر استخر کە اند نوشته

کە   چونمهۀ آثار مادی متدن ايرانی را نابود کند؛ و کە او تصميم داشت.  پيروزی گرفتجشنِ
مستی در او و کە   آن کاخ تاريخ بشر آماده بود، پس ازمندترين شکوهاز پيش برای ختريب 

  دست گرفت و ضمنسرِ  کافی اثر کرد، او از جايش برخاسته مشعلی بربەاندازۀ سپاهيانش
 سپاهيانش. اه افتادر  بەسوی کاخ شاهنشاهان بەکنان آورد رقص های مستانه برمی نعرهکە  آن
اسکندر . کشان در پشِت سرش روان شدند دست و پايکوبان و نعره بەهاپيروی از او مشعلبە

ئی  ئی از آن افکند، و افسرانش هرکدام از گوشه کاخ شاهنشاهان رسيد آتش در گوشه بەچون
   ٢.شيدندآتش ک بەرا آن

گاه بزرگان سراسر  روزگار درازی سجده کە  کاخ داريوش و خشيارشا و اَرَدَشيرگونه، اين
ئی بود کە چشم گيتی بەخود  هنری ، و بزرگترين و شکومهندترين اثر فرهنگیجهان متمدن بود

  . کلی سوخت و آوار شد بە کينه و انتقام در اين آتشِديده بود،
هفته وقت  کنار استخر رسيده باشد و تاراج شهر نيز يک بەاهم اگر اسکندر در نيمۀ هبمن

 مناد متدن ايرانی را ختمين شکومهندترينآتش کشيده شدِن اين  بەروزِ کە شود گرفته باشد می
آتش  بەنويساِن مهراه اسکندر روز  بيشتری در گزارشهای وقايعکَند و کاوِشايد بتوان با . زد

   .دقت تعيين کردبە  را و شکوه اين عظمتکشيده شدِن
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متام معنا  بە وحشيانۀیِکار تباهاسکندر در استخر کرد يک  کە کاری کە نوشتهاومستد 
مهۀ مردم استخر  کە باليد  میشفرستاد بر خود برای بزرگان يونان می کە هايش بود؛ و در نامه

  بر بدنامیِتن را نيز زنده نگذاشته است؛ و با اين باليدنش بيش از پيش را کشتار کرده و يک
   ١. عظمت بود شکوه وآن بەآتش کشيدن کاخهای بەتر خويش افزود؛ و از اين وحشيانه

برای تطهير جنايات ۔ کە  ديودور و پلوتارک و ديگرانازقبيلِ۔نويسندگان غربی 
کارهای او را توجيه کنند،  کە اند اند و مهواره کوشيده اسکندر از هر تالشی فروگذاری نکرده

 معشوق يک افسر مقدونی کە تائيس مقدونی بنام گويا يک روسپیِ کە کنند  میچنين وامنود
اين نويسندگان با . برانگيختمجشيد  زدن ختت آتش بە بود اسکندر رابَطلَميوسنام بە

او اند؛ زيرا با گفتۀ خودشان  تر و سياهتر منوده  را پرداغاسکندرنوشنت چنين عذری لکۀ ننگ 
 يک )حتريِک(آغاِلشِ توانسته در معرض  می کە اند نشان دادهاإلراده   شخصيتی مسلوبرا

 حتريک اين روسپی دست بەاسکندر کە اگر فرض را بر اين بگيريم.  قرار گيردروسپی زيبارو
شود شايستۀ   میبرآغاليدهسان  اين کە بەاين جنايت ضدمتدنی زده باشد، آيا چنين مردیبە

توان چنين مردی را شايستۀ  ده است؟ آيا میآن هپناوری بو بەروايی بر سرزمينی فرمان
   چون کوروش و داريوش و خشيارشا دانست؟مهجانشينی بزرگانی 
مقدونيان در کە   چون. آتش در اطراف گسترش يافتشدن کاخ شاهنشاهانْ با سوخته

 اسکندر بود مهۀ شهر در آتش خواستۀ کە گونه سراسر شهر استخر آتش افکنده بودند، مهان
نه از شهر استخر اثری  کە مقدونيە فرستاد خرب داد کە بەئی کستر شد، و او در نامهسوخت و خا

   .اند تن از مردم استخر زنده مانده برجا مانده است و نه يک
اسناد ِخشتی در آرشيو زيرزمينی کاخ استخر  کە هرچە سوزی چندان شديد بود آتش

  سامل مباند وًتاين خشتها تا امروز نسبا کە مهين امر سبب شد. آجر تبديل کرد بەوجود داشت را
اند  دادگران و بزگوارانی بوده چە شاهنشاهان ايران کە جهانيان بدانند تا افتددست بشريت بە

 انسانی و محايت  عدالِت برقراریِاندازه در راِه چە و دستگاه دولتی ايران در زمان هخامنشی
  اين خشتهای کوچک، اخيرشناسیِ استاندر کاوشهای ب.  بوده استياب کاماز حقوق انساهنا 

 مهمی ًتامجشيد بيرون آورده شد، و اسناد نسب  دههاهزار از آرشيوِ زيرزمينیِ ختتمشارِبە
دوستی  دهندۀ عدالت و انسان نشان کە  داريوش بزرگ تا اَرَدَشير اول سلطنِتدوران بەمربوط

شناساِن  ز آهنا توسط ايرانخبشی ا کە از مهين اسناد. شاهنشاهان ايران است کشف گرديد
 کە دانيم تاريخ ايران قرار گرفته است، ما اکنون می بەمندان غربی ترمجه شده و در اختيار عالقه
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۴۸۲ سوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

کسانی کە ، مهۀ )مجشيد ختت(يژه بنای کاخ استخر و   بەدر ساخنت بناهای شاهنشاهان ايران،
کس بيگاری  اند، و هيچ تهگرف  متناسب میاند مزِد داشته کە حسب شغلی بەاند کرده کار می

آشپزان، جناران، خياطان،  کە دانيم ما می کە  اين اسناد استبازخوانیِ با ١.کرده است منی
روايان و شهرياران ايران نه  گران، و ديگر کارگراِن کاخهای شاهنشاهی و کاخهای فرمان روفت

اجنام  کە تناسبِ شغلیبە صنفی اند و هر بگير بوده آزاده و کارمندان مزدکە   بلغالم و کنيز
دانيم در زمان  ما می کە با خواندِن اين اسناد است. کرده است داده مزد درخور دريافت می می

 کە  هخامنشی از هر قومی هپناورِ مردم کشورِمهۀداری وجود نداشته و  هخامنشی نظام برده
 چە دانيم ما می کە استبا خواندِن اين اسناد . اند رفته مشار می بەاند رعايای شاهنشاه بوده

 کارمنداِن دولتی و مأمورين  منظمی در سراسرِ ايران برقرار بوده تا از اجحاِفنظام بازرسیِ
ما  کە با خواندن اين خشتها است. گيری و اختالس جلوگيری شود مالياتی و از احتمال رشوه

بودند نيز دوشادوش زباهنای ايرانی ن کە  و آرامی)عيالمی(خوزی زباهنای  کە شويم متوجه می
 سپهر  دروِنهويِت فرهنگیِ مهۀ اقوامِ اند تا بر تساویِ زبان ايرانی رواج و رمسيت داشته

در آن  کە دماَن انسان درشگفت می کە  اين خشتها استبا خواندِن. شاهنشاهی تأکيد رفته باشد
 منظمی از اين يالِتسازمان و تشک چە عدالتی در ايران و خاورميانه برقرار بوده و چە روزگاران

 زناِن کە شويم ما متوجه می کە با خواندن اين سندها است. کرده است ی میدار پاسعدالت 
اند حقوق  کرده در استخر کار می کە  و جز آهناَپز خوراک و )خياط(ريسنده و بافنده و َدرزی 

 استعالجی و زنان صیِ مردان و زنان از مرخبعالوهاند،   معادل مردان داشته۔اتقريًب۔ئی  ماهيانه
پرداختيهایِ هفتگی و  مرخصی نيز  و در زماِن،اند کرده از مرخصی دوران زايمان استفاده می

های بزرگی در ايران  انديشه کە چە شود و انسان متوجه می. اند کرده  را دريافت میشان ماهيانه
   .استتا کنون مهانند آهنا در تاريخ بشريت ديده نشده  کە پرورده شده بوده

 کە اقدام کلی ويران کرد نشان داده بود بە استخر راشکوِه بەشهری کە اسکندر تا زمانی
اين تا . قصد ختريب و تاراج است بەگيرانه مندانه و انتقام ۀ کينگذران هاو يک لشکرکشیِ َر

 عنوان يک شاِه بەاو اگر. شود  ديده منیاو در پشت لشکرکشيهای ئی  متدنی هيچ هدِفزمان
 شاهنشاهی بناهای بزرگ و با شکوِه کە بايست  ماندن داشت میايران آمده بود و قصِد بەفاتح

ی گر ويرانجز و از آغازِ حرکتش  کە هدف ارسد نظر می بەولی. داشت میرا برای خودش نگاه 
او  بەاش هخورد سالمشاوران  کە هائی بنا بر توصيه کە چند سال بعد بود. و تاراج نبوده است

                                                 
جای  اومستد نيز در جای. ، ترمجۀ پرويز رجبی، تأليف هايد ماری کخ»از زبان داريوش«: بنگر. ١

  .دهد اطالعات مفيدی از اين سندها بەدست می» تاريخ شاهنشاهی هخامنشی«کتاب ارمجنِد 



۴۸۳ هادرايران هلنی

 او مهلت بەجانشين شاهنشاهان تاريخ شود، ولی اجل کە  او برگشت و تصميم گرفتکردند نظرِ
لشکرکشيهايش بايد دارای يک هدف متدنی نيز  کە فکر افتاد کە بەدرست در زمانیاو . نداد

کە تشکيل سلطنِت واقعی داده و خويشنت را جانشين  آن ، ناکام و درمند، و بیبوده باشد
   .شم از جهان فروبستچ شاهنشاهان کرده باشد،

    داريوش سومفرجامِ

ان و بزرگان کشور دار سپهمهه رخدادهای ناگوار،  در ميان اين کە  ايران در آن بودبدخبتیِ
 کە  تصاحب تاج و ختت شاهنشاهی با داريوش سوم درگير بودند و هرکدام درصدد بودسرِ بر

  . گ آوَردچن بە اورنگ شاهنشاهی راشداريوش را از ميان برداشته خود
 داريوش سوم آشفته است، و مهين اندازه فرجامِ دربارۀ نگاراِن يونانی تاريخگزارشهای 

شهريار باخترَيە  کە نام بسوس بود بە نيرومندخواِه سلطنت مقابله با يک او درگيرِ کە درساَن می
  . ده بودخود هنا  براَردَشَير چهارم و لقب ناميد میبود و اينک خويشنت را شاهنشاه ايران 

ديودور . ياور شده بود کس و بی کرد و او بی کسی در درون کشور از داريوش محايت منی
هزار سپاهی در اختيار سی در آن هنگام داريوش درگير جنگ با بسوس بود و فقط  کە نوشته
   ١. يونانی بودندنيمی از آن نيز مزدوراِن کە داشت

 شاه نيز نبودکە   بلر شاهنشاه نبود گاؤگمل نه تنها ديگداريوش سوم پس از شکسِت
وضعيت داريوش سوم .  ادعای پادشاهی داشتيکی از چندين مدعیِ سلطنت بود وکە  بل

 شبيه وضعيت يزدگرد سوم ساسانی پس از فاجعۀ ۔درست۔هخامنشی پس از شکست گاؤگمل 
   .قادسيه بود

ە را شکست داَت نام اخش بەمهراه با سقوط استخر، داريوش يک مدعی ديگر سلطنت
 و زندانی کرده بود، و اندکی پس از سقوط استخر او در پارت از بسوس شکست گير دستداده 
  ). م  پ۳۳۰سال (اسارت بسوس درآمده بود  بەيافته

سوی  بەتصرف درآورده بەسوی ری حرکت کرد و آن شهر را بەاسکندر از راه مهدان
داريوش را بسوس شکست داده  کە شنيد) گانگر( هيَرکانَِيە او در نزديکیِ. اه افتادر  بەپارت
 اسکندر در تعقيب بسوس شتافت تا پيش از. سوی باخترَيە در حرکت است بە کرده وگير دست

 ايران سروسامان دهد و بتواند نيروی کافی برای مقابله با وی فراهم سلطنِت بەديگربارهکە  آن
   .آورد، او را از ميان بردارد
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گويا  کە اند آوردهوار  ربارۀ فرجام داريوش سوم يک روايت افسانه يونانی دنگاراِن تاريخ
خورده   داريوش را زخم زده بودهلشکرگاهپيشتر بسوس در آن  کە جائی رسيد بەاسکندر وقتی

کاری   او زنده نگاه داشنتِبتواند برایکە   آنرمقی بر گردونۀ سلطنتی يافت، و پيش از با نيم
  . ن فروبستچشم از جهااجنام دهد داريوش 
کە   آنمسلم استچە   آن صحت داشته باشد، ولیاندازه چە اين روايت تا کە معلوم نيست
بسوس  کە پس از آن اسکندر شايع کرد. او برسد کشته شد بەاسکندرکە   آنداريوش پيش از
 شايع کردِن.  را از او بگيردنشاهانتقام خون شاه کە  او قصد دارد و استنشاهعامل قتل شاه

 مردم ايران بود تا او بتواند نربد با اَرَدَشير چهارم را  داستانی برای فريب اذهان عمومیِچنين
بعدها در  کە مهين روايت بود.  برضد او را برانگيزد ايرانيانتوجيه کند و نفرت عمومی

   .گار شدداستاهنای تاريخی برای ما ماند
  .  با اسکندر برآمدپيکارو برای باخترَيە رفت و درصدد گردآوری نير بە اَرَدَشير چهارم

سرآمد و بقيۀ نقاط  بەبا کشته شدن داريوش سوم آخرين نفسِ شاهنشاهی هخامنشی
 سلطنت در  ديگرِيک مدعیِ کە گونه مهان. ودی توسط اسکندر تسخير شدز  بەزمين ايران

ە ب کە  پس از کشنت يزدگرد سوم نتوانستماهويَە سورننام  بەزمان يزدگرد سوم ساسانی
د، اين بسوس نيز با کشنت آرزوهايش برای نشسنت بر ختت شاهنشاهی ايران جامۀ عمل بپوشاَن

 انگيزی شباهت غم بەگونۀ رخدادهای تاريخی. آرزويش برسد کە بەداريوش سوم نتوانست
 قوْم  بزرگاِنشوند و  مهۀ زيرکانش کور و کر میگردد  برمیقومی خبت از یوقت. هم دارندبە

   .کنند  میويراندست خودشان  بە راانشی خوداه خانه
 پيروزی برگزار کرد، و خود و سربازانش از جشن در پارت ماند و چندیاسکندر 

نازپروردگاِن هبترين خانداهنای ايرانی بودند کام ستاندند و  کە دوشيزگان و بانوان اسيرشده
شادی  بە)اپور استاکنون نيش کە شايد در جائی(در پارت  کە ماهی پس از يک. شاديها کردند

اخترَيە برسد بەاو خرب بکە بە  آنپيش از. در باخترَيە بود کە گذراند قصد اَرَدَشير چهارم کرد
محايت از سلطنت اَرَدَشير چهارم برخاسته مقدونيان را  بە شهريارِ هراتساتی بُرزينرسيد کە 

  . ر چهارم استاَرَدَشي بە و درصدد پيوسنتسختی شکست داده و تارانده است بە هراتدر
پارت  بەاسکندر کە  هرات بود و پس از کشته شدن داريوش سومشهريارِرزين ساتی ُباين 
و . برهاَندنزد اسکندر رفته اظهار اطاعت کرده بود تا هرات را از جتاوز يونانيان  بەرسيد او

نانيان يو کە رسد نظر می بە.اسکندر يک لشکر را برای استقرار در پادگان هرات فرستاده بود
شورش واداشت و  بەُبرزين را پشيمان کرده برضد آهنا ساتی کە کارهائی زدند بەدر هرات دست
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اين کە  مهيناسکندر . ستيزان محايت کند از اَرَدَشير چهارم در برابر اين متدن کە برآن داشت
اهياِن سپُبرزين با  اه افتاد، ولی در اين هنگام ساتیر  بەسوی هرات بەدرنگ خرب را شنيد بی

   . اسکندر دور بودیِرس دستاَرَدَشير چهارم پيوسته بود و از  بەهرات
از  کە مهۀ خشمی کە برزين دست يابد برآن شد نتوانسته بود بر ساتیکە   ايناسکندر از

دانستند  می کە مردم هرات. فروريزدسر مردم هرات  اين ايرانی دلير در دل داشت را بر
اند، از بيم   ايران درآوردهکردۀ  سقوطئی برسر مردم شهرهایبالها چە اسکندر و يونانيان

 اسکندر.  اطراف پناه بردندکوهستاهنای بە کردهرهاجتاوزات ناموسی آهنا شهر را کشتارها و 
 . را آتش زدندهای کوهستان جنگلفرمود تاکشتارِ مهگانی مردم شهر گرفته بود  بەتصميمکە 

 کە  جنگل را فراگرفت، مردم نتوانستندآتْش. شد آمد کشتار می از جنگل بيرون میهرکە 
 در ميان آتش سوختند و بچهشان از بزرگ و کوچک و زن و  خودشان را جنات دهند، و مهه

   .خاکستر شدند
رخدادهای  کە نگاراِن مهراه اسکندر خرب اين جنايت وحشيانه و ضدبشری را وقايع

اسکندر خمالفانش را کە   ايناند، و از گذاشتهاند برای ما باز نوشته روزانه را برای اسکندر می
 اسکندر سوختند مردم در آتشِکسانی کە . اند کشته است افتخار کرده شکنجه می بەگونه اين
جنگل پناه  بەاز بيم خشمِ او و جتاوزهای جنسی سربازانش کە دفاع و زنان و کودکانی بودند بی

کس جرأت  هيچ کە منطقه ايجاد کندچنان وحشتی در  کە خواست اسکندر می. برده بودند
نگاران يونانی وقتی اين حادثه را ذکر  وقايع.  ياری برساندايرانی  بەپاخاستۀنيروهای بەنکند
 اين جنگلها پناه برده بودند؛ و اين بەجنگيدن نبودند بەقادر کە مردمی کە نويسند میکنند  می
اسکندر مهۀ . شته از شهر گريخته بودند را برداهاشان بچه و زن کە دفاع است  بیمعنای مردمِبە

د اينها را از زن و کودک و پير در آتش سوزاند تا وحشت از خودش را در سراسر منطقه بگستراَن
   . منطقه از ميان بربدو فکر هرگونه مقاومت را در ايرانياِن

نگاران  گزارشهای لشکرکشيها و فتوحاِت ايرانيان در زمان هخامنشی را نيز تاريخ
  حتی يکاشانه ولی در نوشته. اند  برای ما بازهنادهاشانه ها و شنيده انی براساس ديدهيون

ه آمد نهاسکندر در شهرهای يونان و شام و ايران کرد چە کە   آنمورد از اقدامات ضدبشری شبيه
دست آهنا  کە بەهای يونانيان از فتوحات شاهنشاهان هخامنشی در شهرهائی نوشته. است

دوستی، عدالت، رأفت، رمحت و خبشايش  منشی، انسان د داستان بزرگشدن گشوده می
درنگ فرمان  افتاد بی اند کە وقتی شهری بەدست سپاهيان هخامنشی می  مهۀ آهنا نوشته.است
ها و مردم و اموالِ شهرِ تسخيرشده  شد، و هيچ جتازی بەخانه صادر می) عفوِ عام(خبشا  مهه
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اند شهرسوزی،  نوشتهچە   آنۀ لشکرکشيهای اسکندرِ خودشاندربار کە بينيم  ولی می.رفت منی
 کە در ساهلائی. های متدنی است کشتار مجعیِ انساهنا از زن و کودک و پير، و نابودگری ساخته

ئی از هدف متدنی در لشکرکشيهای او ديده  روی در ايران بود هيچ نشانه اسکندر در حال پيش
؛ و در سخن از فتوحاِت  و کشتار مهگانی و تاراج استگری ويرانهست چە  کە آن  بلشود، منی

  . اند ئس سخن نگفته اسکندر در اين ساهلا دربارۀ هيچ هدِف متدنی

   طرح ترور اسکندر توسط خمالفانِ خدايی او

کە مصر را گرفت خودش را رًمسا پسرِ خدایِ  پيش از اين گفتيم کە اسکندر پس از آن
اش بەمادرش نيز  نژاد ناميد؛ و حىت در نامه نان و خدای آمسانیآمسانیِ مصريان و از تبارِ فرعو

را يادآور شد کە خدا بەصورِت ماری بەبسترِ او رفته بوده و روحِ خودش را در او دميده بوده  اين
  . و او از اين روحِ خدا پديد آمده و اکنون بەمقامِ خدايی بر جهانيان رسيده است

.  لشکر کشيد بەِدَرنگياَنە و کشتارِ مردمش هراتکردِن  ويران تاراج واسکندر پس از
 .درنگيانه در حوزۀ رود هيرمند و در جائی واقع شده بود کە بعدها مرکزِ سيستاِن تاريخی شد

درنگياَنە يکی از . يادآورِ آن نام است) اکنون در غربِ افغانستان(شهرِ زرنگ در سيستان 
ين و مرکز مبادالِت بازرگانی ميان ايران و هند، و زم بزرگترين و آبادترين شهرهای شرقیِ ايران

شناخته » شهرِ سوخته«هايش اکنون بەنام  دارِ متدِن بزرگ و کهنی بود کە بازمانده ميراث
نگاراِن يونانی با اختصارِ بسيار و بی ذکر جرئيات  گزارش تسخير درنگيانە را تاريخ .شود می

  .اند آورده
بسياری از يونانياِن  کە کرد  کارهائی میاوج غرور بوداسکندر کە در عنفواِن جوانی و 
 از بازيهای او کە در درنگياَنە برخی از افسران يونانی. سپاهش را از خودش ناراضی کرده بود

ولی اين نقشه پيش از اجرايش . او را ترور کنند کە ستوه آمده بودند با هم قرار گذاشتندبە
  . ز افسران مقدونی بود افشا شدمعشوق يکی ا کە توسط يک سرباز يونانی

نگاراِن بعدی يونانی  اند و تاريخ آورده بوده يونانی نگاراِن وقايع کە واقعهداستان اين 
 ۔که نامش  بلندپايۀ مقدونیيک افسرِ کە بوده چنان اند و برای ما مانده است بازنويسی کرده

شايد معبد (درون معبدی  بەيدن يونانی را برای گائسالِ  جوان روزی يک سربازِاند۔ را آورده
ديگر دو افسرِ او با  کە برای اين سرباز افشاء کرداوج لذت رسيد  بەبرد، و در آجنا وقتی) اناهيتە

از افسران  کە برادرش گفت بە نيز راز راجوانکاين . ترور کننداسکندر را  کە اند قرار گذاشته
از آن خرب داشته کە   اينسبب بە مباند و اوتوطئه نافرجامکە   آناسکندر بود، و اين افسر از بيم
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ترين  گران يکی از صميمی سردستۀ توطئه. گوش اسکندر رساند بەرا جمازات شود آناست 
اعضای  بەاسکندر جلسۀ حماکمه تشکيل داد و.  نام داشتفيلوتاسدوستان اسکندر بود و 

مقام خدايی ا بە رًمسفيلوتاس و پدرش عالقه داشته، و وقتی بەاندازه بیاو  کە گفتجلسه 
از خدا کە   آنجای بەاو اطالع داده است؛ ولی فيلوتاس بەاش اين ارتقاء را ارتقاء يافته در نامه

گويم  تو تربيک می بەمقام خدايی بەخاطر ارتقای تو کە بەشدن او شاد شود در پاسخش نوشته
  يک را فراتر ازشخود کە شونده فنايک انساِنجمبورند با کسانی کە حال  بەسوزد ولی دمل می
   .بپرستندمهچون خدايشان داند زندگی کنند و او را  انسان می
 پيشين  صميمیِدوسِتاسکندر چنان از اين اند،  نگاراِن يونانی نوشته گونه کە تاريخ آن

 در زير فرمود تا کە در خشم بودطرحِ ترورِ او را ريخته بود  کە  خمالف الوهيتشولی اکنون
با داغ کردهنا و در حضورِ اسکندر گران  فيلوتاس را شکنجه. دارند اشنگاه  سختهای  شکنجه

 پوست و گوشتش را اندک اندکداشتند و  های گوشت و پوستش در زير شکنجه کندن پاره
اش تازيانه  گوشت شده  بر استخواهنای بیسپسقيچی کردند تا استخواهنايش پديدار شد، 

وقتی فيلوتاس . برد ستاده بود و از ديدِن آن لذت میمتاشای اين شکنجه اي بەاسکندر. زدند
 هراس افتادند بەکشيد، مشاری از افسراِن يونانی چنان سوز برمی های جان در زير شکنجه زوزه

چندين افسر يونانی در  کە معلوم بود. از اردوگاه گريخته در کوهها و جنگلها متواری شدندکە 
 ديگری کساِن کە يلوتاس در زير شکنجه اعتراف کردف. اند  شرکت داشتهتوطئۀ ترورِ اسکندر

خدايان خودشان  بەاند و اين ادعا را اهانت  اسکندر خمالف)الوِهّيِت(خدا شدِن  با نيز
با کە   چون ولی،شنداسکندر را بکُ کە اند اينها پيشتر برآن بوده کە او اعتراف کرد. دانند می

   ١.اند خير افکندهتأ بە رابرنامهاند اين  داريوش در جنگ بوده
است کە   داستان آن از ايننگاراِن يونانی وقايعهای جالب در روايتهای  از جنبه

ميان آمده و بر  بەنيز نامی معشوق اسکندر بوده کە  يونانیيک جوانِک از  موضوْعبەمناسبِت
  . باز بودن اسکندر تصريح شده است مهجنس

ن پرنفوذ مقدونی و يونانی را اعدام کرد  کشف اين توطئه مشاری از افسرااسکندر در پیِ
نايب او در مهدان و نگهبان  کە مهدان فرستاد تا پارمنيون پدر فيلوتاس را بەو کسانی را

 او بيم کشیِ کينهخانۀ مهدان بود ترور کنند؛ زيرا اين مرد بسيار نيرومند بود و اسکندر از  گنج
اسکندر .  مهين فرمان در مهدان ترور شدندياران پارمنيون نيز بر  ديگر از دستدو تنِ. داشت

هبانۀ دست داشنت  بەداشتند نيز در ميان سربازان حمبوبيت کە برخی ديگر از افسران يونانی را
                                                 

  .، بەنقل از کنت کورث۱۶۷۶۔ ۱۶۵۶پيرنيا، . ١
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  را خودشجز کسی کە توانست او حسود بود و منی کە  او آن بودعلت اين کارِ. کُشتدر توطئه 
   .د او مورد احترام ديگران باشجزحمبوب ببيند يا کسی 

  خويش بود، و پس از اين کشتارها از يونانيان خواستشدت شيفتۀ الوهيِت بەاسکندر
را در  بايد اينکە   بلاعتراف داشته باشند  او درحد عقيدۀ قلبیالوهيِت ا بەآنان نبايد ِصرفًکە 

؛ و داشته باشند و هم التزامِ عملیمقام قدسیِ ا بەهم التزام نظری؛ يعنی  بەاثبات برسانندعمل
پسر آمون است و خدا  کە او بەکنند يونانيان بايد آمون سجده می بەمصريان کە گونه و مهان

 او را  الوهيِتاِن خمالفوقتی سرنوشِت کە طلبانی در سپاه او بودند فرصت. است سجده کنند
يک . او نزديک سازند بە خودشان را اوالوهيِتکردن بەبا اعتراف  کە ديدند برآن شدند

 مهگان بايد اسکندر را کە  تصريح کرداو  الوهيِتئی ضمن ستايشِ  يونانی در چکامهشاعرِ پيره
نامه  اسکندر را اين ستايش. هش سجده کنندگا پيششان بپرستند و در پيشينجای خدای بە

 اسکندر گرد فرماِن بەوقتی افسران. را برای افسران خبواند آن کە خوش آمد و از او خواست
 کە چە  پرده هنان شده بود تا بشنودخواند اسکندر در پسِ  برای مجعشان میآمدند و او اينها را

شاگرد ارسطو و مهدرس اسکندر بود اين  کە  مقدونیيک افسرِ. کسی موافق الوهيتش نيست
پيشانيت را حمکم بر  کە کنی مواظب باش وقتی سجده می«: شاعر متملق را مسخره کرده گفت

 را از دست داد و داری  اين مرد بەخشم شده خويشنتسخناناسکندر از شنيدن . »زمين بسابی
با سر بر زمين افکند و پيشانيش را بر زمين سابيد و او را  و او زد بەپرده بيرون آمدهپسِ از 

 اين افسر فرمود تاآنگاه . »کردی مسخره است فکر می کە کنی اکنون تو مهان کاری می«: گفت
   ١.شکنجه مبيرد بەد تاقفس آهنين افکندن بەرا در بند کرده

اند و   روحی اسکندر را مهۀ مورخاِن يونانی نوشتهتعادلیِ بیداستاِن رفتارهای ناشی از 
خودش را وقف ستايش  کە  چون پلوتارکمردیحتی  کە  عموميت داشتهچنداناين داستاهنا 

او در  کە اریبا مهۀ اختص. از نوشنت آهنا خودداری ورزد کە از اسکندر کرده بوده نيز نتوانسته
خود  بەاو را بازهم اينها چندين صفحه از کتاب  استکار برده بە اين داستاهنابازنويسیِ

چنين داستاهنائی خواننده را خسته  بەبا پرداخنت کە خواهم من منی. اختصاص داده است
گر شخصيت اين جوانِک  عنوان آئينۀ منايش بەاينها را کە بينم کنم؛ ولی چون شايسته می

اختصار بازگويی  بەناچار برخی از آهنا راە خواننده قرار دهم، بديدگاِن نی در پيشِمقدو
   .گويم  پلوتارک بازمینوشتۀ از ۔فشرده۔کردم، و دوتای ديگر را نيز 

خوانان در  اسکندر برپا کرده بود و يکی از غزل کە روز در بزمی يک کە نوشتهپلوتارک 
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۴۸۹ هادرايران هلنی

ما اين «: اسکندر گفت بە يونانی در مستی خطابافسرِ پيرهخواند، يک   او می خدايیِستايشِ
 کە کنی  و اکنون تو ادعا می،ايم اين جاه و جالل رسانده بە تو راهامانضرب مششير کە بەاستيم

در  کە کنی آيا فکر می«: اسکندر گفت» !ی استستی و از انساهنا واالتراپسر خدای بزرِگ مصر 
ما مدهتا «: مست بود گفت کە پيرمرد» کيفر مبانی؟  بیدرازی کنی و برابر مقدونيان چنين زبان

 سختی بەاسکندر. »يک انسان معمولی را خدا بدانيم کە بينيم زيرا جمبوريم کيفر می کە است
مست بود  کە پيرمرد.  پرتاب کرداو بە سيبی از روی ميز برداشته بر او ُتنديد ودر خشم شد و

  و با دشنامهائینترلِ زبانش را از دست دادکاسکندر گفت، و اسکندر  بەبازهم چيزهائی
سزايش  بەبيايند و اين مرد را کە نگهبانانش هنيب زد بە بسيار رکيکیهلجۀ مقدونیِبە

انتقاد از خدايی اسکندر ادامه  بەکرده بود بازهم  اشخود  از خود بیپيرمرد کە مستْی. دبرسانن
 پرده در پسِ کە مششيری رساند بەبرجهيده خودش را کە ن شدگي خشمداد، و اسکندر چندان 

   ١. درجا کشتاو رااش فرو کرد و  را درسينه آن  وجهيدرا گرفته بر روی پيرمرد  هناده بود، و آن
در ميان  کە  شکنجۀ مشاری از خمالفان الوهيت اسکندر داستاِنکردِن پلوتارک ضمن ياد

يکی از اينها هم يک  کە نوشتهآهنا چندين تن از دوستان نزديک خود اسکندر بودند، 
کە   چوناين مرد. گذاشتند اواحترام می بەمهگان کە  از دوستان ارسطو بودفيلسوِف يونانی پيره
 يک انساِن فناشونده است کە اسکندر بەحاضر نشده نسبت کە دوستانش گفته بود بەبار يک
ماه در زجنير  اسکندر بازداشت و در زجنير شد و هفت فرماِن بە رفتار کند،ماننِد ديگرانبە

   ٢.در مهان زجنير جان دادتا ديد  شکنجه می

   فروريخنتِ آخرين سنگر هخامنشی

داريوش سوم را کشت خودش را اَرَدَشير چهارم ناميد، و از کە   آنبسوس پس از کە گفتيم
 اسکندر از درنگياَنە. گردآوری نيرو بپردازد بەباختريە رفت تا بەبرابر اسکندر گريخته

 .جا و ازمجله در باختريه از هم پاشيده بود  شيرازۀ امور کشور در مهه.لشکر کشيدباخترَيە بە
نزديک شد ) شهر بلخ(مرکز باخترَيە  بەاَرَدَشير نيروی کافی در اختيار نداشت، و وقتی اسکندر

سيلۀ جاسوسانش از و بە کە اسکندر. شد داشت متواری در فرمان کە او با سپاهيان اندکی
تا کارِ اين را در منطقه پراکند  چند لشکر خرب يافته بود سپاه اَرَدَشير چهارم مشار بودِن اندک

 سراجنام يکی از اين لشکرها اَرَدَشير را .سره کنند آخرين مدعیِ پادشاهیِ ايرانيان را يک
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۴۹۰ سوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  . شکست داده گرفتار کرد و خرب اين گرفتاری را برای اسکندر فرستاديافته 
 او فرمود تا  وقتی او را بەنزدش آوردند کە دلير در خشم بوداسکندر چنان از اين ايرانی
بکشند و در کنار بسته دنبال اسپ  بەاو راگردنش افکنده  را برهنه در زجنير کنند و زجنير بر

 اسکندر عمل شد و اسکندر فرمودۀ بە.را ببيند راهی ببندند تا او سواره از وی بگذرد و وی
شاه و  بەچرا«: او گفت بە رسيد)َبسوس(اردشير کنار  بەو وقتیراه گذشت  سوار بر گردونه از آن

در فکر بود  کە اَرَدَشير» نعمت خودت خيانت کردی و او را در بند کردی و کشتی؟ دوست و ولی
 فرصتی اين شايد بتواند راهی برای جنات خويش بيابد و خويشنت را زنده نگاه دارد تا در سرِ

ولی اين . ی تسليم کندو   بەخواسته او را می کە ند، پاسخ داد را از کشور براگر ويرانجوانک 
از استادش ارسطو بسيار چيزها آموخته  کە اسکندر. کرد پاسخ فريبندۀ او اسکندر را قانع منی

 دلير را شکنجۀ مرِد بيشتر اين بزرگ کە هرچە خواست مهارت داشت، و می فريبی بود در عوام
شد و  را بکُداريوشِ سوم کە  نداشتهدر نظراو  کە دبفهماَن نايرانيا بەروحی دهد و در عين حال

 فريبی اين عوامکە   ايناو برای. شاه را کشته خشم گرفته استکە   اينخاطر بە»بسوس«اکنون بر 
اسکندر  کە بانِگ بلند اعالم کند بەگوش ايرانيان برساند يک جارچی را واداشت تا بەرا

  . رساَند بەکيفر میکُشی  خاطر شاه بەگويد و اين مرد را چنين و چنان می
  را بريدند، و برایدماعش گوشها و هنادند، شکنجه يرز   بە تا اَرَدَشير رافرموداسکندر 

دند کە گريخنت برايش ممکن حالتی افکن بەاو را درازی در زير شکنجه باشد روزهایکە  اين
اسکندر پس از . شد  برده میراسکند اردوی مهراِه او را برهنه در قفس آهنين کردند و .نبود

تا دستها و پاهای او را از دو سو  فرمودمهدان رسيد  بەچونغرب ايران برگشت بە کە چندی
 آنگاه ؛مرد بەهم نزديک شده بودند  چندورِز   بەتنۀ درختها کە ئی گونه بەدو درخت بستندبە

  جادۀ بزرِگ را بر سرِتنِ اوهای  پس از آن پاره. هردو درخت را رها کردند و اَرَدَشير دوپاره شد
کشيده بەمعرض مشاهدۀ مهگان هنادند تا خربش بر دار )  در نزديکی بغستانشايد(رو  کاروان

بەشرق و غربِ کشورِ هخامنشی برسد؛ و مهگان بدانند کە آخرين مدعی پادشاهیِ ايرانيان نيز 
   .نابود شده است

   جاب و سِندپن در قلمرو هخامنشیسرزمينهای  بەلشکرکشی اسکندر

 خيالش از داريوش سوم و اَرَدَشير چهارم آسوده شد تصميم گرفتکە   آناسکندر پس از
او حمتاج  بە سربازانش را بگيرد تا در آينده کسی احساس وجود نکند و مههامکانات مادیِکە 

 ش را قبول داشته باشند؛ و ديگر مسائلی چون ابراز خمالفت با خدايی او بروزخداييباشند و 



۴۹۱ هادرايران هلنی

  افسران و سربازان را هبانه کرد وبار بودِن  و گرانوستانهند بەاو لشکرکشی کە اند نوشته. نکند
در  کە  بودکاالهائیاينها . آتش بکشند بە باخود دارند رامال و کاال هرچە فرمود تامهگان بە

 درکە در آغاز فتوحاتشان چە   آنتاراج برده بودند، وگرنه بەزمين  شرقی ايرانسرزمينهای
برای ها  را پيشتر گردآوری کرده بودندچون بابل و شوش و استخر و مهدانمهشهرهای بزرگی 

  . مقدونيە و يونان فرستاده بودنداشان بەه خانواده
  رااوهای   افسران در زير شکنجه آنشدِن  اسکندر کە کشتهسپاهياِن کە نوشتهپلوتارک 

 یبا فرمان او خمالفت کە ند جرأت نکردندبسته بود اموالشان دل گرچە بەچشم ديده بودند،بە
   ١.آتش کشيدند بەبا خود داشتند را کە ی و کاالهائ مهۀ اموالمنايند؛ لذا

جزو قلمرو هخامنشی  کە قارۀ هند آن خبش از شبه بە سپس از تنگۀ خيرب گذشتهاسکندر
 از يکی شنتگذاو وارد پشاور شد و از آجنا راه جنوب در پيش گرفت و پس از . بود لشکر کشيد

 دفاع چندانی اعموًم کە  راه را و شهرهای سرِ، سند شد سرزمينِهای پنجاب وارد از شاخه
جانانه بەدفاع از  کە  بودمُلتاندفاع مستحکم داشت  کە تنها شهر مهم سند. نداشتند تاراج کرد

 سراجناْم توانست کە ملتان را او.  شدزمخی اسکندر ضمن حماصرۀ آن خودش پرداخت، و
 های شهر را بەتاراجِ سپاهيانش داد اموال موجود در کاخها و خانهکە   آن پس ازسخير کند، وت

گذراند؛  را از دم تيغ  کە بر آهنا دست يافتمردم شهراز  هرچە  کرد وسان يکشهر را با خاک 
  . راه افتاد قصِد سرزمينهای درونیِ ِسند بە بەسپس

اين سرزمينها امروز . سخيرِ او درآمدندشهرهای درونی سنِد پس از مقاومتهائی بەت
د و از زمان داريوش بزرگ در درون قلمرو ايران ندده خبش عمدۀ کشور پاکستان را تشکيل می

  . شدند واقع می
اسکندر در سند  کە کشتارها و تاراجهائی کە نوشته اسکندر است گر  کە ستايشپلوتارک

رهرباِن دينی و او حتی  ؛الشعاع قرار داد ت او را حتگذشتۀرفتاريهای  خوشد کە  بوکرد چندان
   ٢. بردار زدکشتار کرد وجو را  برمهناِن مساملت

سوی غرب  بە در جنوب سند راه کرانهسپس قصِد برگشنت بەدروِن ايران کرد، واسکندر 
در پيش گرفته از بندرهای گوادر و چاهبار کنونی گذشته وارد خاک بلوچستاِن امروزی شد و از 

از  کە  لنج۱۸۰۰يک خبش از سپاهيانش را نيز با ). م  پ۳۲۵سال (پارس برگشت  بەنراه کرما
 از راه اروندرودپس از درنورديدِن دريای پارس مردم سند مصادره کرد از راه دريا روانه کرد تا 
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۴۹۲ سوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  . بابل بروندبە
 اين  يونانیِده فرمانپايۀ يادداشتهای  کتاب هشتم لشکرکشی اسکندر را بر کە آريان

 در تاراجیِمقدار اموال  چە اسکندر کە  ننوشته استاين سفر دريايی اختصاص داده بەنجهال
 يیِ گرانهمندی دربارۀ آباديهای   ارزشآگاهيهایاما در اين کتاب . سند را با اين لنجها فرستاد

ئی خالی از  خواندنش برای هر ايرانی کە داده استدست  بەبلوچستان و بنادر دريای پارس
 اناميشزمان  در آن کە بندر ميناب کە دانيم  اين کتاب میبا خواندِن ما مثالً. نيستفايده 

مهين نام واقع  بە نسبًتاًتا بزرگی بوده بر دهانۀ يک روِدشده شهر نسب ناميده می) نام يعنی بی(
منطقۀ (جز زيتون در آن وجود داشته است؛ اين منطقه  بەشده بوده و انواع درختان ميوه

اند و از نظر تقسيمات کشوری جزو کرمان بوده  ناميده  میرموزيەهُرا )  و ميناببندرعباس
و حمصوالتش خرما و  نام داشته، سرزمينی آبادان بوده هووَرَکتَە  کنونْیجزيرۀ خارِک. است

مهه ساله مردم در روزهای  کە  کنونی يک نقطۀ مقدس بودهجزيرۀ کيشِ. انگور بوده است
. اند داده قربانی می اند و برای ميتَر و اَناهيَتە رفته آجنا می بەبانیخاصی برای عبادت و قر

اند و شهرهای آبادان  نامها داشتهزمان نيز مهين  کنونی در آن» ريگ«و » کنگان«و » ستاَنەُب«
خوانيم  نيز در مهاجنا می. ه است بودرُگُنيش و سومی کگانَە و دومی اَپُستانَە و اولی اند، بوده

   ١.اند چشم ديده بەای دريای پارس دلفين فراوان بوده و يونانياندر آهبکە 
ند و  ِسپرخطرِ خشک و زارها و چولستاهنای ريگ اسکندر از آميزِ  شتابگزارش برگشِت

 بزرگی مهراه سند با ناکامیِ بە اولشکرکشیِفرجامِ  کە دارد درون ايران معلوم می بەکُران َمک
 هزار سواره مهراه ۱۵ هزار پياده و ۱۲۰سند  بەدر لشکرکشیاسکندر  کە اند نوشته. بوده است

و اين گرچە خربِ  ٢. اين سپاه برايش منانده بودچهارمِ ايران برگشت جز يک بەداشت، و وقتی
کشتارِ بيشينۀ سپاهيان اسکندر در پنجاب و سند در مقاومتهای جانانۀ مردمِ آن سرزمينها است 

جا  کە در مهه ؛ بل را بازتاب دهنداسکندرتهای شکس کە  عادت ندارندنگاراِن يونانی تاريخ
هائی را نيز  افسانه. دهند يابيهای او و اطاعِت مردم سرزمينها از او می خرب از پيروزيها و کام

َبَرد، لذا من از  اند کە راه بەجائی منی هائی دربارۀ فتوحاِت او در هندوستان آورده ضمن گزافه
از هر سو کە بەفتوحاِت اسکندر در سرزمين پنجاب و ِسند . ام اشاره بەآهنا خودداری کرده

رها  بنگريم اين فتوحات را چيزی بيش از کشتار و ختريب و تاراج، و سراجنام جمبور شدن بە
  . بينيم کردِن آن سرزمينها پس از دادِن تلفاِت بسيار و از دست دادِن بيشينۀ سپاهيانش منی
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۴۹۳ هادرايران هلنی

شاهنشاه ايران و جانشين  کە رگشته بود تصميم داشتدرون ايران ب کە بەاسکندر اکنون
چون استخر و کاخ مه مندی شکوهشهر کە   آنکوروش و داريوش و خشيارشا شود؛ ولی از

 پشيمان تبديل بەويرانه کرده بود بەآتش کشيده را) مجشيد ختت(چون کاخ پارس مهعظيمی 
هناد و  سر می د تا در آن تاج برمهه شکوه را تباه نکرده بو کاش آن کە خواست بود، و دلش می

ولی . پذيرفت حضور می بە داريوش و خشيارشا پادشاهان جهان رانشست و مهاننِد بر ختت می
آن عظمت و  بەشهریکە   آنيونانيان از کە نوشتهکونت کورت . ديگر کار از کار گذشته بود

ش کشيده نابود کرده آت بە مستیزمين بود را در حالِت پايتخت کل مشرق کە آن شکوه بەکاخی
 و  استکار درستی شده کە گفتند خودشان می هم با بودند از خودشان شرم داشتند؛ ولی باز

 با اش از کرده کە  اسکندر و يادآور شده کە.ندشد نابود می کە بايست کاخ می شهر و اين اين
را   آن ديِدان چشمِيوناني کە گردن يونانيان افکنده گفت بە را آن کارها پشيمان بود گناِهاستخر

آتش  بەرا  تا آنحتريک کردندد، و او را اسکندر در کاخ خشيارشا بر ختت نشيَن کە نداشتند
   ١.بکشد و ويران کند

    اسکندر در پاسارگادگذاریِ تاج

پاسارگاد  کە بە ديگر وجود نداشت اسکندر تصميم گرفتاستخر  کاخِ شاهنشاهیِکە چون
سم ر  بەدست کوروش بزرگ تأسيس شده بود بەاهی ايرانشاهنش کە برود و در مهاجنائی
  .  و خويشنت را شاهنشاِه ايران کند تاج بر سر هند بر ختت بنشيند وشاهنشاهان هخامنشی

وقتی اسکندر در پاسارگاد در اورنگ زرين بر ختت زرين شاهنشاهان  کە نوشتهپلوتارک 
گريه افتاد و  کە بەاحساساتی شدجلوس کرد پيرمردی مقدونی از دوستان پدر اسکندر چنان 

چشم  بە اسکندر بر ختت داريوش رانشسنتِ ما زنده نيستند تا پيشينياِن کە دريغا«: گفت
   ٢.»بنگرند

  بگوينداسکندر بەهنوز زنده مانده بودند جرأت نکردند کە عده از مغان در پاسارگاد آن
 را  کوروشرا غارت کرده نعشِچيزش  برد زده مهه گاه کوروش بزرگ دست آرام بەيونانيانکە 

  شخص اسکندر واشارۀ بەاين کار کە اند؛ زيرا يقين داشتند نيز بر زمين افکنده رها کرده
فايده خواهد  ترين مقدسات ايرانيان صورت گرفته است، و گفتنش بی مقدس بەخاطر اهانتبە

 ايران و ايرانی شکوه بەدر اسکندر و يونانيان نسبت کە  حقارتی احساسِداغِ جگرسوزِ. بود
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 ايران و از ميان برداشنت منودهای شکوه های متدنیِ ساخته وجود داشت فقط با نابود کردِن
   .شد ايرانی و حتقير کردِن ايرانيان سرد می

 ،)اش بر جا است مهين کە اکنون اندکی از بازمانده ( در پاسارگاد بزرگگاه کوروش آرام
در  کە  گنبد شکومهند در ميان عمارتی وسيع و بزرگ بوداند، يک يونانيان نوشته کە ئی گونهبە

زارهای زيبا احاطه کرده   را گلپيرامونشميان باغستاهنای سلطنتی پاسارگاد قرار گرفته بود و 
 را جويها پيراموِن با سنگهای تراشيدۀ رنگارنگ در ميانشان جاری بود و جويهائی کە بود

 از سنگهای بزرگ ساخته شده گاه  آرامبنای. فته بود فراگررنگارنگ گَشتهای  و گُلزاران ن
شکل بود، و مدخل   فرازش گنبدی تزيين شده بود،گونۀ ممکنيباترين ز  بەهايش بود و ديواره

 بزرگ در شدۀ کوروشِ جسد موميايی.  شدششد در حالت مخيده وارد  کە میکوچکی داشت
 بابلی های نفيسِ  از زر بود، و با پارچههايش پايه کە تابوتی زرين بر روی ميزی هناده شده بود

 آراسته شده بود و پيرامونش ردای سلطنتی و رختهای او رنگ  ارغوانی)قاليهای(خالينهای و 
 جمموعۀ ساختمان بزرگ بەوقتی. او چيده شده بود ها و زيورهای زرينِ سلطنتیِ با طوقها و ياره

شد، و اين مغان   مغان منتهی میويژهلن سا کە بەگذشتی شدی از پلکانی می  وارد میگاه آرام
  بەدرگاِه ِاَيزدان کوروش بزرگ روحِکردند و برای شادیِ ی میدار پاس گاه  آرامشب و روز از

بر  کە خط پارسی نصب بوده بەئی  کوروش بزرگ کتيبهگاه  آرامگويا در کنار. کردند نيايش می
   :رويش چنين نوشته شده بوده است

شاهنشاهی پارس را بنياد هنادم و بر جهان فرمان  کە ام من. م استجيەبو من کوروش پسرکام
   .ام بنگر و عربت بگير من برآن خفته کە زمينی اين پاره بە.راندم

مهۀ مردم جهان اندرز  بەبان حالشز   بە ۔اگر واقًعا وجود داشته است۔اين نوشتۀ ساده  
ئی  الشه بەباشد کە هر شکوهی بە ویقام مرگ است و انسان در هر مانسانی هر فرجامِ کە داد می

مهۀ انساهنای روزگاران  بەاين نوشته.  خواهد خوردروزگار  گذشِتتبديل خواهد شد و او را
اين دنيا  کە تا در توان دارند دادگری پيشه کنند و از بيداد بپرهيزند و بدانند کە داد اندرز می

   .ا کرده برودچيز را ره پنجی و زودگذر است و انسان بايد مهه سه
شدۀ  پيرايه و برهنه  بیچيزی جز نعشِگاه رفت متوجه شد کە  رون آرامد بەچون اسکندر

 دسِت کە های استخوانی است  منانده است، و نعش نيز پارهگاه  آرامکوروش بزرگ در درون
 عامل اين کە  شدش کرد معلومجو پرسو چون . را بر زمين پراکنده است کار يونانيان آن جنايت
استخواهنای پراکنده شدۀ کوروش . ماخوس بوده است نام پولی بەبرد يک افسر مقدونی دست

 را با گاه  آرامپيرايه هنادند و دربِ  در تابوتی چوبين و بیند و آوردِگرد اسکندر فرمودۀ بەرا
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   .خشت برآوردند
وح اين ر  بەگاه کوروش رفته بود تا مغرورانه آرام بە اسکندرتوان نزِد خود پنداشت کە می

من از اروپا آمدم و ملک را از دست فرزندان چون  کە ببين: مرد تاريخ بشريت بگويد بزرگ
مزدوری کردن برای  بەتا ديروز کە آغوش کسانی افکندم بە تو راتوئی بيرون کشيدم و دختراِن

 تو کە میقوتاراجِ آنان دادم و  بەکردند، و گنجهای تو و فرزندان تو را فرزندان تو افتخار می
 اسير و بندۀ مقدونيان ساختم، و اکنون اين  راورزيدی آن عشق می بەبەعنوان فرزنداِن خودت

 من کسی  جهان بر زمين پراکنده است و از هيبِتکساِن بیهای استخوانت مهچون  پاره کە توئی
 سوده آستانت  شاهان جهان برجبينِ کە تو. تو نزديک شود و تو را ياری کند کە بەجرأت ندارد

 تو و بندگیِ بەتا ديروز کە  مقدونیپابرهنگاِن کە ای کس و زار شده شد اکنون چنان بی می
   .هنند کردند پا بر استخواهنای الشۀ تو می خاندانت افتخار می

د، و  ديگر جنايتهايش را از نظر بگذراَنبارِ استخر رفت تا يک بەپس از آن اسکندر
چيزی از آن شهرِ باشکوه برجای مانده است، و کاخ ە  چ تعمدی اوسوزیِ از آتش کە بنگرد

 چە گاه شاهاِن جهان بود اکنون در روزگاراِن درازی سجده کە شکومهند داريوش و خشيارشا
 بر دلِ کوِه گاههای شاهنشاهان آرام بەيونانيان کە در آجنا نيز معلوم شد! حالتی افتاده است

 ختريب  را آهنا بيرونشان را برکنده و دروِنای زيوریِه اليهبرد زده و   دست)کَوفَە ميتَره(مهر 
از بقايای استخر از چە   کە آناو دانست. اند اند و چيزی جز سنگها باقی نگذاشته کرده
غارت  بەدر آهنا بوده را هرچە اند و دور بوده را يونانيان ويران کرده بە بزرگسوزیِ آتش
های شاهنشاهاِن هخامنشی در گاه  آرام ختريبنِاو عاملي کە کونت کورت نوشته گرچە .اند برده

اجساِد داريوش بزرگ و خشيارشا و اَرَدَشير اول را بيرون ريخته بودند را جمازات  کە استخر
  . او صورت گرفته باشدخوِد اشارۀ  بیاين جنايتها  کە رسد نظر می بەکرد؛ ولی بعيد

دست  بەر بزرگاِن پارسی و ديگهای شاهنشاهان بزرگ تاريخگاه  آرامدر استخر مهۀ
هنوز هم آثار شکسته شدن . تاراج رفته بود بەدر آهنا بود هرچە يونانيان ختريب شده بود و

های  های روی ديواره های داريوش و خشيارشا و ديگر نگاره نگاره ها و دستهای سنگ چهره
ته دست مقدونيان شکس بەپس از فرونشسنت آتش و سرد شدن سنگها کە مجشيد سنگی ختت

ها بر  اين نگاره کە را نداشتند آهنا حتی چشمِ ديِد آن. چشم ديد بەتوان شده است را می
 در وجودشان النه کرده بود اجازه از ديرباز کە  حقارتیزيرا احساسِ. ها باقی مباَند ديواره
   .تواِن ديدن افتخارات ايرانيان را داشته باشند کە داد منی

ند بود، چون ايرانيان هنوز کم و بيش در  و ِسزمين ايراناسکندر در شرق  کە در ساهلائی
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 مهۀانواع جنايتها زدند تا  بە يونانی دستدادند، سرداراِن برابر يونانيان مقاومتی نشان می
آتش کشيدند، هرکس از بزرگان ايرانی  بەآهنا بسياری از آباديها را. شکنندمقاومتها را در هم 
د، و هيچ سری در ايران باقی مناَن کە ، و چنان کردندردندکشتار کداشتند  را در جائی سراغ

. کس زنده مناند  هيچ هخامنشاز قبيلۀ بزرگ. دهندگان در ايران باشند خودشان تنها جوالن
نوشتۀ دوران هخامنشی  نوشته و چرم مهه پوست از آن.  بلندپايه نيز مهگی کشتار شدندمغاِن

 برای آيندگان بازماند تا حکايت شکوِه ديرينه را سنگها هيچ چيزی برجا مناند، و فقط پاره
ستوهنای ختت مجشيد تا امروز بردلِ کوه و زير  سنگها و شکسته پاره کە گونه بازگو شود؛ مهان

ستيزیِ يونانيان داستاهنا  اند و از شکوه متدِن ايرانی و متدن  استوار ايستادهاندامِآمسان با 
   .گويند میبرای مردم جهان 

   افسران مقدونی با دوشيزگان ايرانیازدواج 

او بسياری از بانوان و . شوش رفت بەهای استخر اسکندر پس از بازديد از ويرانه
. تاراج برده بودها بيرون کشيده بە از خانه ايرانی را بزرگان و سرشناساِندوشيزگان خانداهنای 

اين .  نام داشترخشانک و تاراج رفته بود بەدر باخترَيە کە در ميان اين دوشيزگان يکی بود
 کە  يونانيان افتاده بود جمبور بودکنيزیِ بە ايرانی هزاران دوشيزۀ ديگرِمهچون کە دوشيزه
 بە خواريها  ديگر دوشيزگاِن کنيزشدۀ ايرانی در بزمهای سربازان اسکندر برقصد و تنمهراِه

 کە ئی برخوردار بود دهاو از چنان زيبايی مسحورکنن. باشدگيری يونانيان  بدهد و ابزار کام
ودی ز   بەاو.  برای خودش برداشتاو رااش شد و  باخته او افتاد دل بەوقتی چشم اسکندر

 يکی از بزرگان پارسی است و پدرش در باختريە شکست يافته و متواری  دخترِاين کە فهميد
  راوبان اين دوشزهسلطنتش بر ايران مشروعيت خبشد کە بە  آنبرای کە  برآن شداو. است

 شخودئی بە  بەگونه رابانو دوشيزهاو وسائلی انگيخته پدر اين . دمهسری خودش درآوَر بە
شد و   پارسيان می داماِداو با اين ازدواْج.  خواستگاری کردرخشانک از اجلب کرد و رًمس

 خويشنت را وارث اورنگ شاهنشاهان ايران بنامد و فرزندی کە دهد بەخودش حق توانست می
   .َعهد خودش معرفی کند عنوان ولیِ بە بانو بزايد رااز اينکە 

 در ايران کرده بود هنوز امهيت و قدسيِت ايران و ايرانی در کە اوچە   آنغمِ مهۀر بە
 کە پارسی است تنها خوِن کە انديشيد در اعماقِ وجودش میجا بود و هنوز هم   ذهن او برژرفای

نه تنها  کە ديد خودش را پادشاهی میچە  گراو. خبشد  جهانی مشروعيت میيک سلطنِتبە
با چنين  کە دارند، ولی اميدوار بود خبشی از يونانياِن خودش نيز از او نفرِتکە   بلايرانيان
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روزی مهچون کوروش و  کە آيددنيا  بە پسری برايش)ازدواج با يک بانوی ايرانی (ازدواجی
   . شاهنشاه حمبوب جهانيان گرددداريوْش

 کە در اسارت  دختر کهتر اَرَدَشير سومپريزاتيش دخترداريوش سوم و استاتيرااو با 
ئی برای  جانشينان شايستهزايند کە زادگانی برايش ب ا شاهنشاه نيز ازدواج کرد شايد اينهداشت
. حمبوبترين رفيقش هفستيون داد بەدختر ديگر داريوش سوم را. شان باشند  مادرینياگان

 و اَپَامَەباد،   دختر اَرَتەکامَە اَرتَەوم، يک دختر شهريار ماد،  برادرزادۀ داريوش سآماسترين
بە هشتاد  مشارشان در جمموع کە باد و چندين دوشيزۀ ديگر هخامنشی را  خواهران اَرَتەبَرسينَە

 با  مقدونی و يونانی تن از سرانهزار جز اينها ده. ازدواج هبترين سردارانش درآورد بەرسيد می
.  ازدواج کردند۔که مهگی در اسارت بودند۔از خانداهنای سرشناس ايرانی هزار دوشيزه  ده

   ١.مجعی بود  برطبق سنتهای ايرانی برگزار شد، و دستهئی ويژه مراسم درازدواجها در شوش 
با اين ازدواجها زنان خانداهنای کە   آنيکی: هدف اسکندر از اين ازدواجها سه چيز بود

آن تا  کە شان را مرور زمان ثروهتای خانوادگی بەيابند و خاطر گ ايرانی بەيونانيان تعلقبزر
 يان انتقال دهند، تا در آينده مهۀ ثروهتای ايراننوينشانهای  خانواده بە هنان مانده بودهنگاْم

يافتند  شوهرانشان می بەاين بانوان کە تعلق خاطریکە   آنديگر. يونانيان منتقل شودبە
های  يونانيان نزديک کند و ريشه بەانداهنای اين بانوان راماندگان خ زنده کە توانست می

وسيله امکان استمرار حاکميت يونانيان در ايران  اين بەيونانيان را در ايران استوار بدارد، و
 هم شوهرانشان را با فرهنگ ايرانی آشنا کنند و هم ،اين بانوانکە   آنو سوم. افزايش يابد

 کە شوندی باشد و شايستۀ ادارۀ کشور هپناور اشان در رگهخون ايرانی کە فرزندانی بزايند
فرزندان يونانياِن سپاهش را بانوان ايرانی  کە خواست او می. اکنون در تصرِف اسکندر بود

او  کە تربيت کنند، و آهنا خود و فرزندانشان با راه و رسم و متدن ايرانی آشنا شوند، و در آينده
اين  . باشند هخامنشی شاهنشاهانکارگزاراِن مهچون يونانيشکارگزاراِن شاهنشاه ايران شود 

يک برنامۀ بلندپروازانه بود کە او با جفت کردِن ده هزار يونانی با ده هزار دوشيزۀ ايرانی 
  . اجنام داد

   تأثير فرهنگ ايرانی بر اسکندر

 کە یديد شيفتۀ فرهنگ ايرانيان شده بود تاجائ ايران را از نزديک می کە اسکند اکنون
ای جدار بپوشد و بە دار و دکمه ّخهدار و َي پا کند و جامۀ دوختۀ آستين بەشلوار کە ياد گرفته بود

                                                 
  .، بەنقل از آريان۱۸۸۵۔ ۱۸۸۳پيرنيا، . ۱پلوتارک، کتاب ايومين، . ١
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 ياد گرفته باشدکە   آنولی هنوز برای. پا کند بە کفش چرمينبندیِ يونانْی بندی و پنج نعلينِ سه
حضور ديگران  ندازد يا در حضور ديگران نگوزد يا درا هکە در حضور ديگران تف بر زمين ن

 مشاوراِن ايرانيش ديگر از ماندنش در ايران بگذرد و چند سالِ کە بايست ايستاده نشاشد می
 رخت ايرانی و آموخنت زبان ايرانی تشويق پوشيدِن بەاو يونانيان را. او ياد دهند بەاينها را

   .کوشيد کە ظاهرِ آهنا مهچون ايرانيان شود  و میکرد می
. بايست مهچون يک شاه با مردم ايران رفتار کند می کە ته بوداسکندر اکنون ياد گرف

آوردهای  های متدنی و دست  ساختهاکنون پس از کشتارها و شهرسوزيها و جنايتها و ختريبِ
بايد از لشکرکشيهايش هدفی متدنی نيز داشته  کە او ياد گرفته بود کە رسيد نظر می بەفرهنگی،

 شاهنشاهیِ نابودشدۀ ايران قرار گرفته بود، و آرزو کوِه ش زيرِ تأثيرِسختاو اکنون . باشد
مردان تاريخ را  خود و يونانياِن مهراهش ايرانی شوند و جای شاهنشاهان و دولت کە داشت

دستگاه سلطنت  کە بگيرند، و مهان عزت و احترامی را در جهان و در ميان انساهنا کسب کنند
 را  ايراننوجوانان اسيرشدۀ خانداهنای بزرگاِن هزار تن از سیاو . هخامنشی کسب کرده بود

ا گماشت برای خودش جدا کرده در پادگانی هناد و مشاری از افسراِن برجستۀ يونانی را برآهن
 بازماندگان کە بەمعنای  هناداپيگونی او بر اين جواهنا صفِت. کنند شان تا با زبان يونانی آشنا

 اين جواناِن کە  از اين کار آن بوداو  هدِفاحتًم. زمين بود، يعنی بازماندگان بزرگان ايران
و . لق و خوی ايرانی آشنا کنندايرانی بر روحيۀ يونانيان اثر بگذارند و آنان را با فرهنگ و ُخ

ناپذير دارند،  نشدنی و انضباط يونانيان روحيۀ سرکش و مطيع کە دانست جتربه می بەچون
حاصل دو سده و نيم سلطنت منضبط بودند،  کە انانبا تأثيرپذيری از اين جو کە اميدوار بود

   .نظم و انضباطشان اميدوار شد بەبشود کە در ميان يونانيان نيز کسانی پرورده شوند
 ُتف نبايد در برابر ديگران کە گرفتند يونانيان ياد می کە توسط مهين نوجوانان بودبە

شاشيدن ايستند، نبايد در حضور بە  آبِ دهان بر زمين اندازند، نبايد در حضور ديگرانکرد و
کَفچه روی صندلی و پشت ميز بنشينند و از  کە هنگام خوردن غذا بايد بە،بگوزندديگران 

 ميز سرِ برگرفتند کە  ياد می. اشان دستهکِفانگشتان و  و چنگال استفاده کنند نه از )قاشق(
 چندان گساری بادهام هنگبەکە  جلو يکديگر دراز کنند، نبايد بەدستکە غذاخوری نبايد 

 ديگران برهنۀ مادرزاد کنند زيرا در برابرتنشان را کە استفراغ افتند، و نبايد  کە بەبنوشند
  . ادبی است چنين کاری نشانۀ بی

اسکندر و برخی از بزرگان يونانی پيشترها در  کە بسياری ديگر از رمسهای متدنی
نانی دربارۀ متدن و فرهنگ ايرانی خوانده  يونويسندگاِنديگر و کتاهبای هرودوت و گزينوفون 
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اسکندر را شيفتۀ متدن  کە مهين آموزشها بود. آموختند بودند را يونانيان از اين نوجوانان می
آهنا از  کە مهمترين چيزی. يونانيان از ايرانيان ياد بگيرند کە ايرانی کرده بود و عالقه داشت

  ويعی برای انسان و مهۀ جانوران فقط آميزش نر طبآميزش جنسیِ کە ايرانيان آموختند آن بود
دو تا انسان نرينه با هم آميزشِ جنسی داشته باشد  کە ترين کار آن است ماده است، و زشت

 دانند دهند؛ و وقتی جانوران می ؛ زيرا چنين کاری حتی جانوران نيز اجنام منی)گايی کنند هم(
چنان مرحلۀ پستی  بەخويشنت را کە يسته نيستنبايد نر با نر درآميزد برای انسان نيز شاکە 

در ساری  احنراف از سنِت طبيعت و مايۀ شرم کە چنين عملی بزند، عملی بەدست کە برساند
در اشاره بەتأثيرپذيریِ يونانيان از متدن و فرهنِگ ايرانی اومستد .  سنت طبيعت استبرابر
   ١.»آگينِ خود را مسخر کرد شرْق کشورگشای خشم« کە نوشته

ديگر در ايران هيچ سری باقی منانده است تا برای او کە   ايناکنون اسکندر با اطمينان از
او .  يونانيش بکاهد و جای آهنا را با ايرانيان پر کندسپاهياِناز  کە خطری ايجاد کند، برآن شد

ە  کسپاهيانش پيشنهاد کرد بەاند نامش را اوپيس نوشته کە وقتی از شوش حرکت کرد در شهری
 ه و فرسوده است و ثروهتای کافی هم اندوخته است اجازه داردخورد  کە سالکند فکر میهرکە 

آرامش  بە را در شهر خودششبرگردد و بقيۀ عمر خودش  رها کرده بەميهنايران راکە 
 سپاهش را خبش بزرگی از يونانياِن کە او با پيش کشيدن اين موضوع در نظر داشت. دبگذراَن

منظور اصلی او را درک کرده بودند و  کە سربازان و افسرانش. روپا بفرستدا بەمرخص کرده
دنبال  بە فقير برگردنديوناِن بەدر ايران هست دل برکنند و کە مهه نعمت از آن کە ميل نداشتند

اسکندر  کە خواهيم ما می«: اعتراض گفتند بەخمالفت برداشتند و کسانی بەاين پيشنهاد سر
پدر او است برايش  کە  برگرديم؛ بگذارآن خدائیهامانشهر بە تامان را مرخص کند مهه

کسانی  سيزده تن از فرمود تا کە خشم شد بەاسکندر از ابراز خمالفت يونانيان چندان. »جبنگد
  و اعدام شوند، تا مهگان ياد بگيرندگير دستورزند  شد بيشترين خمالفت را می پنداشته میکە 
   ٢.هشان خمالفت ورزند شافرمودۀ در برابرنبايد کە 

جوانان ايرانی  کە اسکندر وقتی ديد کە نوشتهپلوتارک نيز اين گزارش را آورده است و 
. فرستدازاروپا ب بەکند وخبشی از يونانيان را مرخص  کە بر آن شداند،  کارآمدتر از يونانيان

 کە هزار جوان اين سیرويم؛ بگذار  ما می«: طعنه گفتند بەيونانيان با فرمان او خمالفت کردند و
خشم شد  اسکندر از يونانيان در. »يی کنندگشا جهانهنری جز رقصيدن ندارند برای اسکندر 
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اش تعيين  عنوان گارد ويژه بەو سه روز از آهنا کناره گرفته با جوانان ايرانی گذراند و آهنا را
شود و خبشی را نيز مرخص  و زاريهای يونانيان برخی از آهنا را خبها البهسراجنام در اثر . کرد

   ١.اروپا فرستاد بەکرده با احترام و با اموال بسيار

   مرگ اسکندر

چون شاهنشاهان هخامنشی سرور جهان متمدن هروزی  کە اسکندر اکنون آرزومند بود
مهدان  بەاو از خوزستان. ديد در شوش بود آرزوی خودش را برآورده می کە او اينک. شود

 و نشست بزم می بەرسيد می کە هر شهری بە راهمياِندر . بابل برودبە  تا از آجنارفتحرکت 
وقتی در کنار . کردند دفاع شدۀ ايران جتاوزهای بسيار می مال و ناموس مردم بی بەسپاهيانش

با اسکندر از  کە که بزرگتر از اسکندر بود و شايع بود(مهدان اردو زد، رفيق حمبوبش هفستيون 
 بيمار شد و اسکندر را در اندوه گساری بادهدر اثر افراط در )  استکودکی روابط جنسی داشته

گين   وقتی اندوه کە اسکندر عادت داشت پلوتارک ۔بەمناسبتی۔ يادآور شده کە.فرو برد
اکنون او برای بيمار شدِن هبترين دوستش در . کشی فرونشاَند  را با جنگ و آدماندوهش شد می

بازی  کە با او جبنگد، در اينجا تصميم گرفت کە منانده بودچون ديگر هيچ دمشنی . اندوه بود
اه اندازد، و با کشتارِ ر  بەاز سرگرميهای ديرينۀ يونانيان بود را کە »تعقيب و شکار انسان«

اين  بەاو.  بکاهداندوهش از بار جاگير بودند نزديک اردوگاهشدر آباديهای کسانی کە 
» کوسايی«پلوتارک نامش را  کە مردم يک روستاە بمنظور گروهی مسلح را با خود برداشته

.  آن آرام گرفتدنبالِ بەور شد و مهۀ مردم روستا را ازدم مششير گذراند و نوشته است محله
اسکندر اين کار را کرد  کە نوشته دفاع  بی از روستائياِنديومنشانه اين کشتار پلوتارک در توجيِه

روح  کە  بودرسيده فرمان» آمون« از پدر آمسانيش تا برای شفای هفستيون قربانی بدهد؛ زيرا
   ٢.هفستيون را با يک کار شايسته و دوستانه شاد بدارد

توانست خدايش را خشنود سازد، تعقيب و شکار  می کە ترين اقدام نزد اسکندر، شايسته
 انهديورفتاراسکندر مردم يک روستا را در يک بازی . دفاع و ناتوان بود و کشتار انساهنای بی

ئی را   شايد منونۀ چنين بازی.دهد و دوستش را شفا شود از او خشنود يشکشتار کرد تا خدا
ز اسکندر ، جز اآدمهاولی از . گفتند بتوان ديد دربارۀ ديوها می کە های ايرانيان فقط در افسانه

آيد،  یاز گزارشهای يونانيان برمکە  چنان. تصور آورد بەشود را منیری و مقدونيان، چنين رفتا
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کسان ديگری از . اين شيوه نزد يونانيان يک رسم معمولی و تکراری بود بەقربانی دادن
زمان و در آستانۀ  کە در مهين چنان. کردند قربانی میدفاع را  گونه مردم بی اين بە او نيزافسراِن

ن  مقدونی شهر بابل نيز گروهی از مردم شهر را در يک چنيدار فرمانبابل  بەورود اسکندر
 کە او اهلام کند بە برای خدايش قربانی کرد تا خدايش از او شاد شود وی تعقيب و شکاربازیِ
وقتی  کە داده است توضيح آوردهاين داستان را  کە پلوتارک. سان خواهد بود اش چه آينده

 شهر مشغول قربانی دادن بود، و مشار دار فرمانبابل رسيد  بەاسکندر از مهدان حرکت کرده
خاک و خون افتاده  جان در پای ديوار شهر بر داده يا نيمه  وپار شدگاِن جان زيادی از لتبسيار 

 مهراه با خروش و  شهرِ بابلخيل عظيمی از مردمِ کە چشم خود ديد بەبودند، و اسکندر
   ١.شدند فريادهای تند کشتار می

زدۀ بابل   فلکنسبت از مردم چە  تعقيب و شکارِ يونانياندر اين بازیِ کە معلوم نيست
خاطر خشنودی خدای يونانيان ۔ بەا داوطلبانه تسليم اسکندر کرده بودندکه شهرشان ر۔

انسان » تعقيب و شکار«هرحال، اين يک گزارش ديگری از رسم يونانیِ  بەکشتار شدند؛ ولی
دفاع  دادند، و با کشتار انساهنای بی  اجنام میخدايشانخاطر خشنودی  بەيونانيان کە است
   .کردند ان را خنک میدلش

پيشترها سرگذشت کوروش و داريوش و خشيارشا و ديگر شاهنشاهان ايران  کە اسکندر
اندازد  اهر   بەگذاری در بابل مراسم تاج کە های يونانيان خوانده بود تصميم داشت را از نوشته

اهان در اطاعت او بودند در اين مراسم حضور يابند و مهچون شاهنش کە و مهۀ شهريارانی
او تقديم دارند، و او  بە رااشانهای باجهای کشوره هخامنشی در برابرش کرنش کنند و سياهه

.  شاهنشاه جهان اعالم کند و از خودش نسخۀ دوم شاهنشاهان ايران بسازداخودش را رًمس
 وقتی بابل کە  نوشته است، کە پی از اين در جای خود خوانديم،کوروش در استوانۀ بابلی

هش کرنش گا پيشحضور او رسيدند و در  بە سراسر گيتی در بابلو درآمد شاهاِنتسخير ابە
 کە خواسته  و دلش می،بودههای يونانيان خوانده  و از نوشتهاسکندر نيز اين را شنيده . کردند

او دربارۀ شاهنشاهان هخامنشی گزارشها و داستاهنای بسياری . چنان افتخاری را کسب کند
ولی يک . کرد و اکنون خودش را شاهنشاهی مهطراز آهنا تصور میخوانده و شنيده بود 

از وارد شدن اسکندر و کە   آن برایامورد اعتماد اسکندر بود، ظاهًر کە گوی کلدانی غيب
 بر ديده بودندتا کنون کە چە   آندرون بابل جلوگيری کند و مصيبتهائی بيش از بەسپاهش
 کە بابل خودداری ورزد وگرنه ممکن است بەز وارد شدنا کە اسکندر پيام داد بە،آيد نهبابليان 
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  .  بەپيش آيد ناگواری برايشرخداِد
 گويی را باور کرد و در کنار بابل اردو زد، و هر از پابند خرافات بود اين غيب کە اسکندر

. برد سر می بەکرد و مهواره در چادر ئی منتقل می نقطه بەئی چند روزی اردويش را از نقطه
 ا رًمس بەبابل وارد شدهبتواندکە   آندر اطراف بابل گذراند، پيش از کە ماه کی دوپس از ي

   .چشم از جهان فروَبست ۳۲۳خردادماه در  شاهنشاه جهان شود بيمار شد و گذاری کرده تاج
 بستر بيماری افتاد و از جانش نوميد شد وقتی بر کە  شيفتۀ الوهيتش بودچنداناسکندر 

 اندازند و جسدش را در فرات چون مبيرد مرگش را از مهگان هنان دارند  کەفرمودحمرمانش  بە
 و مدتیاست آمسان رفته  بەاسکندر برای ديدار پدرخدايش کە بربد، و شايع کنند  اشتا آب

  انساهناالوهيتش بر جهاِن بە برخواهد گشت تاسپسعنوان مهمان در آمسان خواهد ماند بە
   ١.ادامه دهد

از  کە وار بود يک بيان ديوانه» غيبت و انتظار ظهور بود«مثابۀ  کە بە اواين سخنِ
  بەهزار انسان را نابود کرده و جهانی را او ساهلا تيغ زده بود و صدها. زد اسکندر سر می

 مثرات  چيدِنهنگامِ کە ولی اينک. يرانی کشانده بود تا برای خودش سلطنتی ابدی بسازدو
ديد عقلش  را می اين کە سو احاطه کرد؛ و او د و او را از مههاو مهلت ندا بەجنايتهايش بود مرگ

او . ودی برگرددز  بەآمسان برود و بەبايدکە   بلاو مردنی نيست کە کرد را باخته بود و گمان می
برای کە چە  ۀ آناست کە از جهان رخت بربندد و مه  آنهنگامِاکنون  کە توانست باور کند منی

بتواند ميراث  کە ئی ندارد فرزند شايسته کە ديد  میچونو . ا کند ره راخودش گرد آورده است
 کە کرد افتاد و ادعا می هذيان گفنت می بەشد و خاطر می او را حتويل بگيرد بيشتر پريشان

   .ودی برگرددز   بەآمسان بکند و بەخواهد سفری می
بل قبول مقام خدايی در فرهنگ يونانی موضوعی باورکردنی و قا بەارتقای يک انسان

اگر يونانيان . مقام خدايی رسيده بودند بەپيش از اسکندر بسياری از قهرمانان يونانی. بود
فکر خدا  کە راند ئی را باور داشتند، اسکندر در ايران بود و بر ايرانيانی فرمان می چنين خرافه

نسانی پنداشتند، و برای هيچ ا شدِن انسان در اين دنيا را ناشی از خرافات و جهالت می
مشردند، و اگر تقدسی  فضيلتی جز انسان بودن قائل نبودند، و هيچ انسانی را مقدس منی

مشاوران يونانيش  بەوقتی اسکندر. ديدند در مقام و منزلت انساهنا بود نه در خوِد انساهنا می
آمسان  بەمهمانی پدرش بەاو کە آب افکنند و شايع کنند بەجسدش راپس از مردِن او  کە فرمود

 جاهالنۀ يونانی در اقدامِدانست اين  می کە ودی برخواهد گشت، رخشانکز  بەرفته است و
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چنين کاری  کە حمرمان اسکندر توصيه کرد بەآينده مورد استهزای مردم جهان خواهد شد،
  خمالفت رخشانک با خدايی خودش شد و دانستاسکندر چون متوجِهاند کە  نوشته. نکنند

خشم شد و با چشمان  بەگذارد، از رخشانک  افسران يونانی تأثير می بررخشانکهای  گفتهکە 
تو از  کە ست امعنائی دارد؟ آيا جز اين چە سخنان تو«: رش فرياد کشيده گفت سباری بر اشک
   ١»ورزی؟ درنتيجۀ خدا شدمن نصيبم شده است بر من رشک می کە مهه افتخارات اين

 از سن او.  ساله شود۳۲انده بود تا درگذشت چند ماهی م کە اسکندر مقدونی روزی
دوازده سال و نيم را در جنگ مدام و مستمر و بر پشت اسپان   بەبعد نزديک بە سالگیبيست

. ئی از دنيا نديده بود  بود، و هيچ خوشیيانيازده سالش را در جنگ با ايران کە گذرانده بود
يهايش را بچيند چشم از گر ويرانييها و گشا جهانخواست مثرۀ  می کە  زمانی دردرستولی 

   .جهان فروبست
و . سبب مرگش شد اسکندر زهری کشنده چشانده بودند و مهين کە بەگويند گزارشها می

 سلطنت او نيابِت کە  بودپاتر آنتی بنام يک افسرِ بلندپايۀ مقدونیحمرک قتل او اند کە  نوشته
 شايد خواسته بوده( يافته بود پاتر آنتیبا  کە سبب اختالفی بەمادر اسکندر. در اروپا را داشت

ردارد، و پيوسته دربارۀ پاتر را از ميان ب چيد تا آنتی توطئه می) زِن او شود و او نپذيرفته بودهکە 
 برايش مادرشبدگوييهائی کە اسکندر در اثر . فرستاد ر میبرای اسکند برآغالنده او سخناِن

سختی  بەپاتر و پسرش را آنتی کە ر گفته بودبا پاتر بدگمان شده بود و يک آنتی بەفرستاد می
 اسکندر سراجنام هم مادر و خواهرِ. هر دو را خواهد کشت کە ، و گفته بودداد خواهد کيفر

 شوريدند و او را از پاتر آنتی برضد کردهخبشی از نيروهای مقدونيە را با خودشان مهنوا 
پاتر  بيم داشت آنتی کە مادر اسکندر. يونان رفت بەپاتر پس از آن آنتی. مقدونيە بيرون کردند

پاتر توطئه   آنتیمقدونيە برگردد مهواره برای از ميان برداشنتِ بەدر يونان نيرو گرد آوَرد و
 پاتر خطرناک است و بايد آنتی کە آغاليد برمیرا  اسکندر وی بە پيامهائیکرد و با فرستادِن می

ريزِ  باده کە ر توسط پسرش برای پسر ديگرشپات آنتی. از ميان برداردزودتر او را کە هرچە 
 بەاو داده بود ريزش باده کە بادۀ زهرآلوده اسکندر در اثر نوشيدِن. اسکندر بود زهر فرستاد

من دهيد تا خودم  بەدشنه« کە زد مهواره فرياد می کە درد کشيدی چندان بيمار شد، و چند روز
  . داد گفت و دشنام می ی، و مهواره هذيان م»برهمشم و از اين درد را بکُ

 درچيدن توطئه  بەمتهم کە افسران مقدونیی از کندر پس از درگذشِت او مشارمادر اس
پسر . قتل رساند بە فجيعانهگرفت و يارانش  توسط دست گوناگونهای حيله بەقتل او بودند را
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۵۰۴ سوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

زنده   را زندهکشنت اسکندر بود بە برادرشبرآغاليدِنمتهم اصلیِ فرستادِن زهر و  کە پاتر آنتی
   ١. خاکسترش را بر باد دادسپس سوزاند  افکندهدر آتش

 کە مهچنان در زيرِ اقامِت ديدۀ داريوش سوم مادر داغ کە خواست قضای روزگار چنين می
 جهانی را با جنايتهايشکە  چندان زنده مباند تا مرگ اسکندر زيست میاجباری نزد اسکندر 

مرگ اسکندر را ببيند و از جهان  کە انگار او منتظر بود. چشم ببيند بە راسوگ نشانده بودبە
با مرگ اسکندر .  خودش نباشدمنشِ  بزرگ و بزرگقومِ درد کشيدِنبرود تا بيش از آن شاهد 

رفتۀ ايران عزيزش و در داغ  از دست او توانست در داغ پسرش داريوش و در داغ شکوِه کە بود
اين جواِن خشن کشتار شده بودند، و درداغِ شهرهای دست  کە بەنژاد  پاکهزار ايرانیِ صدها

هزار بانو و دوشيزۀ  دست اسکندر ويران شده بودند، و در غم دهها کە بەزيبائیشکومهند و 
وسپی مبدل شده بودند، زارزار بگريد و ر   بەگرفتار دستهای يونانيان شده کە آزادۀ ايرانی

تواند از  اکنون می کە ديد داد و می  میدلی دهآسواو  بەمرگ اسکندر. کندمرگ اسکندر را هبانه 
هبانۀ  بەاين پنج روز راکە   آناين بانو پنج روز پس از مرگ اسکندر و پس از. اين جهان برود

   . زاريها کرد از اين دنيا رفتميهنش و قومخاطر فرزندان و  بەمرگ اسکندر و در واقع
خبتی  خوش. ازه بدخبت استاند چە  وخبت خوشاندازه  چە ديگری کە داند کس منی

 کە مندان ان و ثروتدار نامبسا  چە . و شهرت سنجيدمالو  جاه توان با ميزاِن و بدخبتی را منی
 روزگار اِنخبت خوشرا  کشند و ديگران آنان سنگينی مهۀ کوهها را با خود می بەاندوهانی

. سر آورده بودرنجِ دل بەو مادر داريوش سوم بود عمری را در اندوه  کە اين بانو. پندارند می
.  را گرفته سر بريده بود کە خمالفانش بودنداَرَدَشير سوم پدر و برادران و برادرزادگان اين بانو

 قدرت کشته شده بودند و تنها بازماندۀ ستيزشان در  مهه کە دنيا آورده بود بەاين بانو هفت پسر
الی اسکندری مواجه شد و روزگار سلطنت رسيد با ب کە بەاز روزی کە آهنا اين داريوش بود

 دردناک او و شاهد اسارت و دری و مرِگەشکست و دربشاهِد مادرش  کە خواست چنين می
 بزرگش باشد و قومِبدخبتی خود و عروسان و نوادگانش، و فراتر از مهه شاهد دوران اسارت 

ه مصيبت داده است، مه او اين بەاگر کە د، و از خدا خبواهددرد بکشد و در اين درد تاب بياوَر
   .چشم خويشنت ببيند بەپيشه را دل و ستم  چندان زنده نگاه دارد تا مرگ اسکندر سياهاو را

او نه .  ستايش باشددرخورِ کە در اسکندر هيچ نقطۀ مثبتی را بيابيم کە توانيم ما منی
ورز و   کينه دلير و مغرور و خشن وجواِناو . ساز نه يک شخصيت باعظمت بود باتدبير نه متدن

غربيها .  شبيه چنگيز و هوالکو بودگر ويراناو يک افسر . باوری بود، و جز اين هيچ نبود خرافه
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۵۰۵ هادرايران هلنی

 غرب را از انزوای تاريخی بيرون آورد، درهای او کە ستايند برای آن است اگر اسکندر را می
 کە  را ايجاد کردگيری ثروهتای ايران و خاورميانه را بر روی اروپا گشود، و در اروپا حتول چشم

باعث شد اروپا قدرت بگيرد و در آينده نيز در خاورميانه ماندگار شود و با تاراج کردن خيرات 
 سدۀ ديگر بر خبش ۹اروپا تا  کە باعث شدکسی کە . قدرت اقتصاديش بيفزايد خاورميانه بر

 سکندر سربازِا. تسلط داشته باشد مهين اسکندر بود) اناتولی و شام و مصر(غربی خاورميانه 
 شايسته ۔ديديمکە  ۔چنانآرزوهای دور و درازی در سر داشت ولی  کە خشن و متهوری بود

او در  کە ويرانيهائی. ستيز بود  و انسانگر ويراناو . آرزوهای خويش را برآورده کند کە نبود
  تنها کارِ.گاه التيام نيافت هيچ کە  برجا هناد چندان بودرفت پيشآن شکوه و عظمت و  بەايراِن

درون جهان متمدن  بەزيست بيرون آورد و در آن می کە اروپا را از انزوائی کە اسکندر آن بود
 لطمه جهانمتدن ايران و خاورميانه و کليت متدن  کە بەمهان اندازه بە اسکندريورشِ. کشاند
سوی  بەايران ثروهتای خاورميانه بەبا يورش اسکندر. اروپا خدمت کرد بەمهان اندازه بەزد،

 کە رو مردم اروپا حق داشتند از اين. اروپا سرازير شد و حتولی غيرمنتظره را در اروپا ايجاد کرد
 ۔ناحق به۔ بستايند و از او شخصيت برجسته و داشت کە غم مهۀ مفاسد و رذايلیر  بەاو را

 کە یهنوز هم در ميان نويسندگان غربی بسيارند کسان. مهپايۀ کوروش و داريوش ترسيم کنند
او يک غربی بوده کە   اينستايند جز چرا او را می کە دانند ستايند، ولی منی اسکندر را می

اينها نيز . کنند چيزی جز نشانۀ تعصبِ قومی نيست اينها از اسکندر می کە ستايشی. است
ستايند؛ زيرا چنگيزخان نيز با ويران کردن ايران و  چنگيزخان را می کە اند  ترکانیمهچون
 اسکندر با ويران کردن متدن خاورميانه کە  بيابانی کردترکاِن بە ايرانی مهان خدمتیمتدِن

   .اروپائيان کردبە
  
  



 

   ازاسکندر پس خاورميانه

 کشور بزرگ هخامنشی راکە   آنپروراند، پس از اسکندرکه رؤيای خدا شدن را در سر می
گرفته بود سروسامانی دهد  کە وریسرزمينهای هپنا بە فرصت بايد تاکە آن بیيرانی کشاند، و بە

ناپذير  باک و خستگی يک سرباز بی گرچە او. با درد و حسرت و ناکامی رخت از جهان بربست
برای اداره کردن آفريده شده باشد، و حتی از اداره کردن سربازان  کە  نبودمردیبود، ولی 

او . کردند درست میمهواره برايش دردسر  کە  بود، و در مواردی ديديمناتوانخودش نيز 
  مستقر شود و دستسپاهيانشگذاشت تا با  يک سردار مقدونی وامی بەگرفت هرجا را می

گشايی بود  او مشغول ايران کە در مهۀ مدتی. تعدی و جتاوز و کشتار و ختريب و تاراج بزندبە
دگی مردم بودند و دمی آسوشده مشغول تاراج و مقابله با شورشهای  افسرانش در نواحی فتح

 و ديده از مردم ستم کە  هم نبودند سياسی دارای تدبيرِآهنا چندان کە بايد و شايد. نداشتند
   .خبشندحاکميتشان استحکامی های  پايه بەجويی کنند شايد  اندکی دلزده سوگ

مانندی اداره  شايستگی بی بە جهان متمدن راسدهايرانيانْ پيش از اسکندر بيش از دو 
 ايرانيانْ. کردند شان متجيد و ستايش دريافت می  دوران از اقوام زيرِ سلطهکردند و در مهۀ اين

 ئی یدار پاسجانانه  چە هم ی کردند، آندار پاس عمل بودند و با کردارشان از متدن بشری مرِد
شاهنشاهان ايران در  کە نظم و ثبات و امنيتی. چشم نديده است بەنظيرش را تاريخ جهانکە 

مهه شيفتۀ  آن کە  مردم جهان بود، و يونانيانزِد طه برقرار کرده بودند زبانسرزمينهای زيرِ سل
قانون «و » قوانين پارسی«خواستند از نظم و انضباط سخن بگويند  خودشان بودند وقتی می

 های نويسندگان يونانی در بسياری از نوشته کە اين عبارتی است. آوردند را مثل می» شاهی
   .دخوَر چشم میبە

با کە   بلجهان را نه با تئوری کە ايران برای يونانيان ثابت کرد بەشیِ اسکندرلشکرک
مهه تئوريهای  آن کە خاک آسيا هناد معلوم شد بەوقتی اسکندر قدم. توان اداره کرد عمل می
در ميداهنای کە   آند جزخوَر  هيچ چيزی منیدرِد بەافالطون و ارسطو ساخته بودند کە سياسی

سازان قامت   اين تئوریو خبوانند و حتسين شنوند و جايزه بگيرند؛ هکار  بیآتن برای مجعيِت
هيچ افتخاری را اشان کە ايم؛ و مهشهريه چنين چيزهائی را نوشته کە اين مائيم کە برافرازند

 خورد درد ادارۀ جامعه منی کە بەمثر اين لفاظيهای بی بەتوانستند در جهان کسب کنند، منی
 سازاِن جهان. ورانی داريم چنين سخن کە اين مائيم کە رات خويش ببالندعنوان تنها افتخابە



۵۰۷ هادرايران هلنی

اند و جز لفاظی  مرد لفاظیکە   بلبگويند يونانيان نه مرد عمل کە زمان حق داشتند  در آنیايران
پيش از اين که ۔گفتۀ کوروش  بەپندارند، و هنری ندارند و خطبه کردن و لفاظی را افتخار می

   . گزاف بزنندا دور هم گرد آيند و برای مهديگر دروغ ببافند والِف در ميداهن۔خوانديم
شايد علت . سردارانش نداده بود بە خودش هيچ رهنمودیاسکندر دربارۀ جانشينیِ

 او وجود ميان سرداراِن سپاِهپنداشت کسی در  او می کە شد  اسکندر از آجنا ناشی میاين غفلِت
در تئوری .  او مانع اين کار شده بودو شايد هم حسادِت او باشد، شايستۀ جانشينیِ کە ندارد

خدای آمسانی در روی زمين بود کسی شايستۀ پادشاهی نبود، و کسی از  کە  او جز اوسياسیِ
  . کند بتواند جای خالی او را پس از او پر کە  او خدازاده نبودمهچونسردارانش نيز 

ودی بازخواهد ز   بەمسانی برود وسفر آ بەخواهد می کە گفت حمرمانش بەشايد او وقتی
را از روی عقيدۀ   اينًتا، حقيق)ودی ظهور خواهد کردز  بەغيبت خواهد رفت و بهيعنی (گشت 

 از. خدا شده است و جاويدان خواهد ماند کە استی باور کرده بودر   بەگفت، و قلبيش می
 رشهای بسيار در دست خرافاتی بودند گزا تصورِ مازمان بيش از حِد يونانيان در آنکە  اين

خدا شده است و مردنی خنواهد  کە  پيش خودش يقين داشتاشايد هم اسکندر واقًع. است
شان در اصل افرادی از  خدا در يونان وجود داشت مهه هرچە زمان  آندر عقيدۀ يونانياِن. بود

ين دليل مه بە.ماندند خدا شده بودند و تا جاويدانْ خدا می بەداليلی تبديل کە بەبشر بودند
آن خدايان مهۀ اوصاف انسانی از قبيل کينه و رشک و حسد و نفرت و خودخواهی و  کە هم بود

جتاوز جنسی ) به زنان و پسران(انساهنا  بەشدند و حتی جنگ می بەهوس داشتند با يکديگر
يکی از خدايان تبديل  بەاو کە پنداشت اسکندر هم بنابر اين عقيدۀ خرافاتی می. کردند می
استحاله ون اگر در حال مرگ است يک دوران  است و برای مهيشه خدا خواهد ماند؛ و اکنشده

 و بەزمين برخواهد يکی از جاويدانان تبديل خواهد شد بەگذراند و پس از اين استحاله را می
   .گشت تا بەسلطنِت ابديش ادامه دهد

اش برای   الشه خودش تندخو و خشن بودند، روز مرگش پيرامونمهچون کە سرداران او
  مدعی شدپرديکاسنام  بەيکی از سردارانش. جان يکديگر افتادند بەبه مقام او یياب دست

را در يکی از  شايد آن(او سپرده است  بەُمهر رمسی او بوده کە  خودش رااسکندر انگشتریِکە 
 دخواست بگوي ، و با اين ادعا می)هوشی اسکندر از انگشت اسکندر دزديده بود حلظات بی

 اين سردار پيشنهاد کرد.  بر ديگران مقدم داشته استاو را برای جانشينیِ خودشاسکندر کە 
 کە ئی ماهه  برای خودشان برگزينند و منتظر باشند تا جنين ششده فرمانيونانيان يک کە 

 پرديکاس انتظار داشت .جای اسکندر بنشانند بەاو را تا آيددنيا  بە در شکم داردرخشانک
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 احتًم کە او سپرده است خواهند پذيرفت بەاسکندر انگشتريش را کە دونيان بشنوندچون مقکە 
ی ده  بەفرمان او را انتظار داشت کە آهنا و١.کند نايبِ سلطنت خودش او را کە در نظر داشته

   .عنوان نايبِ جنين رخشانک بر خاورميانه سلطنت کند بەبرگزينند و او در آينده
البته فرزنِد نامشروع بود،  کە داشت) بيوۀ پارسیِ ممنون (نەبرسياسکندر پسری نيز از 

زيرا او برسينە را در دمشق مورد جتاوز قرار داده سپس او را مهخوابۀ غيرشرعی خويش کرده 
خواست  منی کە يکی از سرداران مقدونی.  گذاشته بودهراکلاسکندر نام اين پسر را . بود

افسران مقدونی  بەدست داشته باشد بەابت سلطنت راني کە پرديکاس را در چنان مقامی ببيند
آميز هواداران  اما سخنان اين مرد با فريادهای اعتراض. هراکل را شاه کنند کە پيشنهاد کرد

 سردار ديگری. طرف اجناميد  هواداران دودست و گريبان شدِن بە شد و کارروبەروپرديکاس 
پسر  کە گاه راضی خنواهند شد نيان هيچمقدو کە  ضمن خمالفت با هردو گفتبطلميوسنام بە

برسينە، پادشاه کنند؛ زيرا اگر چنين شود  چە پسر رخشانک باشد و چە يک زن ايرانی را،
.  کرده استاِن مااسکندر آهنا را غالم کە  غالم کسانی شوندديگربارهمقدونيان بايد در آينده 
   ٢.ران بلندپايه تشکيل شوديک شورای سلطنت متشکل از افس کە پيشنهاد بطلميوس آن بود

نظر پرديکاس را  کە مجع افسران پيشنهاد کرد بەيکی از افسراِن هوادار پرديکاس
کە   اينپرديکاس با ادعای کە پا خاسته گفت بەآگر مِلینام  بەبپذيرند؛ ولی افسر ديگری

 او گفت. خودش شاه شود کە خواهد سرپرست جنين رخشانک باشد در حقيقت برآن است می
پرديکاس داده باشد تا او نايبِ وی شود، اينک  بەشخص اسکندر انگشترش راهم اگر ە ک

قصد تاراج  بەيونانيان چون کە او گفت.  اسکندر خمالفت ورزندمقدونيان بايد با اين يک نظرِ
های اسکندر در ايران وجود  اموال در خزانه هرچە اند اکنون بايد اينجا آمده بەاموال ايران
 او حتی سربازان و افسران را تشويق کرد. يونان برگردند بەان خودشان تقسيم کنند ودارد را مي
اه ر  بە برگرفته برای اين اقدام رااين کار بزنند، و خودش مششيرش بەزودتر دستکە هرچە 

با او بروند و  کە  يونانيان آماده شدندبيشينۀدار يافت و  اين مرد بيش از ديگران طرف. افتاد
  . يونان برگردند بەبرداشتهاموال را 

مردم نبايد اسلحه  کە  متشنج ديد فرياد برآوردسختيکی از مقدونيان چون اوضاع را 
  برادر اسکندر راآريدائوس کە اين افسر پيشنهاد کرد. بکشند و درگير جنگ با خودشان شوند

رديکاس با اين در کردِن پ بەخاطر از ميدان بەآگر ملی. شاهی برگزينند و در ايران مبانندبە
                                                 

  .۹۔ ۱/ ۶، ۱۰کورتياس، . 1
  .۱۵۔ ۱۰مهان، . 2



۵۰۹ هادرايران هلنی

افسران  بەدرون چادر آورد و بە رفته دست آريدائوس را گرفتهاپيشنهاد موافقت کرد و شخًص
 بزرگیپيشنهاد با موافقت خبش . » سلطنت اسکندر است حقيقیِبرِ ميراثاين «: متنازع گفت

   ١.»آريدائوس شاه است« کە  شد و از اطراف شعار برخاستروبەرو سپاهياناز 
 معروف شهر الريس بود و از وس پسر نامشروع فيليپ مقدونی از يک روسپیِاين آريدائ
 را، با لقب ُخل نيمه آگر و هوادارانش در آن روز اين جواِن ملی. افتاده بود نظر عقلی عقب

رخت شاهنشاهان ايران بود بر تنش  کە فيليپ سوم، شاه کردند و رخت پادشاهی اسکندر را
   .نشاندند شپوشانده بر ختت شاهنشاهان ا

 کرده است کە  کاری تاپرديکاس و هوادارانش نگذارند کە ترسيد آگر چون می ملی
 بازداشت و اعدام پرديکاس را فرماِن کە گفت) اکنون شاه فيليپ(آريدائوس  بەسامان برسد،بە

 را کسانیآريدائوس . ودی قدرت را از دست وی بيرون خواهد کشيدز  بەصادر کند وگرنه او
 پرديکاس و هوادارانش سالح برگرفته آمادۀ مقابله لیی پرديکاس فرستاد، وگير دستبرای 
من «: آگر بوده است گفت  بازداشت او ملیبرآغالندۀ کە خرب شدپرديکاس چون . شدند
 قصِد بە برای محلهفرمود تازير فرمانش بودند  کە نظام سواره بەو. »آگر را خواهم کشت ملی

 نظام را در برابر پرديکاس  فيل کرد و پياده را سوارِآگر شاه ملی. دشونگر آماده  ی ملیگير دست
 تن از ۳۰۰آگر و شاهش زهر چشم نشان دهد  ملیکە بە  آنپرديکاس برای. صف درآوردبە

 بيرون سپاهيانشآگر مهراهی منوده بودند را از ميان  روز پيش با پيشنهاد ملی کە افسرانی
  . شان درجا کشته شدند مههير پای پيالن افکند، و ز   بەکشيده

 پرديکاس برآيد، و پسِنظام خنواهد توانست کە از  پيادهبا تکيه بر کە آگر دانست ملی
معبدی رسانده  بەراه را در فرار ديد و خودش را لذا هبترين. کشنت خواهد رفت بەاگر جبنگد

  .  پرديکاس او را يافته زير شکنجه کشتندمرداِنودی ز  بەهنان شد؛ ولی
او يک . حرکت درآورده بابل را گرفت بەآگر سپاهش را يکاس پس از فرار ملیپرد

چون هرکدام از افسران خواستار امتيازی برای خودش . جلسۀ مشورتی از افسران تشکيل داد
آريدائوس شاه مباند و پرديکاس سرپرست  کە توافق رفتکە   آنبود، در اين جلسه پس از

چندين پاره تقسيم  بەاسکندر گشوده بود کە ور هخامنشیرخشانک و جنينش باشد، کشور هپنا
بطلميوس  بەمصر. يکی از سرداران رسيد بە)تيول (عنوان ملک شخصی بەناحيه شد و هر

مشال آفريقا تابع مقدونيە باشد؛  کە پاتر رسيد، و قرار شد آنتی بە شد، مقدونيە و يونانداده
 ؛ ليکيە و فريگيەشد کيليکيە نصيب فيلوتاس نام ليوميدون شد؛ بەشام و فينيِقّيه سهم افسری
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 اناتولی بر دريای يیِ کرانهکاساندر و ِمنانِدر رسيد؛ خبش  بە؛ کارَيە و ليِدَيەرسيدانتيگون بە
َپتوکَە و تراپيزونت سهم  نام ِلئوناتوس شد؛ نيمۀ شرقی اناتولی شامل کَت بەايژه سهم افسری

 بندی برای افسری ماد جنوبی نيز در اين تقسيم. شد دادهليسيماخوس  بەاوِمن شد؛ و تراکيە
   ١.نام فيتون در نظر گرفته شدبە

توسط  کە بقيۀ سرزمينهای شرقی در دست مهان افسرانی مباند کە قرار شدکە  چون
 در دسِت )پس نام آَترپاتيکان گرفت  از آنکه(اسکندر تعيين شده بودند، خبش مشالی ماد 

اند؛ پارت و هيَرکانَِيە  نوشته» آَترپات»يونانيان نامش را  کە ندمهان رئيس قبايل آترپاتيک ما
 حملی منصوبِ اسکندر ماند؛ باختريە و ُسغد در دست پدر رخشانک دار سپهنيز در دست يک 

 ۔پرديکاس بەدرواقع۔برادر اسکندر  بەبابل و بقيه ايران نيز. منصوب اسکندر بود کە ماند
   .تعلق گرفت

و تقسيم ميراثْ جسد اسکندر شش روز در چادرش بر روی زمين در ميان اين جداهلا 
کنت . برای دفن او اقدامی کند کە شد کسی فرصت نيافت متالشی میزشتی  بە گرچە ماند، و
  . »را باور ندارم جسد متالشی نشده بود، ولی من اين کە گويند« کە نوشتهکورت 

مصر  بەش اسکندر را با خود مصر شده بود استخواهنایمالِک کە بطلميوسپس از آن، 
 اسکندريه انتقال داد جسد را نيز بەپايتخت را کە سال بعد برد و در ممفيس دفن کرد؛ و چند

   ٢.اسکندريه بردبە
 کە ترسيد، و بيم داشت  ميراث بازهم پرديکاس از توطئۀ رقيبانش میرغم اين تقسيمِ به

 ۔يعنی استاتيرا دختر داريوش سوم۔محايت از زِن ديگر اسکندر  بەکسانی از افسران مقدونی
 برای کسترين  او وارث تاج و ختت پدرش داريوش است و شايستهکە   اينهبانۀ بەبرخيزند و

 از ميدان) پرديکاس را(دست گيرند و او را  بە استاتيرا راجانشينی اسکندر است سرپرستیِ
يرا و خواهرش های استات شهنيست کردن استاتيرا کرد، و ال او کسانی را مأمور سربه. در کنندبە

رخشانک بر استاتيرا  کە سپس شايع کرد. را با خاک انباشت آن  افکند ورا در يک چاه متروک
  خشنودیِخاطر بەشد؛ و پرديکاس او را بکُاو را کە ورزيده و از پرديکاس خواسته رشک می

   ٣.رخشانک کشته است
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    سالۀ سرداران مقدونیبيست و دوجنگهای داخلی 

گور برد، و در ميان سرداران او هيج  بەندر رؤيای تشکيل شاهنشاهی را با خودشاسک
 مقدونيان و يونانيان. اليق ادارۀ جهان هپناور هخامنشی باشد وجود نداشت کە ئی مرد شايسته

کە   آنيی ايران با اسکندر مهراه شده بودند پس از قصد غارت ثروهتای افسانه بەدر آغازکە 
نزاع افتادند و مهۀ  بەبا هم کنار آيند و کە ن خودشان تقسيم کردند نتوانستندرا ميا ميراث وی
سابقه  کُران تا مصر در آشوبی بی  هخامنشی را از باخترَيە تا يونان و از َمکپيشينکشورهای 

زدۀ  مردم فلک فرو بردند و آسايش را از مهۀ مردم اين سرزمينها سلب کردند و تلفاتی را بر
 يها و تاراجهای اسکندرگر  کە ويران از تلفاتی بودبيشمراتب  کە بەردندمنطقه وارد آو

 در ميان اين جنگهای درازمدت و خونيْن بسياری از سرداران اسکندرْی. بارآورده بودبە
. شودشاِه بزرگ  کە مصر را داشت درصدد برآمد کە بطلميوس. يکديگر را کشتار کردند

). ۳۲۲سال ( لشکر کشيد ولی شکست يافته کشته شد مصر بەقصد برکنار کردن او بەپرديکاس
عنوان سرپرست آريدائوس و  بە و در مهدان بودماِد جنوبی را داشت کە پس از او فيتون

 کە  سردارانیولی در اين ميانْ جنگهای شديِد. انتخاب شد) پسر رخشانک(اسکندر کهتر 
تنی از  چندکە   آنشت؛ و پس از خودش بود در شام و اناتولی جريان داهرکدام خواستار شاهیِ

اين  بە ندارد و اگر وضعبرتر کدام قدرِت هيچ کە کشنت رفتند و معلوم شد بەآهنا در درگيريها
 کە ئی کشنت خواهند رفت، باب مذاکره را گشودند و در جلسه بەشان منوال پيش برود مهه

مشالِ  حلب در  شرقیِیِدر مهسايگ) سه باغستان(» ِترِے َپراَديس«خبشی از افسران در حملِ 
ی نيروهای مقدونی در ده فرماننيابت سلطنت برگزيده شد؛ و  بەپاتر  برگزار کردند آنتیشام

د و اومن و افسران َنشکَور شد کە نيروهای اومن را در هم آنتيگون واگذار گرديد و مأم بەاناتولی
  .  و اعدام کندگير دستمهدستش را 
مقدونيە  بەدائوس و رخشانک و پسرش اسکندر کهتر رامقدونيە رفت و آري بەپاتر آنتی

خودش را سرپرست آهنا  کە افرازد نهدور باشند و باز کسی قد  بە رقيبانشرس دستبرد تا از 
 از ميان برداشنتِ  اومن و متحدانش در اناتولی درصدِداما آنتيگون پس از شکست دادِن. بنامد
   .کند بزرگ شاِهخودش را  کە پاتر افتاد و برآن شد آنتی

آمسان رفته و  بەاسکندر کە در ميان جنگهای داخلی، برخی از سرداران با اين عقيده
دست خواهد گرفت، برای  بەودی برخواهد گشت و پادشاهی جهان راز   بەکند و خدايی می

 هنادند و عبادت جواهرنشانخودشان يک پيکرۀ مرمرينی از اسکندر ساخته بر ختت زرينِ 
 سلطنت ديگربارهير آيد و ز   بەانتظار ظهور او نشستند تا از آمسان بە وناميدند داخ شاهکردند و 
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 کە قصد دارد آهنا گفته بود بە اسکندرخوِد کە  اينها مهان کسان بودنداحتًم. دست گيرد بەرا
اگر از پادشاهی  کە پنداشتند  خودشان میشايد اينها پيشِ. خواهد گشتربەآمسان سفر کند و ب

شان را مورد مؤاخذه و جمازات   اطاعت کنند وقتی اسکندر از آمسان بازگردد مههجز اسکندر
گروهی افسر بلندپايه از يک انسان مرده بت بتراشند و او را  کە قرار دهد؛ وگرنه دليلی ندارد

انسان .  خواهد آمد و پادشاهی خواهد کرديرز  بەودی از آمسانز   بەاو کە  و بگويندبنامندخدا 
رجعت  ( دنيا زنده خواهد شداين در بازمرده است کسی کە بپندارد  کە خرد باشد  بیابايد واقًع

هنوز در جاهائی از  کە »رجعت«نظريۀ مذهبیِ . ندگی ادامه خواهد دادز  بە و)خواهد کرد
اش در  خاورميانه بازمانده و وارد احاديث دينی برخی از مذاهب اسالمی نيز شده است ريشه

   .ينه است ديرمهين خرافاِت
 پولِس پِرخون درگذشت و افسری بەنام  بود مقدونيە در کەپاتر م آنتی  پ۳۱۹درسال 

هرکدام خواهان  کە کاساندر و بطلميوس و ليسيماخوس و آنتيگون.  سلطنت رسيدنيابِتبە
 کاساندر با سپاهيانش. خمالفت برخاستند بەپادشاهی برای خودش بود با پوليس پِرخون

ضد پدرش  بەس پِرخوندر اين ميان پسر پوِل. ارد جنگ شدس پِرخون و پوِليونان رفته بابە
جنگ با کاساندر ادامه  بەدست گرفته بەبرخاست و او را برکنار کرد و خودش نيابت سلطنت را

جنگ قدرت .  خونينی ميان سرداران مقدونی ازسر گرفته شددرگيريهایدر اناتولی نيز . داد
مادر (م آريدائوس را املپياس   پ۳۱۷در سال .  ادامه داشتشکل ديگری بەدر مقدونيە نيز

او درصدد نابودگری خمالفانش برآمد و . ناميدنيست کرد و خودش را شاه  بە سر)اسکندر
 اش ويژههای  عناوين گوناگون توسط دسته بە تن از سرداران اسکندر را در مقدونيەصدبيش از 

مهين سال پسر پوِلس پِرخون را در يونان شکست کاساندر در . ترور کرد) نامش سربازاِن گم(
  اسکندر راادعای سلطنت مقدونيە کند خواهرِکە   آن يونان دست يافت، و برایبيشينۀداد و بر 

عقد ازدواج خويش درآورد، رخشانک و پسرش را در مقدونيە زير اقامت اجباری  بەورز بە
م شکست داده   پ۳۱۶ را در سال  برخاسته او۔مادر اسکندر۔جنگ املپياس  بەقرار داد و

   .فجيعی در زير شکنجه کشت بەگونۀ ودیز   بەاسير و زندانی کرد و
هم زده  بە بسيار زيادیدست آورده قدرِت بەآنتيگون پيروزيهای درخشانی در اناتولی

کاساندر و ليسيماخوس با هم متحد شده در . کرد میهتديد بەنابودی بود و رقيبان قدرت را 
 کە سلوکوسدر اين جنگها . قصِد نابودگریِ آنتيگون برضِد او وارد جنگ شدندە ب۳۱۵سال 

 کە  تاراجی اموالِ تقسيمِسرِ کرد؛ ولی بر بابل را در اختيار داشت از آنتيگون محايت می
او کرد،  خزانۀ بابل وارد شده بود ميان او و آنتيگون اختالف افتاد، آنتيگون قصد نابودگریِبە
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  . بطلميوس پيوست بەمصر گريخته بە را برداشتهو سلوکوس اموال
در ساهلای .  کشه شد۳۱۴توانی داشت در سال  هنوز نيمه کە در يونان پسر پوِلس پرخون

کە  آن بیشدت ادامه داشت  بە جنگهای آنتيگون با کاساندر و ليسيماخوس۳۱۱ تا ۳۱۴
 ديميتريوس پسر آنتيگون فينيقيه در دست. دست آوَرد بەطرف پيروزیِ هنايی کدام از دو هيچ
فينيقيه برود و فينيقيه را از  بە لشکر آراست تا از راه غزه و فلسطين۳۱۲بطلميوس در سال . بود

فلسطين رسيده باشد ديميتريوس خاک فلسطين را  بەاوکە   آنولی پيش از. ديميتريوس بگيرد
 خونينی درگرفت، در غزه ميان ديميتريوس و بطلميوس جنگ. زير پا هناده قصد او کرد بە

اش اسير  کشنت رفتند، ديميتريوس با شکست گريخت، افراد خانواده بەهزار يونانی پنج
  . دست بطلميوس افتاد بەشدند، و پس از آن فينيِقّيه

 بطلميوس بود و در اين پيروزی سهم  مهراِه در اين لشکرکشْیمردانشسلوکوس نيز با 
بابل لشکر کشيده  بەبطلميوس در اختيارش هناد کە سپاهيانی ياریِ بەاو پس از آن. داشت

 از ياراِن کە نيکاتور. بابل را پس از جنگهای خونينی از دست هواداران آنتيگون بيرون کشيد
ولی سلوکوس پيروز . بابل لشکر کشيد تا سلوکوس را بيرون کند بەنيرومند آنتيگون بود از ماد

سلوکوس پس از آن مهدان و خوزستان . سلوکوس پيوستند بەمردانششد و نيکاتور گريخت و 
   .را گرفت و در بابل مستقر شده خودش را شاه ناميد

بيرون  بطلميوس  آن سرزمين را از دستشام لشکر کشيد تا بەدر مهين زمان آنتيگون
 را تاراج و ختريب کرد، و پيش از) اينک در اسرائيل(بطلميوس شهرهای عکا و يافا . بکَشد

  . مصر گريخت بەو وارد جنگ شود با اموال بسياریآنتيگون با اکە  آن
رخشانک و پسرش اسکندر کهتر را در مقدونيە زير اقامت اجباری قرار داده  کە کاساندر

هواداران آنتيگون اسکندر و رخشانک را آزاد کنند مأمورانی گسيل کرده کە   آنبود از بيم
 سالۀ اسکندر از برسينە را نيز ۱۴ر او هراکل پس). م  پ۳۱۰(رخشانک و اسکندر را سر بريدند 

کلئوپاترا نام داشت و در سارديس  کە در اين هنگام از اسکندر خواهری مانده بود. ترور کرد
مادرِ اسکندر را نيز پيش از اين در . اين زن را نيز آنتيگون در سارديس ترور کرد. زيست می

  . زير شکنجه کشته بودند
 و از َورافتادکلی از جهان  بەدست سرداران خودش بە نسل اسکندر مقدونیگونه، اين

   .کس زنده مناند افراد خاندانش هيچ
  جنگهای آنتيگون در اناتولی ادامه يافت و پيروزيهای درخشانی۳۰۷ و ۳۰۸در ساهلای 

بطلميوس و کاساندر و سلوکوس و . ناميد شاِه بزرگ خودش را ۳۰۶سال  بە وبەدست آورد
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 آنتيگون را از ميدانکە   آنقصد بە،عی بود کە شاِه بزرگ استمدهرکدام  کە ،ليسيماخوس
کردن  دادن و نابود در کنند با يکديگر احتاد بستند، و درعين حال هرکدام درصدد فريببە

مصر  بە کشتی۱۵۰هزاری و نيروی دريايی متشکل از آنتيگون با يک سپاه نود. ديگری بود
حماصره  بەاو جزيرۀ رودس را توسط پسرش، نيز. دآور نهدست  بەلشکر کشيد ولی موفقيتی

 پيمان احتادی را در حماصره گرفت، ولی رودس سقوط نکرد و سراجناْم سال آن درآورد و يک
 اناتولی جنگهای متحدان با آنتيگون ادامه دروِندر . ميان سران رودس و آنتيگون منعقد شد

سال ادامه داشت و سراجنام در  اين جنگها بيش از پنج. دادنديافت و مهگان تلفات سنگينی 
پس از آن ليسيماخوس و . کشنت رفت بە آنتيگون در غرب اناتولی شکست يافته۳۰۱سال 

اناتولی . بطلميوس و سلوکوس و کاساندر آسيا و بالکان و مصر را ميان خودشان تقسيم کردند
سيد؛ سلوکوس ر بەرودان و ايران تا کوههای توروس نصيب ليسيماخوس شد؛ شام و ميان

ا خودش بطلميوس هم پادشاه مصر بود و در آجنا رًمس. مقدونيە و يونان در دست کاساندر ماند
بار خدای آمسانی با مادرش درآميخته است و او  يک کە گفت  کرده بود، و مینرا خدا اعال

   .پسر واقعیِ خدا است
 اور هخامنشی راجهان هپن کە کارهای يونانيانی بەاين بود نظری امجالی و گذرا و فشرده

سر تقسيم غنايم جنگی با هم   و بر! کنندچەکاربا آن  کە دانستند دست آورده بودند ولی منیبە
. آشوب و ناامنی کشاندند بەسال سراسر آسيای غربی و بالکان و يونان را ۲۲در جنگ شدند و 

 برای اسکندر مقدونی کە گويند نويسندگان متعصب غربی می کە و اين بود آن نظم نوينی
برای جهان متمدن آورد تاراج و کشتار و  کە او تنها چيزی. ارمغان آورده بود بەباستانجهان 

 ۳۰۱زمان تا سال   از آن. وارد خاک آسيا شد۳۳۴او در سال .  بودذلتويرانی و آوارگی و رنج و 
هرها  جنگ و آشوب بود؛ شگرفتارِ سالِ متاْم آسيا يک حلظه آرامش نداشت و مهواره ۳۴يعنی 

اسارت و  بە، دوشيزگان و بانوانشد می تاراج ، اموالْشد میشد، آباديها ويران  ختريب می
ئی امان برای  گرفتند، و در هيچ خانه رفتند، پسران مورد جتاوزهای جنسی قرار می بردگی می

سرور بود و امورش  شاه و بی  بیالً عم متمدنْ سال جهاِن۳۴در اين . زندگی کردن وجود نداشت
 و یگر تاراجآسيا آمده بودند و هيچ هدفی جز  بەاز غرب کە ئی بود ان بيگانهگر تاراجدر دست 

   . در سر نداشتندگردآوریِ مال
خود آمدند  بەاش نبودند و وقتی شايسته کە  هپناوری را گشوده بودند جهاِنيونانيانْ

 شود می چەگونه اين جهان را  کەدانستند  هپناور را بايد اداره کرد، ولی منیاين جهاِن کە ديدند
اموال و امالک تاراجی را ميان خودشان اين نتيجه رسيدند کە  کە بە اين بود!کە اداره کرد
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 کە پذير نبود و آمادگی آن را نداشتند آرامش آهنا اما طبيعِت. تقسيم کنند و آسوده بنشينند
زمينی را برای  ری پارههر سردا کە  کردندتوافق دهند، و وقتی خشنودی توافقهای خودشانبە

در جان يکديگر افتادند و مهديگر را  بەد، باز همبردگی بکشاَن بەخودش بردارد و مردمش را
   .نابود کردندآن جنگهای درازمدْت 

دستشان افتاده بود چيزی  کە بەعلت ناتوانی يونانيان در ادارۀ کشور هپناور هخامنشی
 از نظر سنتی کە آهنا. شان نبود  تئوری سياسی سياسی و نارسايیِجتربگیِ جز ناپختگی و بی

نظامی مهچون نظام  بەدمکراسی يونانی، و حداکثر بەنظام سياسی کدخدامنشانۀ موسومبە
 در يک زمين مند توانمقدونيە خو کرده بودند، ذهنشان برای تشکيل يک نظام متمرکز و 

خبشی از  کە ی خواستارآن بودرو هرکدام از سرداران مقدون هپناور پرورش نيافته بود؛ از اين
 ی تعلق گيرد تا برای خودش تشکيل حکومت مستقل دهد؛ و از آجناو  بە هپناوراين سرزمينِ

. ساله ميانشان درگرفت ۲۲ داخلی هایرسيد قانع نبود، جنگ او می کە بەسهمی بەکدام هيچکە 
ودند، و نيز مهۀ افراد ايران يورش آورده ب بەمهراه اسکندر کە  سردارانیبيشينۀدر اين جنگها 

کمتر از دو دهه پس از درگذشِت  کە  و چنان شدکشنت رفتند، بەخاندان اسکندر درپی هم
   . هيچ فردی نه نرينه و نه مادينه در خانداِن اسکندر زنده منانده بوداسکندر

   پادشاهی سلوکوس و جانشينانش

 کە داران اسکندر بودگرترين سر ترين و حيله طلب سلوکوس يکی از زيرکترين و فرصت
 موقع از خطرها بگريزد و با شکيبايی بەبرداری کند و دانست از موقعيتها هبره خوب می

 کە جانورانی شبيه بود بە سلوکوسشيوۀ سياسیِ.  مناسب بنشيند فرصِتانتظار فراز آمدِنبە
خر عمر اسکندر او در اوا. خزند درون النه می بە روزآيند و در روشنايیِ شبها از النه بيرون می

معاون (السلطنه   نائبعنوان معاوِن بەپس از اسکندر.  شد َمردی يک لشکر هزارده فرمان
ميان مصر لشکر کشيد هبترين موقعيت برای از  بەوقتی پرديکاس. تعييين شد) پرديکاس
شورش  بە ديد و سربازان پرديکاس را برضد اوش پرديکاس را در پيش روی خودبرداشنتِ

پاتر  آنتی کە بەخاطر خدماتی بەسپس. شدن پرديکاس شده ث شکست و کشتاعواداشت و ب
 سرِ  برسپس گرفت  رادر جنگهای آنتيگون و اومن جانب آنتيگون. او واگذارشد بەکرد بابل
 يافت و چون ،در بابل در اختيار او قرار داشت با آنتيگون اختالف کە  تاراجهائیتقسيمِ

مصر  بەشام و از آجنا بەهش خواهد شد اموال را برداشتهخطر آنتيگون متوج کە احساس کرد
 ديميتريوس و بطلميوس در کنار هایدر جنگ. زيستگريخت و چند سال نزد بطلميوس 
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سردار  کە در بابل نيکاتور را. بابل برگشت بەياری بطلميوس بەبطلميوس ايستاد، و پس از آن
. گرفتبرای خودش را ) خوزستانمهدان و (اعزامی آنتيگون بود شکست داد و غرب ايران 

 آنتيگون در احتاد سرداران برضد آنتيگون شد، و پس از شکست و نابودیِوارد پس از آن 
 نربد با ديگر سرداراِن بەپس از آن.  يافترقيب بیخودش را در عراق و خوزستان و مهدان 

ی پس از  مرکزی و مشالی و شرقی مهت گماشت و آنان را يکاسکندری در پارس و ايراِن
کُران و سيستان گسترده  از مديترانه تا َمک کە ديگری از ميان برداشت و سلطنتی تشکيل داد

داری  گر و زيرک بود، جهان جنگيد و حيله خوب می گرچە  نيز دلير و باتدبيراما اين مرِد. بود
   .سلطنت باشد کە توانست معنای واقعی منی بەدانست و سلطنتش را منی

بابل برگشت فالت ايران برای مدت ده سال ميدان جنگهای  بەسلوکوس کە ۳۱۲از سال 
ن  برتر در ايطرِف. در نقاط خمتلف ايران استقرار داشتند کە شديد سرداران اسکندر بود

 ئی بودند زده  رنج، و طرف بازنده ايرانياِنآمد پيروزمند درمیجنگها سلوکوس بود کە پيوسته 
شد تا هزينۀ اين جنگها تأمين گردد و زنان و دختران و   پيوسته تاراج میاشانآباديهکە 

 ختريب اشانرفتند تا ابزار لذت شهوانی يونانيان گردند، و شهره اسارت می بەپسرانشان
  . عنوان پايگاه مقاومت و مبارزه استفاده کنند بەاز آهنا کە شد تا رقيبان متقابل نتوانند می

اشته بود کە فردا در ايران باقی نگذچون اسکندر در زندگی کوتاهش هيچ سری را 
از سوی برخی از دردمندان ايرانی در گوشه و کنار  کە ساهلا مقاومتهای اندکی برخيزد، در اين
سوزی و کشتار و  زده آتش ئی بدهد برای مردم رنج نتيجهکە   آنشد، بيش از کشور ابراز می

ز ئی آذرگاهی يا معبدی يا مرکاگر در جا. شد آورد و بر دردهای مردم افزوده می ختريب می
اگر . دست سرداران مقدونی ختريب شد و ازبين رفت بەساهلا ئی باقی مانده بود در اين علمی

شد تا هيچ  میو کشته  گير دستسيلۀ اينها و   بەئی مغی يا هيربدی هنوز زنده بود در گوشه
خربی کامل   در بیاز دين و دانش چيزی بداند در جهان نباشد و مهۀ ايرانيان کە شخصيتی

  .  برای يونانيان گردندبستهمبانند و بندگان چشم و گوش 
م سراسر فالت ايران را از چنگال کليۀ سرداران مقدونی بيرون   پ۳۰۱سلوکوس تا سال 

مهۀ سرزمينهای شرقی شاهنشاهی  کە  تشکيل داد۔بند اما نيم۔ سراسری سلطنتکشيد و يک 
دست پادگاهنای  بەبا هندوستان مهسايه بود، و ادارۀ آن شرق و درشد  هخامنشی را شامل می

   .جای کشور برقرار بود در مهه کە متفرق مقدونی سپرده شد
کە   اينئی رواج داد مبنی بر  شاه ايران و بابل و شام شد افسانهاسلوکوس وقتی رًمس

اين . رد ادعای خدايی ک۔ استادش اسکندر۔مهچون اخدازاده و از نژاد آمسانی است، و رًمس
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ير آمده با مادر سلوکوس آميزش کرد و ز  بەاز شبها اپولون از آمسان شبی کە گفت افسانه می
بنابر .  نطفۀ سلوکوس بسته شدآن زن داد و از اين آميزْش بەعنوان هديه بەئی زرين را حلقه
 سلوکوس حتی اين حلقۀ ادعايی را. شد و ختمۀ پدرش نبود  سلوکوس ختمۀ اپولون می،اين
استی ر  بەاو کە داد تا مهه با ديدن آن باور کنند يونانياِن خرافاتی نشان می بەعنوان شاهدبە

اگر  کە گفتند  يونانيان با خودشان میاحتًم. گويد فرزند خدای آمسان است و دروغ منی
مادرش هديه داده است  بەخدا از آمسان آورده و کە گويد پس اين حلقه سلوکوس دروغ می
خدا از آمسان آمده و با  کە کرد گويی سلوکوس بود و ثابت می ه گواه راستچيست؟ اين حلق

 فرزندان و اند کە  نوشته.مادر سلوکوس مهبستر شده و نطفۀ او از آن مهبستری بسته شده است
  از آن)شاهاِن سلوکی ( جانشينانش١.داشتند نوادگان او نيز بعدها اين حلقه را با خودشان

خواندند و  شان خودشان را خدا می کردند و مهه لوهيتشان استفاده میعنوان اثبات ادعای ابە
  .  کنندايشان را عبادت کە خواستند از مردم می
خدا تبديل کرد و از مردم  بە سلوکوس وقتی شاه شد مهچون اسکندر خودش راگونه، اين
تر رفته لقب از اين هم فرا) م پ۲۴۶ ۔۲۶۱(نوادۀ او انتيوخوس دوم . او را بپرستند کە خواست

. برترين خدای آمسانی و خدای مهۀ خدايان يونان بود کە ٢تئوس را برای خودش برگزيد،
   . دوم خدای خدايان يونان شد انتيوخوسِاين.  بود۔خدای کهنِ آريايی۔تئوس مهان َديَو 

يونانيان نه در شهر ويران کە   چون.کلی ويران شده بود بەبابل در جنگهای مقدونيان
دجله استقرار داشتند، سلوکوس نيز  در پادگانی در شرق بابل و برکرانۀ غربیکە   بلشدۀ بابل

 و سلوکوس نام شد شهری تبديلدر اين پادگان مستقر شد و اين پادگان با تشکيل سلطنت او 
شام و  بەدوستش بطلميوس چشم طمع کە دانست ولی چون می.  هنادسلوکِيّەاين شهر را 
 بر کرانۀ کە شام انتقال داد و در پادگان يونانی بەی مرکز حاکميتش راودز  بەفينيِقّيه دارد،

شهری  بەاو اين پادگان را.  دائر بود اسکان يافت۔تر از ايسوس اندکی پائين۔دريای مديترانه 
های بعدی  اين نام در سده.  ناميداَنتيوخِيَە کرده ۔انتيوخوس۔نام پسرش  بەرا مبدل کرد و آن
 اَنتاکِيَەرا  ريانيها آن و س؛)نداشتند» خ«زيرا روميها  (خوانده شد» وکيهانتي«توسط روميان 

   .)با تلفِظ عربیِ انطاکيه (خواندند و تا امروز مهين نام را حفظ کرده است
سلطنت بەمفهوم توان  ل داد بەيک تعبير منیسلوکوس در خاورميانه تشکي کە یسلطنت

يوسته از چندده پادگان مستقر در سرزمينهای پ هم بەئی  او جموعهسلطنِت. ناميد ايرانيش
                                                 

  .، بەنقل از ژوسنت۲۰۵۳نيا، پير. ١
  .۲۰۷۳مهان، . ٢
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ور ز  بەگيری باج( مالياهتای اجباری گرفنتِدادند  اجنام می کە کاری تنها کە بيگانه از او بود
اين منظور در فالت ايران تشکيل  بەاو کە  پادگاهنائیمشارِ. از مردم بومی بود) مششير و نيزه

 يونانی و سپاهياِنونانی برخود داشت و ساکنان آهنا  نام يهرکدام يک کە داد بيش از هفتاد بود
زيستند و  مقدونی بودند، و مهچون جزاير کوچک و مقتدری در ميان دريای مجعيت ايران می

نگريستند؛ زيرا نه نژاد آهنا ايرانی بود، نه دين آهنا و  ديدۀ دمشن می بەآهنا بەترديد مهگان بی
  کە از راههای دور آمده با زورِشناختند  بيگانگانی میآهنا را مردم ايران. نه ُخلق و خويشان

کردند و روزگار   میگيری زورگيری و باج  نشسته بودند و از مردْمافکنی سالح و ارعاب و هراس
 ۔ بلخاملللیِ  بين جادۀ بازرگانیِدرازای در دراز اين مراکز نظامی در يک خِط. گذراندند می
اين .  دائر بودنداَنتاِکَيە ۔ حلب۔ حران۔ نصيبين۔ل باب۔ مهدان۔ ری۔ هيَرکانَِيە۔مرو

 در نزديکيهای مراکز متدنیِ کە داشتند گر را جات نيرومند غارت  حالت دستهالًپادگاهنا عم
 هرچە آهنا با. زدند غارت شهرها و آباديها می بەايران تأسيس شده بودند و پيوسته دست

بد اناهيَتە را غارت و ويران کردند و چندده داشتند و مهۀ آذرگاهها و معا ايرانی بود ضديت
کليۀ  کە داشتند هيچ آذرگاهی را سر پا نگاه نداشتند و کوشيدند در ايران قدرت کە سالی

  . عناصر مادی متدن ايرانی را نابود کنند
 در ايران قدرت داشتند هيچ )شاهاِن سلوکی ( و جانشينانشسلوکوس کە تا زمانی

يادآور دوران هخامنشی بود را بر فرزندانش هند؛ و  کە نامهائیە  کئی اجازه نداشت ايرانی
خط و کتابت . ياد و خاطرۀ شکوه هخامنشی از اذهان ايرانيان زدوده شود کە چنان کردند

 کتاب و داریِ اهنگ. ی هويت ايرانی بود نابود شودسبب بقا هرچە  تاشدکلی ممنوع  بەايرانی
  . ودنوشته برای ايرانيان کيفرش اعدام ب

خود گرفتند،  بەمرور زمان حالت شهر را کە بە در پادگاهنای يونانیجاگيرشدهمجاعات 
دو  اين. يکی باج و خراج و ديگری دشنام و نفرين: داشتند چيز از مردم ايران دريافت می دو

ميان آهنا و ايرانيان  کە وجه مشترکی. ميان آهنا با ايرانيان برقرار بود کە ئی بود تنها رابطه
.  آهنا بود آهنا با هم بود؛ آهنا دمشن ايرانی بودند و ايرانی دمشنِ متقابلِوجود داشت دمشنیِ

اينها کژدين و خرافاتی بودند و ايرانيان َمزداَيسن و  کە وجوه اختالفشان با ايرانيان نيز آن بود
 ان پايبنداصول اخالقی و با خلق و خوی يونانی بودند و ايراني بەخردگرا؛ اينها غير پايبند

ميان اينها و  کە توانست هيچ چيزی منی.  برخاسته از تعاليم زرتشتاصول واالی اخالقیِبە
هيچ  کە داشتندبا ايران و ايرانی بدرفتاريهائی اينها چنان . ی ايجاد کندايرانيان پيوند

 ميان شدند و در ايرانی می کە بايست ؛ يا میه بودتوجيهی برای ماندنشان در ايران باقی مناند
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شدن هيچ راهی  جز ايرانی بەبرای ادامۀ حياتشان. رفتند گشتند يا از ميان می مردم ايران گم می
   . در پيش گرفتند۔خواه و ناخواه۔مرور زمان در آينده بەراه را  نداشتند، و اين
 اجنام دادند کە غم تالشهائیر  بەکە کشور هپناورِ هخامنشی را گرفتند  پس از آنيونانيان

 سلوکوس در.  ايرانيان استفاده کنند متدنیِاز جتاربِ کە نستند و شايستگيش را نداشتندنتوا
 ۲۸۱۔۲۸۲او در ساهلای .  ناکام ماندش خوددرون قلمرو باثبات در سرزمينهای  سلطنِتايجاد

اناتولی   ليسيماخوس در جنگ شد و او را شکست داده کشت و برپيشينشبا دوست و مهپيمان 
 و مقدونيه را نيز مقدونيە لشکر بکشد کە بەدنبال اين پيروزی برآن شد بە.نيز دست يافت

گذشت کسی او را ترور کرده   میتنگهاز سوار بر کشتی  کە  ولی وقتیضميمۀ قلمروِ خويش کند؛
نام  بەمادرش يک بانوی اسيرشدۀ ايرانی کە پس از او پسرش انتيوخوس اول. از ميان برد

 سال درگذشت و بيستسلطنت رسيد و پس از  بە١  سغد بوددمِاز مر دختر اسپيتمان اپاما
در باخترَيە يکی از سرداران  کە در زمان اين شاه بود. پسرش انتيوخوس دوم داد بەجايش را

در اين نواحی  کە نسل دومِ يونانياِن پادگاهنا.  دادخودخمتار تشکيل يک حاکميت اَنتاِکَيەتابع 
لق و  و ُخيی گرفتند بوداآئيننگی و دينهای منطقه قرار گرفته زيستند زيرِ تأثير عناصر فره می

   .گری بيرون رفتند خوی مردم منطقه را گرفته از يونانی
 دريای مديترانه منتقل بر کرانۀ  بەاَنتاِکَيە سلوکيها پايتخت خويش را از بابلکە چون

د و سلطۀ آهنا بر ايران  مرکزی از نفوذشان در ايران کاسته شعلت دور بودن از ايراِن بەکردند،
 يونانياِن. دادند  کە مراکزِ پادگانی اجنام میيک سلطۀ امسی درحد گرفنت باج و خراج بود

تدريج در جوامع ايرانی حل شدند، و در  بە ايراننقاط گوناگوِن سرزمينهای درونیِمستقر در 
منايشها و . ی بود يونانگری برايشان ماند خط و نگارشِ از يونانیچە   آنشان بعدینسلهای 

بازيهای سنتی يونانی هم اينها با خودشان کشيدند و گاه خودشان را با اين منايشها و بازيها 
   .اينها را نيز در آينده از دست دادند و ايرانی شدند. کردند سرگرم می

*  *  *  
انۀ اسکندر مقدونی سقوط کرد، و گر ويران لشکرکشیِشاهنشاهی هخامنشی با گرچە 

 يونانی سلطنتغارت بردند، و در ايران يک  بەمقدونيها و يونانيان ايران را ی مادیِثروهتا
 جهان ِهِلنی با مهۀ عناصر متدنی نامقبول خويش کە رسيد نظر می بەتشکيل شد، و چنان

                                                 
، بەمعنای خواهر بزرگ و عمه »اََپە«: اپاما نامی ايرانی است کە از دو خبش تشکيل شده است. 1

يکی از شهرهای شام بەاين زن منتسب بوده، و . بەمعنای مادر» ما«، و )مقايسه شود با زبان بلوچی(
  .آيد نام اين شهر در تاريخ ساسانی فراوان بەميان می. اند دهتلفظ کر» افاَمه«را  بعدها سريانيها آن
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عنوان يک کشور و ملت در  بەايران کە ودی معلوم شدز  بەايران هجوم آورده است؛ ولیبە
م در ايران شکل  در سدۀ ششم پ کە متدنی. ست تا زنده و جاويد مباندعرصۀ گيتی پديد آمده ا
تاريخ هيچ راهی جز  کە ژرفای تاريخ دوانده بود بەهای مستحکمی گرفته بود چنان ريشه

 ايران و متدن ايرانی با تاريخ گره خورده بود، و انگاری. ی از آن را در پيش نداشتدار پاس
کدام  رسيدند، و هيچ نظر می بەمتمم يکديگر کە ده بودندايران و تاريْخ دو روی يک سکه ش

   .مفهوم پيدا کند و دوام يابد کە توانست بدون ديگری منی
پيش از دوران هخامنشی متدهنای بسياری در خاورميانه پديد آمده و از ميان رفته يا 

خاورميانه پس از دوران هخامنشی نيز متدهنای يونانی و رومی مدتی در . استحاله شده بودند
  .نبود متدن ايرانی ماندگاریِ بەاما هيچ متدنی در خاورميانه. داری کردند درپی هم ميدان

خود ديد؛ قوم  بەمرزهای ايران از يورش اسکندر تا سدۀ حاضر دگرگونيهای بسياری را
 کە ستيز قرار گرفت  ايران بيگانگاِنسویايرانی بارها و بارها مورد يورشهای مشاهبی از 

اما ايرانی با .  را از صحنۀ روزگار بزدايدقومینام و نشان يک  کە تنهايی کافی بود بەمهرکدا
 ردباریِردکشی و ُب، با صبوری و َدخاصِ خودششيوۀ  بەدارش، تکيه بر متدن و فرهنِگ ريشه

هستۀ مرکزی ايراِن تاريخی را  کە  در هر فراز و نشيبی پابرجا ماند، و آن سرزمينی،مانندش بی
 غالب و مغلوبِ خنورده با قی ماند، و در هر شرايِط داد بر روی نقشۀ جغرافيا دست  میتشکيل

   . خاورميانه ايفا منود را در متدِنشايستۀ خودشتاريخی سهمِ 
 کە شود شکوه رسيد زمانی آشکار می بەدر شاهنشاهی هخامنشی کە امهيت متدن ايرانی

متدن . رودان و مصر مقايسه کنيم زار سالۀ ميانه دار و چندين متدهنای کهن و پيشينهرا با  آن
در مهۀ  کە  هخامنشی در متدن ايرانی حل شد؛ متدن مصرشاهنشاهیِرودان پس از تشکيل  ميان

وال هناد و تا سدۀ ز  بەدوران هخامنشی هويت خودش را حفظ کرده بود با تسلط يونانيان رو
 می داد؛ فرهنگ و زبان مصر فنا شدمتدن رو بە و جايش راشدم از عرصۀ گيتی حمو  خنست پ

جز گورستان متدن و  کە ئی گونه بەشدۀ خاورميانه پيوست، ديگر فرهنگهای استحاله بەو
های شن هنان   در زير اليهها سدهبا مرور  کە  معابد و مقابريعنی بناهای متروِک۔فرهنگ مصر 

 سرزمين حتی نامِ. جا مناند هيچ نشانی از آن بر۔های اخير دوباره ظهور کنند شدند تا در سده
   .شدۀ تاريخ درآمد و نام يونانی گرفت مصر نيز پس از اسکندر در زمرۀ نامهای فراموش

 دارای ه بودعنوان يک قوم در صحنۀ تاريخ و جغرافيا ظاهر شد کە بەايرانی از زمانی
 روحيۀ ايرانی يک روحيۀ. کرد دوام ابدی او را تضمين می کە ئی بود خصوصيات ويژه

ها و اديان گوناگون را در  وجود زباهنا و فرهنگها و افکار و انديشه کە پذير و ُمداراگر بود َتَحمُّل
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اين . منود گذاشت و با آهنا سازگاری می آهنا احترام می بەکرد، کنار خودش حتمل می
 ايرانی  و در مهۀ اقوام جهانْ خاصبرآمده بود  آزادانديش َمزداَيسَنەاز آئينِ کە ئی بود خصيصه

ئی باز، خبش عظيمی  قوم ايرانی، با روحيه کە پذيری و سازگاری بود در اثر مهين حتمل. بود
  عناصرِعمدۀ کە را ساختئی   تلفيقی خاورميانه را اقتباس کرد و متدِناز عناصر متدنی کهن

يک جنبه از جتسم مادی اين تلفيق را .  خاورميانه را درخود داشت متدهنای کهنِمادیِ
در  کە در اين بناها. مَتَجلّی ديد خوبی بەاستخرتوان در بنای کاخهای پاسارگاد و شوش و  می

 يکديگر  خويش ايرانی بودند، معماری و هنر مصری و آشوری و بابلی را دوشادوشِکليِت
از  کە اند جود آوردهو   بەانگيزی بنائی ايرانی را در يک مهاهنگی و توازن شگفت کە بينيم می

   . متمايز است و دارای ويژگی خاص ايرانی استمهۀ آهنا
 سپاه اسکندر بر ايران تسلط يافت و ايران را از سروران و بزرگان و مرداِنکە   آنپس از

 ،اش ، قوم ايرانی با مهين روحيۀ سازگاريش و با بردباریِ ماهرانهکردکار و سياست و دين هتی 
ل کرد و هم هويت و موجوديت خويش را گران بيگانه را در ميان خويش حتم هم وجود سلطه

چنين جانانه بتواند در برابر اقوام مهاجم و  اين کە کمتر قومی در جهان بوده است. حفظ کرد
پذيری  در اثر مهين سازش و حتمل.  خود را حفظ کند تاريخیِ و هويِتورزدمسلط پايداری 

شان خودشان را حمور  يی قبيله یِنظر که در اثر تنگ۔گرا را  گر و تعصب  سلطهيونانياِن کە بود
 زيرِ ۔ناميدند می) فرهنگ وحشی و بیيعنی ( بربر  بيگانه را و هر قومِپنداشتند میآفرينش 

  حل کردند وشانمرور زمان در خود بەآداب و رسوم خويش قرار دادند، و تأثير فرهنگ و
   .شکل خودشان درآوردندبە

مراتب از يونانيان  کە بەن با هر قوم مهاجم ديگریپس از آکە   بلايران نه تنها با يونانيان
را در ارتباط با خزش عرب،  تر نيز بودند مهين کار را کردند؛ و اينگر ويرانتواناتر و پرعددتر و 

ئی  اين خصيصه. بينيم میدرون ايران  بە اقوام ترکهای بزرگو پس از آن در ارتباط با خزش
در مهۀ فراز و  کە  ديگری را در جهان سراغ نداريم قوم ايرانی است، و ما قومويژۀ کە است

اين  بە راقوميشسرزمينش، و هويت تاريخی و فرهنگ  کە نشيبهای تاريخی توانسته باشد
   .مندی را در خودش حل کرده باشد  قدرتشايستگی حفظ کرده باشد و هر مهاجمِ

 او حتی  از مرِگ سال پسکمتر از بيستاسکندر ايران و خاورميانه را ويران کرد، ولی 
 مقدونيە نيز در آينده چنان از صحنۀ مردمکشور و . تن از افراد خاندان او در جهان مناند يک

مقدونيە در کدام نقطه از  کە دانيم طور دقيق منی بەما اکنون کە جغرافيای جهان گم شدند
ا در کجا بازماندگان قوم مقدونی ر کە دانيم  منیالًاروپای شرقی قرار داشته است، و اص



۵۲۲ سوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

اتفاق رأی مهۀ  به۔ مقدونيە بر خود هناده است اکنون نام ساختگیِ کە کشوری. توان يافت می
  . ی باستانی ندارد  مقدونيەسرزمينِ ارتباطی با ۔اهل تاريخ

جهان هپناور و  بە اسکندرلشکرکشیِ مردم يونان و مقدونيە پس از خبشِ بزرگی از
 ئی گونه بە؛شدندرودان و مصر و مشام پراکنده  ان و ميان در ايرشدهپربرکِت خاورميانه منتقل 

، آن گونه اين. پس نسبت اندکی از آهنا در سرزمين اصلی خودشان ماندگار شدند ازآنکە 
 تنگ و چرا يونانيان در يک سرزمينِ کە های خويش کرده بود گزينوفون در نوشته کە آرزوئی

را در جای خود  و آن(شوند  رميانه منتقل منیسرزمينهای هپناور خاو بەاند و روزی چپيده کم
   .پس از اسکندر حتقق يافت) خوانديم
پس از شکست ايسوس و سقوط  کە گروه بزرگی از ايرانيان کە را نيز ناگفته نگذرم اين

در اين زمان  کە ی مشالی پتوکە شاه کت. شام و فينيقيه از شام گريخته بودند وارد اناتولی شدند
پتوکَە دعوت  کت بەاينها را) گفتند که يونانيان آريارات می( بود آريااَرتَە نام بەيک پارسی

 پتوکَە را از دست رقيبان قدرت بيرون کشيد و يک پادشاهیِ ياری اينها سراسر کت بەاو. کرد
. مرز بود با آذربايجان و ارمنستان هم کە نوين هخامنشی را در نيمۀ شرقی اناتولی تشکيل داد

سرزمينهای غرب اناتولی را نيز از دست بيگانگان مقدونی بيرون بکشد،  کە شيدآريااَرَتە کو
در ميان درگيريهای شديد سرداران اسکندری پس از اسکندر اجنام گرفت  کە ولی اين تالش

ضمن سخن از  کە ِمری بودند زباِن گوم َپتوکَە از قبايل دالورِ ايرانی مردم کت. ياب نشد کام
ها مصون ماند و تا پايان  برد هلنی اين کشور برای مهيشه از دست. شناختيمپاشاهی ماد آهنا را 

  بەمناسبِت رخدادهای تاريخی بەدر خبش بعدی. دوران هلنی استقالل خويش را حفظ کرد
 در تاريخ متدن ايرانی داشتند برخواهيم گشت، و خواهيم ديد کە پتوکَە و شاهانش و نقشی کت
 کە  سرسختی برای امپراتوری نوپای روم بودند و درصدد افتادندآهنا در زمانی هم رقيبانکە 

   .اروپائيان را از آسيا بيرون برانند
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