
  

  گفتار دوم

  بعدازاسکندر خاورميانه

پروراند، پس از آنکه کشور بزرگ هخامنـشي را          اسکندرکه رؤياي خدا شدن را درسر مي      

 بـا درد و   گرفتـه بـود سروسـاماني دهـد    سـرزمينهاي پهنـاوري کـه     ، بـدون آنکـه بـه      به ويراني کشاند  

ناپـذير بـود،    بـاک و خـستگي    بـي سـرباز  يـک  گرچـه او  .  بربست  از جهان  رخت حسرت و ناکامي  

 و حتــي از اداره کــردن ســربازان  باشــد،بــود کــه بــراي اداره کــردن آفريــده شــده    نولــي شخــصيتي  

او . کردنــد ي بــرايش دردســر درســت مــ همــواره کــه ديــديمخــودش نيــز عــاجز بــود، و در مــواردي   

 تــا بــا ســربازان خــودش مــستقر شــود و  گذاشــت مــيوامقــدوني  ســردار يــک گرفــت بــه هرجــا را مــي

 مــــدتي کــــه او مــــشغول   در همــــۀ. شتار و تخريــــب و تــــاراج بزنــــد   و کــــتعــــدي و تجــــاوز  دســــت بــــه 

شده مشغول تاراج و مقابله با شورشـهاي مـردم بودنـد     نواحي فتح  گشايي بود افسرانش در    ايران

 و داراي تـدبير هـم نبودنـد کـه از مـردم سـتمديده دلجـويي کننـد شـايد            ،دگي نداشـتند  و دمي آسو  

  .حاکميتشان استحکامي دهند به

 اداره ماننــدي  شايـستگي بـي    را بـه قـرن جهـان متمـدن     پـيش از اسـکندر بـيش از دو   ايرانيـان

ايرانيان . دکردن شان تمجيد و ستايش دريافت مي زيرِ سلطهاين دوران از اقوام  همۀ کردند و در

ئـي   هم چه جانانـه پاسـداري       آن ،مرد عمل بودند و با کردارشان از تمدن بشري پاسداري کردند          

ــه   ــاريخ بـ ــه نظيـــرش را تـ ــه   .چـــشم نديـــده اســـت  کـ ــران در شاهنـــشاه نظـــم و ثبـــات و امنيتـــي کـ ان ايـ

 ۀيفتهمـه شـ   زد مـردم جهـان بـود، و يونانيهـا کـه آن       برقرار کرده بودند زبـان  زيرِ سلطه سرزمينهاي  

قـانون  « و »قـوانين پارسـي  «ند از نظـم و انـضباط سـخن بگوينـد     خواسـت  مـي خودشان بودند وقتي  

هـاي نويـسندگان يونـاني     ايـن عبـارتي اسـت کـه در بـسياري از نوشـته             . آوردنـد   را مثل مي   »شاهي

  .خورد ميچشم  به

کــه بــا ايــران بــراي يونانيــان ثابــت کــرد کــه جهــان را نــه بــا تئــوري بل     اســکندر بــهلشکرکــشِي

همـه تئوريهـاي    خاک آسيا نهاد معلـوم شـد کـه آن         وقتي اسکندر قدم به   . توان اداره کرد    عمل مي 

 جـز آنکـه در ميـدانهاي    خـورد  ميدرد هيچ چيزي ن     سياسي که افالطون و ارسطو ساخته بودند به       

سـازان   وقـت ايـن تئـوري    جـايزه بگيرنـد؛ آن    وشـنوند آتن براي جمعيت بيکار بخوانند و تحـسين   

همشهريهايـــشان کـــه هـــيچ  ايـــم؛ و مـــت برافرازنـــد کـــه ايـــن مـــائيم کـــه چنـــين چيزهـــائي را نوشـــته  قا

 جامعـه  ۀدرد ادار  کـه بـه  ثمر بياين لفاظيهاي   کسب کنند، بهدر جهانتوانستند   افتخاري را نمي  
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.  داريـم ورانـي  چنـين سـخن  عنـوان تنهـا افتخـارات خـويش ببالنـد کـه ايـن مـائيم کـه              بـه  خـورد   مين

نـد  ا بگويند يونانيان نه مرد عمل بلکـه مـرد لفـاظي   که زمان حق داشتند     ن ايران در آن   سازا جهان

کـه  ۔قـول کـوروش    ، و بـه نـد پندار مـي و جز لفاظي هنري ندارند و خطبه کردن و لفاظي را افتخار            

  .ها دور هم گرد آيند و براي همديگر دروغ ببافند والف گزاف بزننددر ميدان ۔باالتر خوانديم

شايد علت اين . سردارانش نداده بود  جانشيني خودش هيچ رهنمودي بهۀرباراسکندر د

 ۀ وجود ندارد که شايـست سپاه او کسي در پنداشت مي اوشد که     غفلت اسکندر از آنجا ناشي مي     

 او کـه  جزدر تئوري سياسي او . جانشيني او باشد، و شايد هم حسادت او مانع اين کار شده بود  

 مثـل   از سـردارانش نيـز     و کـسي    پادشـاهي نبـود،    ۀين بود کـسي شايـست     خداي آسماني در روي زم    

سـرداران محـرم    شـايد او وقتـي بـه     . خدا نبود کـه بتوانـد جـاي خـالي او را پـس از او پرکنـد                 پسر   او

را  ا اينزودي بازخواهد گشت، حقيقتً سفر آسماني برود و به خواهد به گفت که مي اسرارش مي

راستي باور کرده بود که خدا شـده اسـت و جاويـدان خواهـد      بهگفت و   قلبيش مي  ۀاز روي عقيد  

  در دسـت  بـسياري گزارشـهاي خرافـاتي بودنـد    از حـد   زمـان بـيش      در آن  ها  يونانياز اينکه   . ماند

پيش خودش يقين داشت کـه خـدا شـده اسـت و مردنـي نخواهـد                واقعا   شايد هم اسکندر  . هست

شـان در اصـل افـرادي از     يونان وجود داشت همـه   زمان هرچه خدا در        يونانيان آن  ۀدر عقيد . بود

همـين دليـل    بـه . نـد ماند مـي  خـدا  خـدا شـده بودنـد و تـا جاويـدان      داليلي تبديل به بشر بودند که به 

 اوصاف انساني از قبيل کينه و رشک و حسد و نفرت و خودخـواهي            ۀهم بود که آن خدايان هم     

  جنــسيتجــاوز) بــه زنــان و پــسران  (نها انــسا شــدند و حتــي بــه   جنــگ مــي  داشــتند و بــا يکــديگر بــه  

يکي از آن خدايان تبديل   که او بهپنداشت مي خرافاتي ۀاين عقيد بنابر اسکندر هم. کردند مي

 مـــرگ اســـت يـــک دوران  در حـــالشـــده اســـت و بـــراي هميـــشه خـــدا خواهـــد مانـــد؛ و اکنـــون اگـــر 

  .بديل خواهد شديکي از جاويدانان ت اين استحاله به پس از  وگذراند مي را »استحاله«

اش بــراي   روز مــرگش پيرامــون الشــه ،شن بودنــد و خــکــه مثــل خــودش تنــدخو   ســرداران او

 مـدعي شـد کـه       پرديکـاس نـام     يکي از سردارانش به   . جان يکديگر افتادند    به به مقام او   دستيابي

را در يکــي از  شــايد آن (او ســپرده اســت هــر رســمي او بــوده بــهاســکندر انگــشتري خــودش را کــه م

 بگويـد  خواسـت  مـي ، و بـا ايـن ادعـا    )ات بيهوشي اسکندر از انگشت اسکندر دزديـده بـود         لحظ

 يــک يونانيهــاايــن ســردار پيــشنهاد کــرد کــه     . را بــر ديگــران مقــدم داشــته اســت     کــه اســکندر وي 

در شــکم  رخــشانکئــي کــه  ماهــه  جنــين شــشتــافرمانــده بــراي خودشــان برگزيننــد و منتظــر باشــند 

 پرديکـاس انتظـار داشـت کـه چـون      ١.يـن جنـين را جانـشين اسـکندر سـازند     دنيـا بيايـد تـا ا       به دارد
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ــا  او ســپرده،  مقــدونيها بــشنوند کــه اســکندر انگــشتريش را بــه     در نظــر خواهنــد پــذيرفت کــه حتم 

شان برگزيننـد و او در   فرماندهي او را بهرو    از اين  و   ، خودش سازد  نايبِ سلطنت را    داشته که وي  

  .سلطنت کند هبر خاورميانرخشانک  جنين نايبِعنوان  آينده به

داشــت کــه البتــه فرزنــدِ نامــشروع بــود، ) بيــوۀ پارســيِ ممنــون(اسـکندر پــسري نيــز از برســينە  

زيرا او برسينە را در دمشق مورد تجاوز قرار داده سپس او را همخوابۀ غيرشـرعي خـويش کـرده       

خواسـت   دوني کـه نمـي  يکـي از سـرداران مقـ     . اسکندر نـام ايـن پـسر را هراکـل گذاشـته بـود             . بود

دست داشته باشد به افسران مقـدوني   پرديکاس را در چنان مقامي ببيند که نيابت سلطنت را به 

 انآميـز هـوادار   امـا سـخنان ايـن مـرد بـا فريادهـاي اعتـراض            . پيشنهاد کرد که هراکل را شـاه کننـد        

دار ديگـري   سـر .دست و گريبـان شـدن هـواداران دوطـرف انجاميـد       و کار به   پرديکاس روبرو شد  

 ضـمن مخالفـت بـا هـردو گفـت کـه مقـدونيها            نامه نويس اسکندر بـود      نام بطلميوس که زندگي     به

، ە راضي نخواهند شد که پسر يک زن ايراني را، چـه پـسر رخـشانک باشـد و چـه برسـين                      گاه  هيچ

يعنــي (پادشــاه کننــد؛ زيــرا اگــر چنــين شــود مقــدونيها بايــد در آينــده دوبــاره غــالم کــساني شــوند        

پيــشنهاد بطلميــوس آن بــود کــه يــک شــوراي      . کــه اســکندر آنهــا را غــالم کــرده اســت     ) انيــاناير

  ١. تشکيل شودبلندپايهسلطنت متشکل از افسران 

جمـــع افـــسران پيـــشنهاد کـــرد کـــه نظـــر پرديکـــاس را   هـــوادار پرديکـــاس بـــهاز افـــسراِن يکـــي

اس بــا ادعــاي اينکــه  پــا خاســته گفــت کــه پرديکــ     بــهآگــر يِملــنــام   بــهبپذيرنــد؛ ولــي افــسر ديگــري  

او . قيقــت بــرآن اســت کــه خــودش شــاه شــود   در حخواهــد سرپرســت جنــين رخــشانک باشــد    مــي

 وي شـود، اينـک   نايـبِ پرديکاس داده باشـد تـا او     گفت که اگر شخص اسکندر انگشترش را به       

 تاراجقصد   که يونانيها چون بهاو گفت. مقدونيها بايد با اين يک نظر اسکندر مخالفت ورزند

 اســکندر در ايــران وجــود هــاي خزانــهانــد اکنــون بايــد هرچــه امــوال در  اينجــا آمــده ال ايــران بــهامــو

او حتي سربازان و افسران را تشويق کرد . يونان برگردند  تقسيم کنند و به   ميان خودشان دارد را   

راه   بــراي ايــن اقــدام بــه  شمــشيرش برگرفتــه ايــن کــار بزننــد، و خــودش  کــه هرچــه زودتــر دســت بــه  

 امـوال  آماده شدند که با او بروند و     يونانيهااين مرد بيش از ديگران طرفدار يافت و اکثر          . افتاد

شـــدت متــشنج ديـــد فريـــاد    چــون اوضـــاع را بــه  مقـــدونيهايکــي از  . يونــان برگردنـــد  را برداشــته بـــه 

ايـن افـسر پيـشنهاد کـرد        . شـوند  و درگيـر جنـگ بـا خودشـان           بکشندبرآورد که مردم نبايد اسلحه      

  از ميـدان  خـاطر    بـه  آگـر    ملي .شاهي برگزينند و در ايران بمانند       اسکندر را به    برادر ائوسآريدکه  

رفتــه دســت آريــدائوس را گرفتــه   شخــصًا در کــردِن پرديکــاس بــا ايــن پيــشنهاد موافقــت کــرد و    بــه
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 پيــشنهاد بــا موافقــت بخــش    ».ايــن وارث واقعــي اســکندر اســت   «: درون چــادر آورد و گفــت  بــه

   ١.»آريدائوس شاه است«اطراف شعار برخاست که  روبرو شد و ازعظيمي از سربازان 

 نامشروع فيليپ مقدوني از يک روسپي معروف شـهر الريـس بـود و از                پسراين آريدائوس   

بـا لقـب     ،ديوانـه را    در آن روز اين جـوان نيمـه        رانشاآگر و هواد    ملي. افتاده بود  نظر عقلي عقب  

 ش بـر تـن  بـود   ايـران انشاهنـشاه  کندر را کـه رخـت    پادشـاهي اسـ    شاه کردند و رخت   فيليپ سوم،   

  .نشاندند ان اش بر تخت شاهنشاههپوشاند

ــ يد کـــه پرديکـــاس وترســـ مـــيآگـــر چـــون  ملـــي  اري کـــه کـــرده اســـتهـــوادارانش نگذارنـــد کـ

 بازداشـت و اعـدام پرديکـاس     گفت که دسـتور )اکنون شاه فيليپ(آريدائوس  سامان برسد، به  به

أموراني آريدائوس م. دي قدرت را ازدست وي بيرون خواهد کشيد زو  را صادر کند وگرنه او به     

 مقابلــه ۀرا بــراي دســتگيري پرديکــاس فرســتاد، و پرديکــاس و هــوادارانش ســالح برگرفتــه آمــاد   

مــن «: آگــر بــوده اســت گفــت  پرديکــاس چــون اطــالع يافــت کــه محــرک بازداشــت او ملــي .شــدند

  کـه بـراي حملـه و   دسـتور داد فرمـانش بودنـد   نظـام کـه زيـر     سـواره   و بـه  ».آگر را خواهم کشت     ملي

 در برابـــرنظـــام را  پيـــادهآگـــر شـــاهش را ســـوار فيـــل کـــرد و  ملـــي. شـــوندگـــر آمـــاده  دســـتگيري ملـــي

 ۳۰۰ دهدشم نشان چآگر و شاهش زهر   پرديکاس براي آنکه به ملي.صف درآورد پرديکاس به

 بيــرون  لــشکرش از ميــانرا آگــر هــواداري نــشان داده بودنــد    بــا ملــي روز پــيشتــن از افــرادي کــه  

آگـر دانـست کـه بـا تکيـه بـر        ملـي . شـان درجـا کـشته شـدند       ، و همـه   زيـر پـاي پـيالن افکنـد         کشيده بـه  

. کـشتن خواهـد رفـت     بـه  اگـر بجنگـد   و،س پرديکـاس برآيـد   کـه از پـ  نظام نخواهـد توانـست     پياده

زودي افــراد    بــه ؛ ولــي نهــان شــد معبــدي رســانده    راه را در فــرار ديــد و خــودش را بــه    لــذا بهتــرين 

حرکت درآورده بابـل   سپاهش را به آگر از فرار ملي پرديکاس پس   . او را يافته کشتند   پرديکاس  

چــون هرکــدام از افــسران خواســتار    .  مــشورتي از افــسران تــشکيل داد  جلــسۀاو يــک  . را گرفــت

وس شـاه بمانـد و   ئ پـس از آنکـه توافـق رفـت کـه آريـدا      جلـسه در ايـن  امتيازي بـراي خـودش بـود،       

کشور پهناور هخامنشي که اسکندر گشوده بود پرديکاس سرپرست رخشانک و جنينش باشد، 

 مـصر بـه  . رسـيد يکـي از سـرداران    عنوان ملک شخصي بـه     چندين پاره تقسيم شد و هرناحيه به        به

رســيد، و قــرار شــد کــه شــمال آفريقــا تــابع    پــاتر آنتــي ، مقدونيــه و يونــان بــه واگــذار شــد بطلميــوس

 گشت؛ فيلوتاس نصيب  شد؛ کيليکيەليوميدوننام   سهم افسري بهفينيقِيه و شام ؛مقدونيه باشد

 رســـيد؛ بخـــش مِنانـــدِر و کاســـاندر بـــه ليـــدِيە و  کـــاريە؛شـــد واگـــذار گـــونانتي بـــه ە و فـــريگيليکــيە 

 شــرقي انــاتولي شــامل  ۀ شــد؛ نيمــلِئونــاتوسنــام   ســهم افــسري بــه ايــژهســاحلي انــاتولي بــر دريــاي  

                                                 
  .۷ -۱، ۷ و ۲۴ -۱۶:  همان-1
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ماد جنوبي نيـز  .  واگذار گرديدليسيماخوس به  شد؛ و تراکيەاومِناپيزونت سهم  و ترپتوکَە  کَت

 ۀ چونکــه قــرار شــد کــه بقيــ   ١.گرفتــه شــد  در نظــر فيتــوننــام  ي بــراي افــسري بــه  بنــد در ايــن تقــسيم 

بخـش    بماند که توسط اسـکندر تعيـين شـده بودنـد،           افسراني همان    در دست  سرزمينهاي شرقي 

پــارت و  آتَرپــات مانــد؛ در دســتِ، )يکــان گرفــتآتَرپاتپــس نــام  آنســرزميني کــه از  (شــمالي مــاد

غد  باختريە و؛ ماند  اسکندرمنصوبِمحلي   سپهداردر دست يک    نيز   هيرکانِيە در دسـت نيـز  سـ  

و درواقع  ۔ برادر اسکندر  به  نيز  و بقيه ايران   بابل.  بود اسکندرماند که منصوب    پدر رخشانک   

  . گرفتتعلق ۔پرديکاسبه 

 زمــين بــر رويدر چــادرش  روز شــش اســکندر جــسد ن ايــن جــدالها و تقــسيم ميــراثْ در ميــا

کـورت  کنـت  . کنـد بـراي دفـن او اقـدامي    کـه  کـسي فرصـت نيافـت      شد     متالشي مي  گرچه و،  ماند

بطلميـوس کـه    . »را بـاور نـدارم      گوينـد کـه جـسد متالشـي نـشده بـود، ولـي مـن ايـن                 «د کـه    نويـس   مي

ندر را بـا خـود بـه مـصر بـرد و در ممفـيس دفـن کـرد؛ و              اسـک  اسـتخوانهاي صاحب مصر شـده بـود       

  ٢.اسکندريه انتقال داد جسد را نيز به اسکندريه برد چندسال بعد که پايتخت را به

يد، و بـيم داشـت کـه    ترسـ  مـي  رقيبـانش  ۀرغم اين تقسيم ميراث بازهم پرديکـاس از توطئـ        به

 دختـر داريـوش سـوم    استاتيراي حمايت از همسر ديگر اسکندر يعن کساني از افسران مقدوني به 

تـرين فـرد بـراي      اينکـه او وارث تـاج و تخـت پـدرش داريـوش اسـت و شايـسته       ۀبهانـ  برخيزنـد و بـه  

  از ميــدان)پرديکــاس را(دســت گيرنــد و او را  جانــشيني اســکندر اســت سرپرســتي اســتاتيرا را بــه  

خـواهرش   اسـتاتيرا و  هاي     الشه نيست کردن استاتيرا کرد، و      أمور سربه او کساني را م   . کنند در  به

سپس شايع کرد که رخشانک بر استاتيرا . را با خاک انباشت  يک چاه متروکه افکند وآندر را

خــاطر   ؛ و پرديکــاس او را بــه  بکــشدرا  يــده و از پرديکــاس خواســته اســت کــه وي    ورز مــي رشــک 

  ٣.رخشانک کشته است

   سرداران مقدونيۀسال ۲۲جنگهاي داخلي . ۱

 سـرداران او هــيج   در ميـان گـور بـرد، و    بـه شي را بـا خـود  شاهنـشاه يل اسـکندر رؤيـاي تـشک   

 هـا  و يوناني هامقدوني.  جهان پهناور هخامنشي باشد وجود نداشت      ۀئي که اليق ادار      شايسته مرد

يــي ايــران بــا اســکندر همــراه شــده بودنــد، پــس از آنکــه  قــصد غــارت ثروتهــاي افــسانه کــه فقــط بــه

                                                 
  .۱۸/ ۹ – ۸/ ۷:  همان-1

  .۲۰ -۱۹/ ۹:  همان-2

  .۱۲۰:  پلوتارک، کتاب اسکندر-3
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 همـۀ  ونـزاع افتادنـد      کنـار آينـد و بـه       هـم  با    که کردند نتوانستند را ميان خودشان تقسيم       ميراث وي 

سـابقه فـرو    بـي   تـا يونـان و از مکـران تـا مـصر در آشـوبي               باختريەرا از   کشورهاي سابق هخامنشي    

ه قـ  منطۀ سـلب کردنـد و تلفـاتي را برمـردم فلکـزد     ايـن سـرزمينها   مـردم   ۀبردند و آسـايش را از همـ       

بـارآورده   تاراجهـاي اسـکندر بـه    يهـا و  گر  ويـران تلفاتي بود کـه      ر از مراتب بيشت    که به  آوردندوارد  

 بـــسياري از ســـرداران اســـکندري يکـــديگر را درازمـــدت و خـــونينهـــاي  ايـــن جنگ در ميـــان.بـــود

قـصد   پرديکاس بـه .  شودشاهنشاهدرصدد برآمد که  مصر را داشت  بطلميوس که   . کردند کشتار

 يتـون فاو  پـس از  ).م  پ۳۲۲(ت يافتـه کـشته شـد    مـصر لـشکر کـشيد ولـي شکـس       بـه  اوبرکنار کـردن    

پــــسر  (اســــکندر کهتــــر سرپرســــت آريــــدائوس وعنــــوان  بــــه داشــــت  در دســــتکــــه مــــاِد جنــــوبي را

ولــي در ايــن ميــان جنگهــاي شــديد ســرداراني کــه هرکــدام خواســتار       .  انتخــاب شــد )رخــشانک

ــدتني ا        ــه چنـ ــت؛ و پـــس از آنکـ ــان داشـ ــاتولي جريـ ــوريه و انـ ــود در سـ ــودش بـ ــاهي خـ ــا در شـ ز آنهـ

ايـن منـوال     قـدرت فائقـه نـدارد و اگـر وضـع بـه      کـدام  هـيچ کشتن رفتند و معلوم شد کـه       ها به درگيري

 بخـشي از  ئـي کـه   ، باب مذاکره را گشودند و در جلـسه کشتن خواهند رفت شان به پيش برود همه 

ــ ِتــرِے «محــِل در افــسران پنيابــت  ه بــپــاتر آنتــي ردنــدکدر ســوريه برگــزار  ) ســه باغــستان  (»يسراد

آنتيگــون واگــذار گرديــد و   ســلطنت برگزيــده شــد؛ و فرمانــدهي نيروهــاي مقــدوني در انــاتولي بــه   

 اعــدام وشکند و اومــن و افــسران همدســتش را دســتگير بــم  در هــمــأمور شــد کــه نيروهــاي اومــن را

مقدونيـه    را بـه اسـکندر کهتـر  مقدونيـه رفـت و آريـدائوس و رخـشانک و پـسرش                 بـه  پاتر  آنتي. کند

 تــا از دســترس رقيبــانش دور باشــند و بــاز کــسي قــد علَــم نکنــد کــه خــودش را سرپرســت آنهــا     بــرد

 در انــاتولي درصــدد نابودســازي   متحــدانشامــا آنتيگــون پــس از شکــست دادن اومــن و    . بنامــد

  . کندشاهنشاهپاتر افتاد و برآن شد که خودش را  آنتي

آسـمان رفتـه و    کـه اسـکندر بـه   در ميان جنگهـاي داخلـي، برخـي از سـرداران بـا ايـن عقيـده               

دسـت خواهـد گرفـت، بـراي        زودي برخواهـد گـشت و پادشـاهي جهـان را بـه              کند و بـه     خدايي مي 

 کردنــد و ش زمردنــشان نهادنــد و عبــادت   زريــنِخودشــان يــک بتــي از اســکندر ســاخته بــر تخــت      

نت را زيـــر آيـــد و دوبـــاره ســـلط  نشـــستند تـــا از آســـمان بـــهاوانتظـــار ظهـــور  شـــاهخدا خواندنـــد و بـــه

ا اينهـا   . دست گيرد  به آنهـا گفتـه بـود کـه قـصد دارد        بودنـد کـه خـود اسـکندر بـه     کـسان  همـان حتمـ

 کـــه اگـــر از ندپنداشـــت مـــيشـــايد اينهـــا پـــيش خودشـــان  . آســـمان ســـفر کنـــد و بازخواهـــد گـــشت  بـــه

شـان را مـورد مؤاخـذه      وقتي اسکندر از آسمان بـازگردد همـه  کنند اسکندر اطاعت جزپادشاهي  

 وگرنــه دليلــي نــدارد کــه گروهــي افــسر بلندپايــه از يــک انــسان مــرده بــت        ؛ قــرار دهــد و مجــازات

ــه      ــد کـ ــصريح کننـ ــد و تـ ــدا بخواننـ ــند و او را خـ ــهاوبتراشـ ــد و      بـ ــد آمـ ــائين خواهـ ــمان پـ زودي از آسـ
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در که مرده اسـت دوبـاره      کسي بپندارد باشد که    خرد  بي واقعا   انسان بايد . پادشاهي خواهد کرد  

کـه هنـوز در     » رجعـت « نظريـۀ مـذهبِي      .زندگي ادامه خواهـد داد       و به  واهد شد زنده خ همين دنيا   

اش در  جاهــائي بازمانــده و وارد احاديــث دينــي برخــي از مــذاهب اســالمي نيــز شــده اســت ريــشه  

  .همين خرافات ديرينه است

نيابـت    بـه »پِرخون سپولِ«نام  ي بهافسرمقدونيه درگذشت و   پاتر در  م آنتي    پ ۳۱۹درسال  

کاسـاندر و بطلميـوس و ليـسيماخوس و آنتيگـون کـه هرکـدام خواهـان پادشـاهي                   .  رسـيد  سلطنت

رفتـه  يونـان    بـه سـپاهيانش بـا   کاسـاندر    .مخالفت برخاستند   خون به براي خودش بود با پوليس پِر     

ضـد پـدرش برخاسـت و او     بـه خـون   پـوليس پِر  پسر در اين ميان   .وارد جنگ شد  خون  با پوليس پِر  

در . جنــگ بــا کاســاندر ادامــه داد  دســت گرفتــه بــه  نيابــت ســلطنت را بــه ش  برکنــار کــرد و خــود را

ــز   ــاتولي نيـ ــاي انـ ــونينجنگهـ ــد    ي خـ ــه شـ ــر گرفتـ ــدوني ازسـ ــرداران مقـ ــان سـ ــدرت در  . ميـ جنـــگ قـ

ــه  ــز بـ ــه نيـ ــه داشـــت   مقدونيـ ــدائوس م  پ۳۱۷ در ســـال. شـــکل ديگـــري ادامـ ــادر المپيـــاس را آريـ  مـ

 برآمـد و  مخالفـانش و در صـدد نابودسـازي   ا.  و خـودش را شـاه خوانـد        نيست کـرد    سر به اسکندر  

 هـاي ويـژۀ     دسـته عنـاوين گونـاگون توسـط          تن از سـرداران اسـکندر را در مقدونيـه بـه            ۱۰۰بيش از   

پِرخــون را در يونــان شکــست داد و بــر    کاســاندر در همــين ســال پــسر پــوليس   . تــرور کــرد  خــويش

د خـواهر اسـکندر را      بخش اعظم يونان دست يافـت، و بـراي آنکـه ادعـاي سـلطنت مقدونيـه کنـ                  

 اقامــت اجبــاري  زيــرمقدونيــه  درعقــد ازدواج خــويش درآورد، رخــشانک و پــسرش را    زور بــه بــه

م شکــست داده   پ۳۱۶  در ســال برخاســته او را۔اســکندر مــادر۔جنــگ المپيــاس   قــرار داد و بــه 

  .کشتنحو فجيعي  زودي به  و بهاسير و زنداني کرد

هـم زده     دسـت آورده قـدرت بـسيار زيـادي بـه             بـه  ليدر انـاتو   پيروزيهاي درخـشاني     آنتيگون

 در  متحد شدههمبا  کاساندر و ليسيماخوس .کرد نحو جدي تهديد مي  و رقيبان قدرت را بهبود

 کـه  سلوکوس در اين جنگها . او وارد جنگ شدند قصدِ نابودسازيِ آنتيگون برضدِ     به ۳۱۵ سال

ولــي برســر تقــسيم امــوال تــاراجي کـــه       ؛کـــرد بابــل را در اختيــار داشــت از آنتيگــون حمايــت مــي      

او  ، آنتيگــون قــصد نابودســازيِ  آنتيگــون اخــتالف افتــاد  او و بابــل وارد شــده بــود ميــان  ۀخزانــ بــه

  پـسر پـوليس  در يونـان . پيوسـت بطلميـوس   ه بهگريخت مصر  به  اموال را برداشته    و سلوکوس  کرد،

 جنگهــاي ۳۱۱تــا  ۳۱۴اي ه در ســال.کــشه شــد ۳۱۴ تــواني داشــت، در ســال پرخــون کــه هنــوز نيمــه

دوطــرف   ازکــدام هــيچ بــدون آنکــه  داشــتشــدت ادامــه   و ليــسيماخوس بــه کاســاندر بــا آنتيگــون 

بطلميـوس در سـال   .  پسر آنتيگـون بـود  ديميتريوسفينيقيه در دست  . حاصل کند  نهايي پيروزيِ

 .وس بگيــردفينيقيــه بــرود و فينيقيــه را از ديميتريــ  لــشکر آراســت تــا از راه غــزه و فلــسطين بــه   ۳۱۲
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فلسطين رسيده باشد ديميتريوس خاک فلسطين را زيـر پـا نهـاده قـصد او              ولي پيش از آنکه او به     

کـشتن    بـه ي  يونـان ي درگرفـت، پنجهـزار      خونينبطلميوس جنگ     در غزه ميان ديميتريوس و     .کرد

ــه  پــس از آن واســير شــدند، اش  ، افــراد خــانواده گريخــت بــا شکــست ميتريــوس ي، درفتنــد فينيقِي 

نيز با افرادش در اين لشکرکشي همراه بطلميوس بـود و در        سلوکوس  . دست بطلميوس افتاد    به

  در اختيـــارش نهـــادبطلميـــوس نيروهـــائي کـــه يـــاري  بـــهاو پـــس از آن .م داشـــتهايـــن پيـــروزي ســـ

. از دست هواداران آنتيگون بيرون کشيد  پس از جنگهاي خونيني      را   بابل لشکر کشيده بابل    به

. تـا سـلوکوس را بيـرون کنـد        بابل لشکر کشيد       از ماد به   ان نيرومند آنتيگون بود   که از يار  نيکاتور  

 پـس از    سـلوکوس . سـلوکوس پيوسـتند     و افرادش بـه    گريخت نيکاتور   شد و  سلوکوس پيروز    ولي

  .ه خودش را شاه ناميد و خوزستان را گرفت و در بابل مستقر شدهمدانآن 

 بطلميـــوس .بطلميـــوس را بيـــرون کنـــد  شـــام لـــشکر کـــشيد تـــا     بـــه آنتيگـــوندر همـــين زمـــان  

 پـيش از آنکـه آنتيگـون بـا او       و ، را تاراج و تخريب کرد     )اينک در اسرائيل   (يافا شهرهاي عکا و  

 کــه رخـشانک و پــسرش اســکندر  کاســاندر. مــصر گريخـت  بـا امــوال بــسياري بـه   وارد جنـگ شــود 

داران آنتيگون اسـکندر     از بيم آنکه هوا    کهتر را در مقدونيه تحت اقامت اجباري قرار داده بود         

). م  پ۳۱۰(را سـر بريدنـد     کرده رخشانک و اسکندر گسيل مأموراني   کنندو رخشانک را آزاد     

در ايـن هنگـام از اسـکندر خـواهري        . تـرور کـرد    را نيـز     ە اسکندر از برسـين    ۀ سال ۱۴ او هراکل پسر  

يس تيگون در سارداين زن را نيز آن   . زيست   مي يسمانده بود که کلئوپاترا نام داشت و در سارد        

 کلي از جهان برافتاد  بهدست سرداران خودش بهترتيب نسل اسکندر مقدوني  اين  به.کرد ترور

  . زنده نماندکس هيچو از افراد خاندانش 

  جنگهاي آنتيگون در اناتولي ادامه يافت و پيروزيهاي درخـشاني          ۳۰۷ و   ۳۰۸در سالهاي   

اســـاندر و ســـلوکوس و  و کبطلميـــوس. وانـــد خشاهنــشاه  خـــودش را ۳۰۶ســـال  دســـت آورده بـــه بــه 

در  قــصد آنکــه آنتيگــون را از ميــدان بــه    داشــتند، بــه شاهنــشاهي ۀليــسيماخوس کــه هرکــدام داعيــ  

دادن و نـابودکردن ديگـري    درعين حال هرکدام درصـدد فريـب      کنند با يکديگر اتحاد بستند، و     

مـصر لـشکر     کـشتي بـه   ۱۵۰زآنتيگون با يک سپاه نودهزار نفري و نيروي دريـايي متـشکل ا            . بود

محاصــره  رش بــه رودس را توســط پــس ۀاو همچنــين جزيــر . دســت نيــاورد  کــشيد ولــي مــوفقيتي بــه  

 اتحادي سرانجام پيمان ولي رودس سقوط نکرد و گرفت،در محاصره را  سال آن درآورد و يک

در نقـــاط مختلـــف انـــاتولي جنگهـــاي متحـــدان بـــا      . رودس و آنتيگـــون منعقـــد شـــد  ســـران ميـــان 

ســال   ايــن جنگهــا بــيش از پــنج . تلفــات ســنگيني متحمــل شــدند همگــانگــون ادامــه يافــت و  آنتي

. کـشتن رفـت    در غـرب انـاتولي شکـست يافتـه بـه     آنتيگـون  ۳۰۱در سـال  ادامه داشـت و سـرانجام      
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مــــصر را ميــــان  اســــاندر آســــيا و بالکــــان و و کليــــسيماخوس و بطلميــــوس و ســــلوکوسپــــس از آن 

 و شــــام ؛ شــــدليــــسيماخوستــــا کوههــــاي تــــوروس نــــصيب    انــــاتولي . خودشــــان تقــــسيم کردنــــد  

 هـم  بطلميـوس .  مانـد کاساندر مقدونيه و يونان در دست       ؛ رسيد سلوکوس    و ايران به   رودان  ميان

بـار خـداي    گفت که يـک   ، و مي  خودش را خدا اعالم کرده بود      رسما   پادشاه مصر بود و در آنجا     

  . است خداپسر واقعيِآسماني با مادرش درآميخته است و او 

کارهـــاي يونانيـــاني کــه جهـــان پهنـــاور   ايــن بـــود نظــري اجمـــالي و گـــذرا و بــسيار فـــشرده بــه    

 کننـد و برسـر تقـسيم غنـايم     کـار   بـا آن چـه     که دانستند  دست آورده بودند ولي نمي      هخامنشي را به  

آشــوب و   و بالکــان و يونــان را بــه ي غربــي سراســر آســياســال۲۲ در جنــگ شــدند و هــمجنگــي بــا 

 اســکندر گوينــد مــي و ايــن بــود آن نظــم نــويني کــه نويــسندگان متعــصب غربــي  . ندندنــاامني کــشا

او تنهــا چيــزي کــه بــراي جهــان متمــدن آورد     . ارمغــان آورده بــود  مقــدوني بــراي جهــان قــديم بــه   

 وارد خـاک آسـيا شـد    ۳۳۴  در سالاو. شتار و ويراني وآوارگي و بدبختي و فالکت بود     و ک  تاراج

 آسيا يک لحظه آرامش نداشت و همواره در جنگ  تمام سال۳۴ِ  يعني۳۰۱ زمان تا سال و از آن

، گـــشت مـــيگرديـــد، امـــوال تـــاراج  شـــد، آباديهـــا ويـــران مـــي  شـــهرها تخريـــب مـــي؛و آشـــوب بـــود

رفتنــــد، پــــسران مــــورد تجاوزهــــاي جنــــسي قــــرار   اســــارت و بردگــــي مــــي دوشــــيزگان و بــــانوان بــــه

 سـال جهـان   ۳۴ در ايـن  . ردن وجـود نداشـت    ئـي امـان بـراي زنـدگي کـ           گرفتند، و در هيچ خانه      مي

ئـي بـود کـه از غـرب      سـرور بـود و امـورش در دسـت تـاراجگران بيگانـه            شـاه و بـي     بـي  عمـالً    متمدن

  .شتار و اسير کردن در سر نداشتند و کآسيا آمده بودند و هيچ هدفي جز تاراج به

خــود آمدنــد   هاش نبودنــد و وقتــي بــ    جهــان پهنــاوري را گــشوده بودنــد کــه شايــسته    يونانيهــا

گونــه  دانــستند کــه ايــن جهــان را چــه    ديدنــد کــه ايــن جهــان پهنــاور را بايــد اداره کــرد، ولــي نمــي      

 اداره کرد؛ اين بود که فکر کردند بهتر است اموال و امالک تـاراجي را ميـان خودشـان          شود  مي

 ،دنـ يت ده موافقتهـا رضـا     اين خو نداشت که بـه        به آنهااما طبيعت   . تقسيم کنند و آسوده بنشينند    

بردگي  زميني را براي خودش بردارد و مردمش را به و وقتي موافقت کردند که هر سرداري پاره

  .کردندجان يکديگر افتادند و همديگر را نابود  بکشاند، باز هم به

دستـشان افتـاده بـود چيـزي       کـشور پهنـاور هخامنـشي کـه بـه       ۀعلت ناتواني يونانيـان در ادار     

 سـنتي  از نظـر آنهـا کـه   . شـان نبـود     سياسي و نارسـايي تئـوري سياسـي        تجربگي  ناپختگي و بي   جز

چـون نظـام    همنظـامي      و حـداکثر بـه     يونـاني، دمکراسـي      موسـوم بـه    ۀنظـام سياسـي کدخدامنـشان       به

مقدونيــه خــو کــرده بودنــد، ذهنــشان بــراي تــشکيل يــک نظــام متمرکــز و قدرتمنــد در يــک زمــين       

 خواسـتارآن بـود کـه بخـشي از     مقـدوني م از سـرداران   هرکـدا رو پهناور پرورش نيافته بود؛ از اين  
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وي تعلق گيرد تا بـراي خـودش تـشکيل حکومـت مـستقل دهـد؛ و از آنجـا                      اين سرزمين پهناور به   

در . ساله ميانشان درگرفت۲۲ قانع نبود، جنگ داخلي رسيد مياو  سهمي که به  بهکدام هيچکه 

 ۀايـران يـورش آورده بودنـد، و نيـز همـ         اين جنگها بخش اعظـم سـرداراني کـه همـراه اسـکندر بـه              

م هـيچ فـردي نـه      پ۳۰۴عـام شـدند و چنـان شـد کـه تـا سـال           افراد خاندان اسـکندر درپـي هـم قتـل         

  . اسکندر زنده نمانده بودخاندانِنرينه و نه مادينه در 

  پادشاهي سلوکوس و جانشينانش. ۲

ــرداران اســــکندر بــــود    طلــــب زيرکتــــرين و فرصــــت  ســــلوکوس يکــــي از کــــه خــــوب  تــــرين ســ

انتظــار  موقــع از خطرهــا بگريــزد و بــا شــکيبايي بــه  بــرداري کنــد و بــه دانــست از موقعيتهــا بهــره مــي

جانوراني شبيه بود که شبها از النه   بهسياسي سلوکوس ۀ شيو.فراز آمدن فرصت مناسب بنشيند

انـده يـک   اواخر عمر اسـکندر فرم  او در. ندخز  ميدرون النه روشنايي روز به آيند و در  بيرون مي 

تعييـين   )پرديکـاس معـاون  ( هالـسلطن  عنوان معـاون نائـب      پس از اسکندر به   . لشکر هزارنفري شد  

مصر لشکر کـشيد، بهتـرين موقعيـت بـراي از بـين بـردن پرديکـاس را در            وقتي پرديکاس به  . شد

شــورش واداشــت و باعــث شکــست و    پــيش روي خــود ديــد و ســربازان پرديکــاس را برضــد او بــه    

در . او واگذارشـد  پـاتر کـرد بابـل بـه     آنتـي  خاطر خدماتي که به   بعدتر به . يکاس شد شدن پرد   کشته

جنگهاي آنتيگون و اومـن جانـب آنتيگـون را گرفـت و بعـد برسـر تقـسيم تاراجهـائي کـه در بابـل               

چــون احــساس کــرد کــه خطــر آنتيگــون       در اختيــار او قــرار داشــت بــا آنتيگــون اخــتالف يافــت و      

مـصر گريخـت و چنـد      و از آنجا بهبه شام جود در بابل را برداشته اموال مو  متوجهش خواهد شد  

 بطلميـوس ايـستاد، و   در کنـار  در جنـگ ديميتريـوس و بطلميـوس   . سـر بـرد   سال نزد بطلميوس به 

در بابـل نيکــاتور را کــه سـردار اعزامــي آنتيگــون   . بابـل برگــشت  يـاري بطلميــوس بــه  آن بــهپـس از  

آن در اتحــاد ســرداران  پــس از . را گرفــت)خوزســتان و همــدان( غــرب ايــران بــود شکــست داد و

خوزستان و   خودش را در عراق وپس از شکست و نابودي آنتيگون و ،برضد آنتيگون وارد شد

نبرد با ديگر سرداران اسکندري در پارس و ايران مرکزي و  پس به از آن.  بالمنازع يافتهمدان

 برداشت و دولت پهناوري  از ميانريشمالي و شرقي همت گماشت و آنان را يکي پس از ديگ      

امـــا ايـــن مـــرد نيـــز گرچـــه خـــوب  . تـــشکيل داد کـــه از مديترانـــه تـــا مکـــران و سيـــستان گـــسترده بـــود 

  .دانست گر و زيرک بود، جهانداري را نمي يد و حيلهجنگ مي

ــال ــه  ۳۱۲ از سـ ــلوکوس بـ ــه سـ ــدان     ،بابـــل برگـــشت   کـ ــال ميـ ــراي مـــدت ده سـ ــران بـ  فـــالت ايـ

طـرف برتـر   . اسکندر بـود کـه در نقـاط مختلـف ايـران اسـتقرار داشـتند       جنگهاي شديد سرداران   
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گرديد، و طرف بازنده ايرانيـان   سلوکوس بود که پيوسته با پيروزي هماغوش مي در اين جنگها 

 اين جنگها تأمين گردد و زنـان و         ۀشد تا هزين    ئي بودند که آباديهايشان پيوسته تاراج مي        فلکزده

رفتنـد تـا ابـزار لـذت شـهواني يونانيـان گردنـد، و شهرهايـشان              ت مي اسار  دختران و پسرانشان به   

. عنوان پايگاه مقاومت و مبارزه استفاده کنند  تا رقيبان متقابل نتوانند از آنها بهشد ميتخريب 

چون اسکندر در زندگي کوتـاهش هـيچ سـري را در ايـران بـاقي نگذاشـته بـود کـه فـردا برخيـزد،            

نـار کـشور    و کوشـه در گکي کـه از سـوي برخـي از دردمنـدان ايرانـي          سالها مقاومتهـاي انـد      در اين 

شتار و تخريـب  سـوزي و کـ   آتـش ئـي بدهـد بـراي مـردم فلکـزده       شد، بـيش از آنکـه نتيجـه         ابراز مي 

ئـي   ي يـا معبـدي يـا مرکـز علمـي     آذرگـاه اگر در جـائي   . شد  دردهاي ملت افزوده مي    آورد و بر    مي

در اگــر .  تخريــب شــد و ازبــين رفــت   مقــدونيســرداران دســت  ســالها بــه  بــاقي مانــده بــود در ايــن   

 تـا هـيچ   رسـيد  مـي قتـل   شد و بـه   دستگير مي  اينها ۀوسيل  ئي مغي يا هيربدي هنوز زنده بود به         وشهگ

خبـري کامـل     ايرانيـان در بـي  ۀ نباشـد و همـ  در جهـان  کـه از ديـن و دانـش چيـزي بدانـد             شخصيتي

م سراسر   پ۳۰۱سلوکوس تا سال    . يان گردند ئي براي يونان    وش بسته  و گ  بمانند و بندگان چشم   

امـــا ۔ ســـرداران مقـــدوني بيـــرون کـــشيد و يـــک دولـــت سراســـري  ۀفـــالت ايـــران را از چنگـــال کليـــ

شــد و از  ي هخامنــشي را شــامل مــي  شاهنــشاه شــرقي ســرزمينهاي ۀ تــشکيل داد کــه همــ  ۔بنــد نــيم

ق مقدوني سپرده شد رفدست پادگانهاي مت  آن بهۀ، و اداربودطرف شرق با هندوستان همسايه     

  .جاي کشور برقرار بود که در همه

 مبنـــي بـــر اينکـــهئـــي رواج داد  شـــاه ايـــران و بابـــل و شـــام شـــد افـــسانه رســـما ســلوکوس وقتـــي 

ايــن  . مثــل اســتادش اســکندر ادعــاي خــدايي کــرد       رســما  خــدازاده و از نــژاد آســماني اســت، و   

مـده بـا مـادر سـلوکوس آميـزش کـرد و       زيـر آ   بـه  از آسـمان از شـبها اپولـون   گفت کـه شـبي     افسانه مي 

اين  بنابر . سلوکوس بسته شدۀآن زن داد و از اين آميزش نطف عنوان هديه به ئي زرين را به حلقه

 ادعـــايي را ۀســـلوکوس حتـــي ايـــن حلقـــ. نبـــود پـــدرش ۀ و تخمـــشـــد مـــي اپولـــون ۀســـلوکوس تخمـــ

راسـتي   ن بـاور کننـد کـه او بـه    داد تـا همـه بـا ديـدن آ       خرافـاتي نـشان مـي      يونانيـانِ  عنوان شـاهد بـه      به

ــا يونانيــان بــا خودشــان مــي    . گويــد فرزنــد خــداي آســمان اســت و دروغ نمــي     گفتنــد کــه اگــر    حتم

مـادرش هديـه داده اسـت          آورده و بـه     از آسـمان   گويـد پـس ايـن حلقـه کـه خـدا             سلوکوس دروغ مي  

آمـده و بـا   کرد کـه خـدا از آسـمان     گويي سلوکوس بود و ثابت مي      چيست؟ اين حلقه گواه راست    

فرزنــدان و  .  ســلوکوس از آن همبــستري بــسته شــده اســت    ۀمــادر ســلوکوس همبــستر شــده و نطفــ    

عنــوان اثبــات  از آن بــهجانــشينان او  و ١داشــتند، نوادگــان او نيــز بعــدها ايــن حلقــه را بــا خودشــان  

                                                 
  .نقل از ژوستن ، به۲۰۵۳:  پيرنيا-١
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ــتفاده مـــي   ــه  ادعـــاي الوهيتـــشان اسـ ــدا مـــي   کردنـــد و همـ ــان را خـ ــان خودشـ ــردم   شـ خواندنـــد و از مـ

 خــدا ترتيــب ســلوکوس همچــون اســکندر خــودش را بــه   ايــن بــه. ند کــه عبادتــشان کننــد ســتخوا مــي

از ) م پ۲۴۶ ۔۲۶۱( او انتيوخــوس دوم ۀنــواد . او را بپرســتند کــهتبــديل کــرد و از مــردم خواســت

 خــداي کــه برتــرين خــداي آســماني و ١ايــن هــم فراتــر رفتــه لقــب تئــوس را بــراي خــودش برگزيــد، 

ترتيـب، انتيوخـوس    ايـن   بـه . وس همـان ديـو خـداي کهـِن آريـايي بـود            تئـ  . خـدايان يونـان بـود      ۀهم

  .دوم خداي خدايان يونان شد

 ۀ نه در شهر ويران شديونانيهاچونکه . کلي ويران شده بود بابل در جنگهاي مقدونيها به

دجلـه اســتقرار داشـتند، ســلوکوس نيــز در     غربــي ۀبابـل بلکــه در پادگـاني در شــرق بابـل و برکرانــ   

صورت شهري درآمد و سـلوکوس نـام    دگان مستقر شد و اين پادگان با تشکيل دولت او به    اين پا 

 بــه شــام ودانــست کــه دوســتش بطلميــوس چــشم طمــع    ولــي چــون مــي .  نهــادســلوکيهايــن شــهر را 

کــه در ســاحل يونــاني  انتقــال داد و در پادگــان شــام بــهزودي مرکــز حــاکميتش را   دارد، بــهفينيقِيــه

شهري  او اين پادگان را به . دائر بود اسکان يافت    ۔ از ايسوس  تر  پائينندکي  ا۔ درياي مديترانه 

ــه کــرده ۔انتيوخــوس۔نــام فرزنــدش   بــهرا   آن وکــردمبــدل   هــاي در ســدهايــن نــام  .  ناميــدانتيوخي

 امــروز  خواندنــد و تــا انتاکيــهرا   آنکيــه خوانــده شــد، و بعــدها عربهــا   يوبعــدي توســط روميــان انت  

  . استهمين نام را حفظ کرده

تــوان دولــتش خوانــد؛    يــک تعبيــر نمــي    تــشکيل داد بــه  در خاورميانــهدولتــي کــه ســلوکوس  

پيوســته از چنــدده پادگــان مــستقر در ســرزمينهاي بيگانــه از او بــود کــه    هــم ئــي بــه دولــت او مجوعــه

 از مـردم  )زور سـرنيزه   بـه باجهـاي مرتـب  ( مالياتهـاي اجبـاري    دادنـد اخـذ     تنهاکاري که انجام مي   

اين منظور در فالت ايـران تـشکيل داد بـيش از هفتـاد بـود          تعداد پادگانهائي که او به    . بومي بود 

همچـون    بودنـد، و    و مقـدوني   که همه نام يوناني برخود داشـتند و سـاکنان آنهـا سـربازان يونـاني               

آنهـا   ترديـد همگـان بـه    زيـستند و بـي     کوچک و مقتدري در ميان دريـاي جمعيـت ايـران مـي             جزاير

. يـستند؛ زيـرا نـه نـژاد آنهـا ايرانـي بـود، نـه ديـن آنهـا و نـه خُلـق و خويـشان                 نگر  مي  دشمن ۀديد  به

ند که از راههاي دور آمده بـا زور شمـشير نشـسته بودنـد      شناخت  ميآنها را مردم ايران بيگانگاني      

ايـن مراکـز نظـامي در يـک خـط طويـل در       . نـد گذراند مـي کردنـد و روزگـار    و از مردم اخـاذي مـي    

 ۔ حـران  ۔نـصيبين  ۔ بابـل  ۔ همـدان  ۔ري هيرکانِيە۔ ۔ مرو ۔المللي بلخ  گاني بين  بازر ۀطول جاد 

داشـتند کـه    جـات نيرومنـد غـارتگر را    حالت دسته عمالً  اين پادگانها .بودند دائرانتاکيه   ۔حلب

غـــارت شـــهرها و   دســـت بـــهپيوســـتهدر نزديکيهـــاي مراکـــز تمـــدني ايـــران تأســـيس شـــده بودنـــد و   

                                                 
  .۲۰۷۳: همان -١
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هـا و معابـد را غـارت و         همـۀ آذرگـاه    داشـتند و    هرچه ايراني بود ضـديت     آنها با . زدند  آباديها مي 

 و معبــدي را ســر پــا نگــاه  آذرگــاهداشــتند هــيچ   و چنــدده ســالي کــه در ايــران قــدرت ويــران کردنــد

ــه کليـــ    ــيدند کـ ــتند و کوشـ ــابود     ۀنداشـ ــي را نـ ــدن ايرانـ ــادي تمـ ــر مـ ــد عناصـ ــاني . کننـ ــا زمـ ــه او و  تـ کـ

نامهائي که يـادآور دوران  که  اجازه نداشت   ئي   هيچ ايراني  جانشينانش در ايران قدرت داشتند    

 شـکوه هخامنـشي از اذهـان    ۀهخامنشي بود را برفرزندانش نهد؛ و چنـان کردنـد کـه يـاد و خـاطر         

کلــي ممنــوع گرديــد تــا هرچــه ســبب بقــاي هويــت     خــط و کتابــت ايرانــي بــه . ايرانيــان زدوده شــود

جماعـات   . بـراي ايرانيهـا کيفـرش اعـدام بـود      نگهـداري کتـاب و نوشـته    .شـود ايراني بود نابود    

خــود گرفتنــد، دوچيــز از مــردم    مــرور زمــان حالــت شــهر را بــه    کــه بــه ي يونــاني پادگانهــادرســاکن 

ئي بـود   دو تنها رابطه اين. يکي باج و خراج و ديگري دشنام و نفرين   : ندداشت  ميايران دريافت   

که ميان آنها و ايرانيان وجـود داشـت دشـمني    وجه مشترکي  . که ميان آنها با ايرانيان برقرار بود      

وجـوه اختالفـشان بـا    . متقابل آنها با هم بود؛ آنها دشمن ايراني بودند و ايراني دشمن آنها بود 

؛ اينهـا غيـر    خردگـرا  و   مزدايـسن   بودنـد و ايرانيـان     خرافـاتي ايرانيان نيز آن بود که اينها کژدين و         

 اخالقـي   واالياصـول   يوناني بودند و ايرانيان پايبند بهاصول اخالقي و با خلق و خوي     پايبند به 

ميــان اينهــا و ايرانيــان پيونــدي ايجــاد کــه توانــست  هــيچ چيــزي نمــي. زرتــشتبرخاســته از تعــاليم 

اينها چنـان رفتـار ناشايـسته بـا ايـران و ايرانـي کردنـد کـه هـيچ تـوجيهي بـراي ماندنـشان در                       . کند

 از ند يـا گـشت  مـي  مـردم ايـران گـم     در ميـان شـدند و  يرانـي مـي  اکـه   بايـست     ايران باقي نماند؛ يـا مـي      

مـرور   راه را بـه  شدن هيچ راهي نداشـتند، و ايـن   جز ايراني  حياتشان بهۀبراي ادام. رفتند   مي ميان

  .در پيش گرفتند ۔خواه و ناخواه۔ زمان

از و شايــستگيش را نداشــتند کــه عمــل آوردنــد نتوانــستند   تالشــهائي کــه بــهرغــم بــهيونانيــان 

ســـــلوکوس درايجـــــاد يـــــک حکومـــــت باثبـــــات در    . اســـــتفاده کننـــــديـــــان ايرانتمـــــدنيتجـــــارب 

همپيمــان قــديميش    بــا دوســت و ۲۸۱ ۔۲۸۲ در ســالهاي او. تــابع خــود ناکــام مانــد   ســرزمينهاي 

دنبال اين  به. ليسيماخوس در جنگ شد و او را شکست داده کشت و براناتولي نيز دست يافت

 کـسي او  گذشـت  مـي  بوسـفور  ۀکـه از تنگـ   نيه لشکر بکشد، ولي وقتيمقدو پيروزي برآن شد که به  

نـام     يک بانوي ايرانـي بـه      مادرش اول که    انتيوخوس پسرشاو   پس از    . برد  از ميان  کرده را ترور 

به  سال درگذشت و جايش را ۲۰سلطنت رسيد و پس از   به١ بود،اسپيتمان اهل سغداپاما دختر   

                                                 
  و عمــهمعنــاي خــواهر بــزرگ ، بــه»اَپە«:  ايرانــي اســت کــه از دو بخــش تــشکيل شــده اســت نــامياپامــا  -1

اين زن منتسب بـوده، و   يکي از شهرهاي شام به. معناي مادر    به »ما«، و   )مقايسه شود با زبان بلوچي    (

  .آيد ميان مي  بهفراواننام اين شهر در تاريخ ساساني . اند  تلفظ کرده»هافام«را  بعدها سريانيها آن
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 يکـي از سـرداران تـابع انتاکيـه          بـاختريە اين شاه بود که در      در زمان   .  انتيوخوس دوم داد   پسرش

زيـستند تحـت تـأثير      پادگانها کـه در ايـن نـواحي مـي         يونانيانِ.  داد تشکيل يک حاکميت مستقل   

 درآمدند و خلق و خوي مـردم منطقـه را        بوداآئين    عناصر فرهنگي و دينهاي منطقه قرار گرفته به       

  . گري بيرون رفتند گرفته از يوناني

انتاکيـه در سـواحل دريـاي مديترانـه منتقـل       چونکه سلوکيها پايتخت خويش را از بابـل بـه      

ايـران    آنها برۀعلت دور بودن از ايران مرکزي از نفوذشان در ايران کاسته شد و سلط        کردند، به 

يونانيــان مــستقر در نــواحي مختلــف ايــران     . درحــد گــرفتن بــاج و خــراج بــود     اســمي ۀيــک ســلط 

ــ ــدند  تـــدريج در ج هبـ ــاني  در نـــسلهاي دوم و سومـــشان  و،وامـــع ايرانـــي حـــل شـ ــه از يونـ گـــري   آنچـ

 سنتي يوناني هم ها و بازيهاينمايش. برايشان باقي ماند خط و نگارش يوناني بود و ديگر هيچ

اينهـا را  . کردنـد  سـرگرم مـي  و بازيهـا    خودشان را با اين نمايشها       و گاه    اينها با خودشان کشيدند   

  .ت دادند و ايراني شدند از دسآيندهنيز در 

 اســکندر مقــدوني ســقوط کــرد، و ثروتهــاي   ۀانــگر ويــران ۀگرچــه دولــت هخامنــشي بــا حملــ  

نظر  غارت بردند، و در ايران يک دولت يوناني تشکيل شد، و چنان به مادي ايران را سپاه او به

 است؛ ولي ايران هجوم آورده تمدني نامقبول خويش به    عناصر همۀ با   جهان هِلِني  که   رسيد  مي

 گيتي پديد آمده اسـت تـا زنـده    ۀملت در عرص عنوان يک کشور و زودي معلوم شد که ايران به     هب

ــد  ــد بمانـ ــشم پ  . و جاويـ ــدۀ شـ ــه در سـ ــدني کـ ــشه     تمـ ــان ريـ ــود چنـ ــه بـ ــران شـــکل گرفتـ ــاي  م در ايـ هـ

ژرفــاي تــاريخ دوانــده بــود کــه تــاريخ هــيچ راهــي جــز پاســداري از آن را در پــيش          مــستحکمي بــه 

 دوروي يک  مثل اينکه ايران و تمدن ايراني با تاريخ گره خورده بود، و ايران و تاريخْ              . نداشت

توانـست    بـدون ديگـري نمـي   کـدام  هـيچ  و ،ندرسـيد  مـي نظـر   سکه شده بودند که متمم يکديگر بـه   

  .مفهوم پيدا کند و دوام يابد

ــه يــا   از ميــانخاورميانــه پديــد آمــده و   پــيش از دوران هخامنــشي تمــدنهاي بــسياري در     رفت

دوران هخامنشي نيز تمدنهاي يوناني و رومي مدتي در خاورميانـه     پس از    .استحاله شده بودند  

ه مانــدگاري تمــدن ايرانــي نبــود امــا هــيچ تمــدني در خاورميانــه بــه. اري کردنــدد ميــدان هــمدرپــي 

 خـود ديـد؛ قـوم    مرزهاي ايران از يورش اسکندر تا قرن حاضر دگرگونيهاي بسياري را به      .است

ســتيز قــرار گرفــت کــه    ايرانــي بارهــا و بارهــا مــورد يورشــهاي مــشابهي از طــرف بيگانگــان ايــران      

امـا ايرانـي بـا    .  روزگـار بزدايـد    از صـحنۀ  تنهايي کافي بود که نام و نشان يک ملتـي را              هرکدام به 

خــودش، بــا صــبوري و دردکــشي و   مخــصوص بــهۀشــيو دارش، بــه  ريــشه و فرهنــِگتمــدن تکيــه بــر

  مرکــزي ايــرانِۀماننــدش در هــر فــراز و نــشيبي پابرجــا مانــد، و آن ســرزميني کــه هــست   بردبــاري بــي
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 شــرايطنخــورده بــا قــي مانــد، و در هــر      جغرافيــا دســت ۀ نقــشبــر رويداد  تــاريخي را تــشکيل مــي 

  .را در تمدن خاورميانه ايفا نمود  خود تاريخي سهمِغالب و مغلوبِ

گـذاري و تثبيـت شـد زمـاني آشـکار       ايـه اهميت تمـدن ايرانـي کـه توسـط دولـت هخامنـشي پ        

 و مــصر مقايــسه رودان ميــان ۀســال هــزار چنــدين دار و بــا تمــدنهاي کهــن و ســابقه را   آن کــهشــود مــي

  ايرانـي حـل شـد؛ تمـدن مـصر      در تمـدن   پس از تشکيل دولت هخامنشي     رودان  ميانتمدن  . کنيم

زوال نهـاد   نانيهـا رو بـه   با تسلط يو دوران هخامنشي هويت خودش را حفظ کرده بود    در همۀ که  

 فرهنگ و زبان ؛تمدن رومي داد   گرديد و جايش را به      گيتي محو  ۀم از عرص    و تا سدۀ نخست پ    

ئـي کـه جـز گورسـتان      گونـه   خاورميانـه پيوسـت، بـه      ۀشـد  استحالهفرهنگهاي  ديگر     به شدهمصر فنا   

هاي شـن   اليهر زير  د که با مرور قرنهامقابر يعني بناهاي متروک معابد و ۔ تمدن و فرهنگ مصر   

نــام  حتـي  . هــيچ نـشاني از آن برجـا نمانـد   ۔ اخيـر دوبـاره ظهـور کننـد    هــاي در سـده نهـان شـدند تـا    

  . و نام يوناني گرفت تاريخ درآمدۀشد  فراموش نامهايۀمصر نيز پس از اسکندر در زمر

 تــــاريخ و جغرافيــــا ظــــاهر شــــد داراي ۀصــــحن عنــــوان يــــک قــــوم در کــــه بــــه ايرانــــي از زمــــاني

ــ. کـــرد ئـــي بـــود کـــه دوام ابـــدي او را تـــضمين مـــي   يات ويـــژهخـــصوص  ۀ ايرانـــي يـــک روحيـــ ۀروحيـ

هـا و اديـان گونـاگون را      پذير و مداراگر بود کـه وجـود زبانهـا و فرهنگهـا و افکـار و انديـشه                    تَحمل

ايـن  . نمـود  مـي  و بـا آنهـا سـازگاري    گذاشـت  مـي آنهـا احتـرام    کـرد، بـه   در کنار خـودش تحمـل مـي    

 خــاص  اقــوام جهــاندر همــۀشــد و   ناشــي مــي   مزدايــسنَەد کــه از آئــين آزادانــديشئــي بــو خصيــصه

 بخـش  ،ئـي بـاز    بـا روحيـه  ،پذيري و سازگاري بود که قوم ايراني      در اثر همين تحمل   . ايراني بود 

وجــود آورد کــه   هعظيمــي از عناصــر تمــدني کهــن خاورميانــه را اقتبــاس کــرد و تمــدني تلفيقــي بــ      

يــک جنبــه از تجــسم . ادي تمــدنهاي کهــن خاورميانــه را درخــود داشــت  عناصــر مــۀ همــۀمجموعــ

 تَجلـّي م خوبي  بهجمشيد  شوش و تخت پاسارگاد وتوان در بناي کاخهاي    مادي اين تلفيق را مي    

 بـابلي   وآشـوري در اين بناها که در کليت خـويش ايرانـي بودنـد، معمـاري و هنـر مـصري و          . ديد

انگيـزي بنـائي ايرانـي را       يـک همـاهنگي و تـوازن شـگفت         بينيم که در    را دوشادوش يکديگر مي   

  . ايراني استو داراي ويژگي خاص آنها متمايز است ۀاند که از هم وجود آورده به

ايـران تـسلط يافـت و ايـران را از سـروران و بزرگـان و مـردان          آنکـه سـپاه اسـکندر بـر    پـس از 

ــين روحيـــ      ــا همـ ــوم ايرانـــي بـ ــاخت، قـ ــار و سياســـت و ديـــن تهـــي سـ ــکـ ــا شازگاريۀ سـ ــارِي و بـ  بردبـ

گران بيگانه را در ميان خويش تحمل کرد و هم هويت و موجوديـت      اش هم وجود سلطه     ماهرانه

کمتر قومي در جهان بوده است که اينچنين جانانه بتوانـد در برابـر اقـوام            . خويش را حفظ کرد   

ــا . هويـــت تـــاريخي خـــود را حفـــظ کنـــد   مهـــاجم و مـــسلط پايـــداري کنـــد و  زش و در اثـــر همـــين سـ
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شــان  يــي  قبيلــه نظــري کــه در اثــر تنــگ ۔گــرا را  گــر و تعــصب پــذيري بــود کــه يونانيــان ســلطه   تحمــل

) بربــر(فرهنــگ   بيگانــه را وحــشي و بــي  هــر قــوم کردنــد و  خودشــان را محــور آفــرينش تــصور مــي   

مـرور زمـان در خـود         تحت تأثير فرهنگ وآداب و رسـوم خـويش قـرار دادنـد، و بـه                ۔ندپنداشت  مي

  .شکل خودشان درآوردند و بهحل کردند 

مراتـب از يونانيهـا    ايران نه تنها با يونانيها بلکه پس از آن با هر قوم مهاجم ديگـري کـه بـه    

را در ارتبــاط بــا خــزش    ؛ و ايــنتــر نيــز بودنــد همــين کــار را کردنــد     گر ويــرانتوانــاتر و پرعــددتر و  

ئــي  ايــن خصيــصه. بينــيم يمــدرون ايــران  بــا خــزش اقــوام تــرک بــه در ارتبــاط عــرب، و پــس از آن 

 همــۀ اســت کــه مخــصوص قــوم ايرانــي اســت، و مــا قــوم ديگــري را در جهــان ســراغ نــداريم کــه در  

ايـن    را بـه شرهنـگ ملـي  هويـت تـاريخي و ف   سـرزمينش، و     توانـسته باشـد   فراز و نشيبهاي تاريخي     

  .رده باشد و هر مهاجم قدرتمندي را در خودش حل کرده باشدحفظ کشايستگي 

تــن از   ســال پــس از مــرگ او حتــي يــک۱۴ران و خاورميانــه را ويــران کــرد، ولــي اســکندر ايــ

کشور و ملت مقدونيه نيـز در آينـده چنـان از صـحنۀ جغرافيـاي                . افراد خاندان او در جهان نماند     

دانـيم کـه ايـن سـرزمين در کـدام نقطـه از اروپـاي         طـور دقيـق نمـي     جهان گم شدند که مـا اکنـون بـه         

تــوان  دانــيم کــه بازمانــدگان قــوم مقــدوني را در کجــا مــي     و اصــالً نمــي شــرقي قــرار داشــته اســت،  

اتفـاق رأي همـۀ اهـل     کـشوري کـه اکنـون نـام سـاختگي مقدونيـه بـر خـود نهـاده اسـت ۔بـه                     . يافت

  .ي باستاني ندارد تاريخ۔ ارتباطي با محل مقدونيه

س و سـقوط  را نيز ناگفته نگـذرم کـه گـروه بزرگـي از ايرانيـان کـه پـس از شکـست ايـسو              اين

ي شــمالي کــه در ايــن   پتــوکە شــاه کــت. شــام و فينيقيــه از شــام گريختــه بودنــد وارد انــاتولي شــدند  

) پتـوکَە در آينـده لقـب آريـارات داشـتند      همـۀ شـاهان کـت   (نـام آريـارات بـود       زمان يک پارسي به   

ن قـدرت  پتـوکَە را از دسـت رقيبـا    يـاري اينهـا سراسـر کـت      او به . پتوکَە دعوت کرد    کت  اينها را به  

ــا       ــاتولي تـــشکيل داد کـــه بـ بيـــرون کـــشيد و يـــک پادشـــاهي نـــوين هخامنـــشي را در نيمـــۀ شـــرقي انـ

ــان و ارمنـــستان هـــم  ــود  آذربايجـ ــرز بـ ــز     . مـ ــاتولي را نيـ ــرزمينهاي غـــرب انـ ــه سـ ــيد کـ ــارات کوشـ آريـ

ازدست بيگانگان مقدوني بيرون بکشد، ولي اين تالش که درميان درگيريهاي شديد سرداران 

پتــوکَە از قبايــل   ســاکنان کــت .  اســکندر انجــام گرفــت تــوفيقي حاصــل نکــرد    اســکندري پــس از 

ايـن کـشور   . مِـري بودنـد کـه ضـمن سـخن از پاشـاهي مـاد آنهـا را شـناختيم                  زبانِ گـوم    دالورِ ايراني 

هــا مــصون مانــد و تــا پايــان دوران هلنــي اســتقالل خــويش را حفــظ   بــراي هميــشه از دســتبرد هلنــي

شــتند و بــه توســط همينهــا بــود کــه آئــين ميترائيــسم در آينــده در ميــان     اينهــا ديــن ميترايــي دا . کــرد

اروپــا  عمــوم مــردم انــاتولي ۔ازجملــه همــۀ يونانيهــا۔ گــسترش يافــت، و ســپس در زمــان روميهــا بــه



۵۴۹                                         خاورميانه بعد از اسکندرها در ايران                                                                                       هلني

ــود       ــا بـ ــمي اروپـ ــن رسـ ــده ديـ ــدين سـ ــد و چنـ ــرده شـ ــن کـــت    . بـ ــه ايـ ــاز بـ ــدي بـ ــوکَە و  در بخـــش بعـ پتـ

رانــي داشــتند برخــواهيم گــشت، و خــواهيم ديــد کــه  آرياراتهــايش و نقــشي کــه در تــاريخ تمــدن اي 

هـا   دسـت هلنـي   ايـران بـه  . آنها در زماني هم رقيبان سرسختي براي امپراتـوري نوپـاي روم بودنـد        

زودي توانست که سراسر اروپا را  پتوکَە به افتاد، ولي دين و فرهنگ ايراني توسط ايرانيانِ کت

بخـش  حاکميـت بـر    بـه » مـسيحيت «ش تحـت نـام   ا صـورت نوشـده   ايـن ديـن تـا امـروز بـه      . فتح کنـد  

ــان  ــه مـــي بزرگـــي از جهـ ــه     ادامـ ــد کـ ــد، و هرچنـ ــه» مـــسيح«دهـ ــه   را بـ ــريم را بـ ــرا و مـ ــاي ميتـ ــاي  جـ جـ

فرهنِگ گيرد ولي کليتش همان       هايش را از توراتِ يهودان مي       نشانده است و افسانه   » اناهيتَە«

  .ست اباستان ايرانيانِ آداب و رسوم آئيِن ميترايِي از برآمده
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