
  گفتار دوم

  بعدازاسکندر خاورمیانه

پروراند، پس از آنکه کشور بـزرگ هخامنـشی را        سر می  اسکندرکه رؤیای خدا شدن را در     

 بـا درد و     سـرزمینهای پهنـاوری کـه گرفتـه بـود سروسـامانی دهـد               ، بدون آنکه به   به ویرانی کشاند  

ناپـذیر بـود،     بـاک و خـستگی      بـی  سـرباز او گرچه یـک     . رخت از جهان بربست    حسرت و ناکامی  

 و حتــی از اداره کــردن ســربازان باشــد،بــود کــه بــرای اداره کــردن آفریــده شــده  نولــی شخــصیتی 

او . کردنــد  بــرایش دردســر درســت مــیهمــواره کــه دیــدیمخــودش نیــز عــاجز بــود، و در مــواردی 

گذاشــت تــا بــا ســربازان خــودش مــستقر شــود و  وامــیمقــدونی  ســردار یــک گرفــت بــه هرجــا را مــی

گشایی  در همۀ مدتی که او مشغول ایران. دی و تجاوز و کشتار و تخریب و تاراج بزندتع دست به

ــه بــا شورشــهای مــردم بودنــد و دمــی       نــواحی فــتح  بــود افــسرانش در  شــده مــشغول تــاراج و مقابل

دلجـویی کننـد شـاید    انـدکی   و دارای تدبیر هم نبودند که از مـردم سـتمدیده            ،آسودگی نداشتند 

  .می دهندحاکمیتشان استحکا به

اداره ماننـدی   شایـستگی بـی    را بـه قـرن جهـان متمـدن     پیش از اسکندر بـیش از دو   ایرانیانْ

ایرانیان . کردند  شان تمجید و ستایش دریافت می       کردند و در همۀ این دوران از اقوام زیِر سلطه         

ئـی   هم چـه جانانـه پاسـداری        آن ،مرد عمل بودند و با کردارشان از تمدن بشری پاسداری کردند          

 نظـم و ثبـات و امنیتـی کـه شاهنـشاهان ایـران در          .چشم ندیده است     به  جهان که نظیرش را تاریخ   

ۀ همـه شـیفت   زد مردم جهـان بـود، و یونانیهـا کـه آن         سرزمینهای زیِر سلطه برقرار کرده بودند زبان      

قـانون  « و »قـوانین پارسـی  «خواستند از نظـم و انـضباط سـخن بگوینـد         خودشان بودند وقتی می   

هـای نویـسندگان یونـانی     این عبـارتی اسـت کـه در بـسیاری از نوشـته     . آوردند  را مثل می   »هیشا

  .خورد چشم می به

ایران برای یونانیان ثابت کرد که جهان را نه با تئوری بلکه با عمل   اسکندر بهلشکرکشِی

ای همــه تئوریهــ خــاک آســیا نهــاد معلــوم شــد کــه آن   وقتــی اســکندر قــدم بــه . تــوان اداره کــرد مــی

خـورد جـز آنکـه در میـدانهای           درد هیچ چیزی نمی     سیاسی که افالطون و ارسطو ساخته بودند به       

سـازان   وقت ایـن تئـوری      جایزه بگیرند؛ آن    و شنوندکار بخوانند و تحسین      آتن برای جمعیت بی   

همشهریهایــشان کــه هــیچ   ایــم؛ و قامــت برافرازنــد کــه ایــن مــائیم کــه چنــین چیزهــائی را نوشــته     

درد ادارۀ جامعـه       که بـه   ثمر  بیاین لفاظیهای     توانستند در جهان کسب کنند، به       را نمی افتخاری  
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.  داریـم ورانـی  چنـین سـخن  عنوان تنها افتخـارات خـویش ببالنـد کـه ایـن مـائیم کـه         خورد به  نمی

نـد  ا بگویند یونانیان نه مرد عمل بلکـه مـرد لفـاظی   که زمان حق داشتند  سازان ایران در آن    جهان

کـه  گفتـۀ کـوروش    ، و بـه پندارند ظی هنری ندارند و خطبه کردن و لفاظی را افتخار میو جز لفا 

  .در میدانها دور هم گرد آیند و برای همدیگر دروغ ببافند والف گزاف بزنند باالتر خواندیم

شاید علت این   . سردارانش نداده بود    اسکندر دربارۀ جانشینی خودش هیچ رهنمودی به      

 وجود نـدارد کـه شایـستۀ    سپاه اوپنداشت کسی در   میاوشد که  ا ناشی میغفلت اسکندر از آنج 

 او کـه  جـز در تئوری سیاسی او   . جانشینی او باشد، و شاید هم حسادت او مانع این کار شده بود            

  مثل اوخدای آسمانی در روی زمین بود کسی شایستۀ پادشاهی نبود، و کسی از سردارانش نیز       

ســرداران محــرم  شــاید او وقتــی بــه. ای خــالی او را پــس از او پرکنــد نبــود کــه بتوانــد جــ خــدازاده

غیبــت  بــه (زودی بازخواهــد گــشت ســفر آســمانی بــرود و بــه خواهــد بــه گفــت کــه مــی اســرارش مــی

 و ،گفـت  را از روی عقیـدۀ قلبـیش مـی     ایـن اً، حقیقتـ  )زودی ظهـور خواهـد کـرد        خواهد رفـت و بـه     

 در یونانیــاناز اینکــه .  جاویــدان خواهــد مانــد راســتی بــاور کــرده بــود کــه خــدا شــده اســت و     بــه

شـاید هـم اسـکندر واقعـاً     .  بسیار در دست هـست گزارشهایزمان بیش از حد خرافاتی بودند   آن

زمـان   در عقیـدۀ یونانیـان آن  . پیش خودش یقین داشت که خدا شده است و مردنی نخواهد بود          

دالیلـی تبـدیل      بـشر بودنـد کـه بـه       شـان در اصـل افـرادی از           هرچه خدا در یونان وجود داشت همـه       

همــین دلیــل هــم بــود کــه آن خــدایان همــۀ  بــه. ماندنــد  خــدا مــیخــدا شــده بودنــد و تــا جاویــدانْ بــه

داشتند با یکـدیگر    و هوس   اوصاف انسانی از قبیل کینه و رشک و حسد و نفرت و خودخواهی              

اسـکندر هـم    . ردنـد ک   مـی   جنـسی  تجـاوز ) بـه زنـان و پـسران      (انـسانها     شدند و حتی به     جنگ می   به

یکی از خدایان تبدیل شـده اسـت و بـرای همیـشه      پنداشت که او به بنابر این عقیدۀ خرافاتی می 

گذرانـد و پـس        را مـی   »اسـتحاله «خدا خواهد ماند؛ و اکنون اگر در حال مرگ است یـک دوران              

  .یکی از جاویدانان تبدیل خواهد شد از این استحاله به

اش بــرای   روز مــرگش پیرامــون الشــه،دخو و خــشن بودنــدکــه مثــل خــودش تنــ  ســرداران او

نـام پردیکـاس مـدعی شـد کـه       یکی از سردارانش به. جان یکدیگر افتادند   به به مقام او   دستیابی

        را در یکـی از   شـاید آن  (او سـپرده اسـت   هـر رسـمی او بـوده بـه      اسکندر انگـشتری خـودش را کـه م

خواسـت بگویـد      ، و بـا ایـن ادعـا مـی         )بـود لحظات بیهوشی اسکندر از انگشت اسکندر دزدیده        

 یــک یونانیهــاایــن ســردار پیــشنهاد کــرد کــه  . را بــر دیگــران مقــدم داشــته اســت  کــه اســکندر وی

در شـکم  ئـی کـه رخـشانک     ماهـه   جنـین شـش  تـا فرمانده برای خودشان برگزیننـد و منتظـر باشـند           
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اس انتظـار داشـت کـه چـون      پردیکـ ١.بنـشانند  اسـکندر  جـای  بهدنیا بیاید تا این جنین را     به دارد

خواهنـد پـذیرفت کـه حتمـاً در         ،   اسـت  او سـپرده    مقدونیها بشنوند کـه اسـکندر انگـشتریش را بـه          

شـان برگزیننـد و    فرمانـدهی  او را بـه رو  از ایـن  و ، خودش سـازد نایِب سلطنترا  داشته که وینظر  

  .سلطنت کند بر خاورمیانه جنین رخشانک نایبِعنوان  او در آینده به

داشـت کـه البتـه فرزنـدِ نامـشروع بـود،            ) بیـوۀ پارسـیِ ممنـون     (ندر پسری نیز از برسینە      اسک

زیرا او برسینە را در دمشق مورد تجاوز قرار داده سپس او را همخوابـۀ غیرشـرعی خـویش کـرده        

خواسـت    یکـی از سـرداران مقـدونی کـه نمـی          . اسکندر نام این پـسر را هراکـل گذاشـته بـود           . بود

دست داشته باشد به افسران مقدونی        ان مقامی ببیند که نیابت سلطنت را به       پردیکاس را در چن   

 انآمیـز هـوادار   امـا سـخنان ایـن مـرد بـا فریادهـای اعتـراض       . پیشنهاد کرد که هراکل را شاه کنند 

 سـردار دیگـری   .دست و گریبـان شـدن هـواداران دوطـرف انجامیـد        و کار به   پردیکاس روبرو شد  

گاه راضی نخواهند شـد کـه پـسر           ت با هردو گفت که مقدونیها هیچ      نام بطلمیوس ضمن مخالف     به

یک زن ایرانی را، چـه پـسر رخـشانک باشـد و چـه برسـینە، پادشـاه کننـد؛ زیـرا اگـر چنـین شـود                 

پیشنهاد . مقدونیها باید در آینده دوباره غالم کسانی شوند که اسکندر آنها را غالم کرده است              

  ٢. متشکل از افسران بلندپایه تشکیل شودبطلمیوس آن بود که یک شورای سلطنت

جمــع افــسران پیــشنهاد کــرد کــه نظــر پردیکــاس را       هــوادار پردیکــاس بــه از افــسراِن یکــی

پــا خاســته گفــت کــه پردیکــاس بــا ادعــای اینکــه   آگــر بــه ینــام ِملــ  بــهبپذیرنــد؛ ولــی افــسر دیگــری

او گفت .  شودخواهد سرپرست جنین رخشانک باشد در حقیقت برآن است که خودش شاه می

ــه     ــِب وی شــود، اینــک      کــه اگــر شــخص اســکندر انگــشترش را ب ــا او نای پردیکــاس داده باشــد ت

 تاراجقصد     که یونانیها چون به    او گفت . مقدونیها باید با این یک نظر اسکندر مخالفت ورزند        

ود  اسـکندر در ایـران وجـ   هـای  خزانـه انـد اکنـون بایـد هرچـه امـوال در       اینجـا آمـده    اموال ایران بـه   

او حتی سربازان و افسران را تشویق کـرد  . یونان برگردند  تقسیم کنند و بهمیان خودشاندارد را  

راه   بــرای ایــن اقــدام بــه شمــشیرش برگرفتــهایــن کــار بزننــد، و خــودش کــه هرچــه زودتــر دســت بــه

 امـوال  آماده شدند که با او بروند و         یونانیهااین مرد بیش از دیگران طرفدار یافت و اکثر          . افتاد

شــدت متــشنج دیــد فریــاد     چــون اوضــاع را بــه مقــدونیهایکــی از . یونــان برگردنــد  را برداشــته بــه

ایـن افـسر پیـشنهاد کـرد        . شـوند  و درگیر جنگ بـا خودشـان         بکشندبرآورد که مردم نباید اسلحه      

ن خـاطر از میـدا       بـه  آگر   ملی .شاهی برگزینند و در ایران بمانند       اسکندر را به   که آریدائوس برادر  
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در کــردِن پردیکــاس بــا ایــن پیــشنهاد موافقــت کــرد و شخــصاً رفتــه دســت آریــدائوس را گرفتــه   بــه

 ».ایــن وارث حقیقــی ســلطنت اســکندر اســت «: درون چــادر آورد و بــه افــسران متنــازع گفــت  بــه

اطـــراف شـــعار برخاســـت کـــه  پیـــشنهاد بـــا موافقـــت بخـــش عظیمـــی از ســـربازان روبـــرو شـــد و از

   ١.»آریدائوس شاه است«

 نامشروع فیلیپ مقدونی از یک روسپی معروف شـهر الریـس بـود و از                پسراین آریدائوس   

بـا لقـب    ،دیوانـه را   در آن روز ایـن جـوان نیمـه   رانشاآگر و هواد  ملی. افتاده بود  نظر عقلی عقب  

 ش بـر تـن    بـود   ایـران   شاهنـشاهان   پادشاهی اسکندر را کـه رخـت       شاه کردند و رخت   فیلیپ سوم،   

  .نشاندند شاهنشاهان اشه بر تخت پوشاند

ــد کــ   ترســید کــه پردیکــاس و   آگــر چــون مــی   ملــی  اری کــه کــرده اســت  هــوادارانش نگذارن

 بازداشـت و اعـدام پردیکـاس         گفت که دستور   )اکنون شاه فیلیپ  (آریدائوس    سامان برسد، به    به

أمورانی آریدائوس م . زودی قدرت را از دست وی بیرون خواهد کشید          را صادر کند وگرنه او به     

را بــرای دســتگیری پردیکــاس فرســتاد، و پردیکــاس و هــوادارانش ســالح برگرفتــه آمــادۀ مقابلــه 

مــن «: آگــر بـوده اســت گفـت    پردیکــاس چـون اطــالع یافـت کــه محـرک بازداشــت او ملـی    .شـدند 

  کـه بـرای حملـه و    دسـتور داد  نظـام کـه زیـر فرمـانش بودنـد             سـواره   و به  ».آگر را خواهم کشت     ملی

ــادهآگــر شــاهش را ســوار فیــل کــرد و     ملــی. شــوندده گــر آمــا  دســتگیری ملــی  نظــام را در برابــر   پی

 ۳۰۰ دهـد شم نـشان  چآگر و شاهش زهر       پردیکاس برای آنکه به ملی     .صف درآورد   پردیکاس به 

 بیـرون   را از میـان لـشکرش      بودنـد    نمـوده  همراهیآگر    ملیپیشنهاد   با   روز پیش تن از افرادی که     

آگـر دانـست کـه بـا تکیـه بـر        ملـی . شـان درجـا کـشته شـدند      و همـه ،زیر پای پیالن افکنـد      کشیده به 

لذا . کشتن خواهد رفت نظام نخواهد توانست که از پس پردیکاس برآید، و اگر بجنگد به پیاده

زودی افراد پردیکـاس   معبدی رسانده نهان شد؛ ولی به راه را در فرار دید و خودش را به  بهترین

حرکــت درآورده  آگـر ســپاهش را بـه   ردیکـاس پــس از فـرار ملــی  پ. او را یافتـه زیــر شـکنجه کــشتند  

چون هرکدام از افـسران خواسـتار     . او یک جلسۀ مشورتی از افسران تشکیل داد       . بابل را گرفت  

در ایـن جلـسه پـس از آنکـه توافـق رفـت کـه آریـدائوس شـاه بمانـد و                       امتیازی برای خودش بود،     

ناور هخامنشی که اسکندر گشوده بود      کشور په پردیکاس سرپرست رخشانک و جنینش باشد،       

 مـصر بـه   . رسـید یکـی از سـرداران        عنوان ملک شخصی به     چندین پاره تقسیم شد و هرناحیه به        به

رسـید، و قــرار شـد کـه شــمال آفریقـا تــابع     پــاتر  آنتـی  ، مقدونیـه و یونــان بـه  واگـذار شــد بطلمیـوس  

ــه ســهم افــسری بــه  ؛مقدونیــه باشــد  د؛ کیلیکــیە نــصیب فیلوتــاس  نــام لیومیــدون شــ   شــام و فینیقِیّ
                                                 

  .۷ ۱، ۷ و ۲۴ ۱۶: همان 1
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 کــاریَە و لیــدِیَە بــه کاســاندر و مِنانــدِر رســید؛  ؛شــدگــون واگــذار گــشت؛ لیکــیە و فــریگیە بــه انتی 

نـام لِئونـاتوس شـد؛ نیمـۀ شـرقی انـاتولی              بخش سـاحلی انـاتولی بـر دریـای ایـژه سـهم افـسری بـه                

مــاد .  واگــذار گردیــدپتــوکَە و تراپیزونــت ســهم اوِمــن شــد؛ و تــراکیە بــه لیــسیماخوس  شــامل کَــت

 چونکه قرار شد کـه      ١.فیتون در نظر گرفته شد    نام    ی برای افسری به   بند  جنوبی نیز در این تقسیم    

 بقیۀ سرزمینهای شرقی در دسـت همـان افـسرانی بمانـد کـه توسـط اسـکندر تعیـین شـده بودنـد،            

ئـیس قبایـل   ، در دسـتِ همـان ر  )پس نام آترپاتیکان گرفت سرزمینی که از آن   (بخش شمالی ماد    

در دسـت یـک     نیـز   پارت و هیرکـانِیَە     اند؛    نوشته» آترپات»آترپاتیک ماند که یونانیها نامش را       

ماند که منصوب  پدر رخشانک   باختریە و سغد در دست    ؛  ماند محلی منصوبِ اسکندر   سپهدار

  .فتتعلق گر و درواقع به پردیکاسبابل و بقیه ایران نیز به برادر اسکندر . اسکندر بود

بــر روی زمــین در چــادرش  روز شــش اســکندر جــسد در میــان ایــن جــدالها و تقــسیم میــراثْ

کنـت کـورت   . کنـد بـرای دفـن او اقـدامی    کـه   کسی فرصـت نیافـت      شد     گرچه متالشی می   و،  ماند

بطلمیـوس کـه    . »را بـاور نـدارم      گویند کـه جـسد متالشـی نـشده بـود، ولـی مـن ایـن                «نویسد که     می

وانهای اسـکندر را بـا خـود بـه مـصر بـرد و در ممفـیس دفـن کـرد؛ و                       صاحب مصر شده بود اسـتخ     

  ٢.اسکندریه انتقال داد جسد را نیز به اسکندریه برد چندسال بعد که پایتخت را به

ترسـید، و بـیم داشـت کـه          رغم این تقسیم میراث بازهم پردیکاس از توطئۀ رقیبـانش مـی             به

 یعنی استاتیرا دختر داریوش سـوم سکندر حمایت از زنِ دیگر ا   کسانی از افسران مقدونی به    

تـرین فـرد بـرای         اینکه او وارث تـاج و تخـت پـدرش داریـوش اسـت و شایـسته                 ۀبهان  برخیزند و به  

از میـدان   ) پردیکـاس را  (دسـت گیرنـد و او را          جانشینی اسـکندر اسـت سرپرسـتی اسـتاتیرا را بـه           

خـواهرش   اسـتاتیرا و های   الشهکرد، و نیست کردن استاتیرا      أمور سربه او کسانی را م   . در کنند   به

سپس شایع کرد که رخشانک بر استاتیرا       . را با خاک انباشت      یک چاه متروکه افکند وآن     در را

خــاطر  را بکــشد؛ و پردیکــاس او را بــه  ورزیــده و از پردیکــاس خواســته اســت کــه وی    رشــک مــی 

  ٣.رخشانک کشته است

   سالۀ سرداران مقدونی۲۲جنگهای داخلی . ۱

 سـرداران او هـیج       در میـان   گـور بـرد، و       بـه  شر رؤیای تشکیل شاهنـشاهی را بـا خـود         اسکند

                                                 
  .۱۸/ ۹ – ۸/ ۷: همان 1
  .۲۰ ۱۹/ ۹: همان 2
  .۱۲۰: پلوتارک، کتاب اسکندر 3
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 هـا  و یونانی  هامقدونی. ئی که الیق ادارۀ جهان پهناور هخامنشی باشد وجود نداشت            شایسته مرد

یـی ایـران بـا اسـکندر همـراه شـده بودنـد، پـس از آنکـه           قـصد غـارت ثروتهـای افـسانه     که فقط بـه   

و همـۀ  نـزاع افتادنـد     کنار آینـد و بـه  هم با  که دشان تقسیم کردند نتوانستند   را میان خو    میراث وی 

سـابقه فـرو     بـی  را از باختریَە تا یونـان و از مکـران تـا مـصر در آشـوبی                کشورهای سابق هخامنشی    

ه قـ  سـلب کردنـد و تلفـاتی را برمـردم فلکـزدۀ منط         ایـن سـرزمینها   بردند و آسایش را از همۀ مـردم         

بـارآورده   تاراجهـای اسـکندر بـه    گریهـا و  تلفاتی بود که ویـران  مراتب بیشتر از     که به  آوردندوارد  

 بــسیاری از ســرداران اســکندری یکــدیگر را   درازمــدت و خــونین هــای در میــان ایــن جنگ . بــود

قـصد    پردیکـاس بـه   . درصدد برآمد که شاهنشاه شود     مصر را داشت  بطلمیوس که   . کردند کشتار

کـه  یتون فپس از او ). م  پ۳۲۲(شید ولی شکست یافته کشته شد     مصر لشکر ک     به اوبرکنار کردن   

 )پـسر رخـشانک    ( اسـکندر کهتـر    سرپرست آریـدائوس و   عنوان    بهمادِ جنوبی را در دست داشت       

ولی در این میانْ جنگهای شـدید سـردارانی کـه هرکـدام خواسـتار شـاهی خـودش                   . انتخاب شد 

کـشتن رفتنـد    ها به چندتنی از آنها در درگیریبود در شام و اناتولی جریان داشت؛ و پس از آنکه         

شــان  ایــن منــوال پــیش بــرود همــه  کــدام قــدرت فائقــه نــدارد و اگــر وضــع بــه   و معلــوم شــد کــه هــیچ 

محــلِ  در  بخــشی از افــسرانئـی کــه  ، بـاب مــذاکره را گــشودند و در جلــسه کــشتن خواهنــد رفــت بـه 

پـاتر   آنتـی  ردنـد ک برگـزار    وریههمـسایگی شـرقی حلـب در سـ        در  ) سـه باغـستان    (»یسرادپـ تِرِے  «

آنتیگـون واگـذار      نیابت سـلطنت برگزیـده شـد؛ و فرمانـدهی نیروهـای مقـدونی در انـاتولی بـه                   به

گردید و مأمور شد که نیروهای اومن را در هم بـشکند و اومـن و افـسران همدسـتش را دسـتگیر و                         

اســکندر کهتــر را  مقدونیــه رفــت و آریــدائوس و رخــشانک و پــسرش      بــهپــاتر آنتــی. اعــدام کنــد 

ــه ــد کــه خــودش را            ب ــم نکن ــاز کــسی قــد علَ ــانش دور باشــند و ب ــا از دســترس رقیب ــرد ت ــه ب مقدونی

اما آنتیگون پس از شکـست دادن اومـن و متحـدانش در انـاتولی درصـدد                 . سرپرست آنها بنامد  

  . کندنشاهپاتر افتاد و برآن شد که خودش را شاه نابودسازی آنتی

آسـمان رفتـه و    برخـی از سـرداران بـا ایـن عقیـده کـه اسـکندر بـه             در میان جنگهای داخلی،     

دسـت خواهـد گرفـت، بـرای      زودی برخواهـد گـشت و پادشـاهی جهـان را بـه      کند و بـه     خدایی می 

 ش زمردنـشان نهادنـد و عبـادت        زریـنِ   از اسـکندر سـاخته بـر تخـت         پیکرۀ مرمرینـی  خودشان یک   

زیـر آیـد و دوبـاره سـلطنت       تند تا از آسمان به     نشس اوانتظار ظهور     کردند و شاهخدا خواندند و به     

آنها گفتـه بـود کـه قـصد دارد       بودند که خود اسکندر بهکسان همانحتماً اینها   . دست گیرد   را به 

 کــه اگــر از  پنداشــتند مــیشــاید اینهــا پــیش خودشــان   . آســمان ســفر کنــد و بازخواهــد گــشت    بــه

شان را مورد مؤاخذه و       بازگردد همه  وقتی اسکندر از آسمان      کنند اسکندر اطاعت    جزپادشاهی  
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 وگرنــه دلیلــی نــدارد کــه گروهــی افــسر بلندپایــه از یــک انــسان مــرده بــت        ؛مجــازات قــرار دهــد 

زودی از آسـمان پـائین خواهـد آمـد و پادشـاهی             بـه  اوکـه   بگوینـد   بتراشند و او را خدا بخواننـد و         

در همین دنیا   مرده است دوباره    که     کسی بپندارد باشد که    خرد  بیانسان باید واقعاً    . خواهد کرد 

کـه هنـوز در جاهـائی از        » رجعـت «نظریۀ مـذهبِی    . زندگی ادامه خواهد داد      و به  زنده خواهد شد  

اش در  خاورمیانه بازمانده و وارد احادیث دینی برخی از مذاهب اسـالمی نیـز شـده اسـت ریـشه                 

  .همین خرافات دیرینه است

نیابـت    بـه  »پِرخون سپولِ«نام    ی به افسرذشت و   مقدونیه درگ  پاتر در  م آنتی    پ ۳۱۹درسال  

کاسـاندر و بطلمیـوس و لیـسیماخوس و آنتیگـون کـه هرکـدام خواهـان پادشـاهی           . سلطنت رسید 

رفتـه  یونـان    بـه سـپاهیانش با  کاساندر   .مخالفت برخاستند   خون به برای خودش بود با پولیس پِر     

ضـد پـدرش برخاسـت و او     بـه خـون  ر در این میان پسر پولیس پِ    .وارد جنگ شد  خون  با پولیس پِر  

در . جنــگ بــا کاســاندر ادامــه داد دســت گرفتــه بــه نیابــت ســلطنت را بــه برکنــار کــرد و خــودش را

جنگ قدرت در مقدونیه . میان سرداران مقدونی ازسر گرفته شدی خونینجنگهای اناتولی نیز 

سـر  ادر اسـکندر  آریـدائوس را المپیـاس مـ    م  پ۳۱۷ در سـال . شـکل دیگـری ادامـه داشـت     نیـز بـه  

 ۱۰۰ برآمـد و بـیش از   مخالفـانش او درصـدد نابودسـازی   .  و خودش را شـاه خوانـد  نیست کرد   به

تـرور   خـویش  هـای ویـژۀ   دسـته عنـاوین گونـاگون توسـط     تن از سرداران اسکندر را در مقدونیه بـه   

ان پِرخون را در یونان شکست داد و بر بخش اعظـم یونـ            سکاساندر در همین سال پسر پولِ     . کرد

عقـد ازدواج   زور بـه  دست یافت، و برای آنکه ادعای سلطنت مقدونیه کند خواهر اسکندر را بـه        

ــه در خــویش درآورد، رخــشانک و پــسرش را    ــه  زیــرمقدونی ــاری قــرار داد و ب جنــگ   اقامــت اجب

 و  اسـیر و زنـدانی کـرد      م شکـست داده        پ ۳۱۶برخاسـته او را در سـال         اسـکندر  مادرالمپیاس  

  .کشت  در زیر شکنجهو فجیعینح زودی به به

هـم زده   دسـت آورده قـدرت بـسیار زیـادی بـه       پیروزیهای درخشانی در انـاتولی بـه     آنتیگون

 متحد شـده در  همبا  کاساندر و لیسیماخوس .کرد نحو جدی تهدید می  و رقیبان قدرت را به     بود

ها سـلوکوس کـه    در این جنگ. او وارد جنگ شدند   قصدِ نابودسازیِ آنتیگون برضدِ     به ۳۱۵سال  

ولــی برســر تقــسیم امــوال تــاراجی کــه    ؛ کــرد بابــل را در اختیــار داشــت از آنتیگــون حمایــت مــی   

 او  ، آنتیگـون قـصد نابودســازیِ   آنتیگـون اخــتالف افتـاد   او وخزانـۀ بابـل وارد شــده بـود میـان     بـه 

 سِل پـسر پـو    در یونـان  . پیوسـت بطلمیـوس    ه بـه  گریخت مصر  به اموال را برداشته   و سلوکوس    کرد،

 جنگهـای  ۳۱۱تـا    ۳۱۴در سـالهای    . کـشه شـد    ۳۱۴ تـوانی داشـت، در سـال       پرخون کـه هنـوز نیمـه      

کــدام از دوطــرف  داشــت بــدون آنکــه هــیچ شــدت ادامــه  و لیــسیماخوس بــهکاســاندر بــا آنتیگــون 
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بطلمیوس در سـال    . دیمیتریوس پسر آنتیگون بود   فینیقیه در دست    .  حاصل کند  پیروزیِ نهایی 

 .فینیقیـه بـرود و فینیقیـه را از دیمیتریـوس بگیـرد        ا از راه غـزه و فلـسطین بـه         لشکر آراسـت تـ     ۳۱۲

فلسطین رسیده باشد دیمیتریوس خاک فلسطین را زیر پـا نهـاده قـصد او                 ولی پیش از آنکه او به     

کـشتن    بـه ی  یونـان هزار   ی درگرفت، پنج  خونینبطلمیوس جنگ     در غزه میان دیمیتریوس و     .کرد

 فینیقِیّــه  پــس از آن واســیر شــدند،اش  ، افــراد خــانوادهگریخــت کــستبــا شمیتریــوس ی، درفتنــد

نیز با افرادش در این لشکرکشی همراه بطلمیـوس بـود و در             سلوکوس  . دست بطلمیوس افتاد    به

  در اختیــارش نهــاد بطلمیــوس نیروهــائی کــه  یــاری  بــهاو پــس از آن .ایــن پیــروزی ســهم داشــت  

. از دست هواداران آنتیگون بیرون کشیدی خونینی پس از جنگها را   بابل لشکر کشیده بابل    به

. تا سلوکوس را بیـرون کنـد      بابل لشکر کشید       از ماد به   که از یاران نیرومند آنتیگون بود     نیکاتور  

سـلوکوس پـس از   . سـلوکوس پیوسـتند    و افرادش بـه گریخت نیکاتور   شد و  سلوکوس پیروز    ولی

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

 بطلمیـــوس .شـــام لـــشکر کـــشید تـــا بطلمیـــوس را بیـــرون کنـــد بـــهآنتیگـــون در همـــین زمـــان 

 پیش از آنکـه آنتیگـون بـا او           و ، را تاراج و تخریب کرد     )اینک در اسرائیل   (یافا شهرهای عکا و  

 کـه رخـشانک و پـسرش اسـکندر      کاسـاندر . مـصر گریخـت     بـا امـوال بـسیاری بـه        وارد جنگ شود  

 از بیم آنکه هـواداران آنتیگـون اسـکندر و           ر را در مقدونیه زیر اقامت اجباری قرار داده بود         کهت

او ). م   پ ۳۱۰(را سر بریدند      کرده رخشانک و اسکندر    گسیل مأمورانی   کنندرخشانک را آزاد    

در ایــن هنگــام از اســکندر خــواهری . تــرور کــرد را نیــز ە ســالۀ اســکندر از برســین۱۴ هراکــل پــسر

یس این زن را نیز آنتیگون در سـارد . زیست  مییسود که کلئوپاترا نام داشت و در سارد     مانده ب 

 کلی از جهان برافتاد      به دست سرداران خودش    بهترتیب نسل اسکندر مقدونی      این   به .کرد ترور

  .کس زنده نماند و از افراد خاندانش هیچ

 و پیروزیهـای درخـشانی       جنگهای آنتیگون در اناتولی ادامه یافت      ۳۰۷ و   ۳۰۸در سالهای   

ــه  بــه ــشاه خوانــد  ۳۰۶ســال  دســت آورده ب بطلمیــوس و کاســاندر و ســلوکوس و   .  خــودش را شاهن

در  قــصد آنکــه آنتیگــون را از میــدان بــه  داشــتند، بــهشاهنــشاهیلیــسیماخوس کــه هرکــدام داعیــۀ 

ری دادن و نـابودکردن دیگـ      درعین حال هرکدام درصدد فریـب      کنند با یکدیگر اتحاد بستند، و     

مـصر لـشکر      کـشتی بـه    ۱۵۰آنتیگون با یک سپاه نودهزار نفری و نیروی دریایی متشکل از          . بود

محاصــره  او همچنــین جزیــرۀ رودس را توســط پــسرش بــه . دســت نیــاورد کــشید ولــی مــوفقیتی بــه 

 اتحـادی  سرانجام پیمـان  ولی رودس سقوط نکرد و       گرفت،در محاصره   را    سال آن   درآورد و یک  

در نقـــاط مختلـــف انـــاتولی جنگهـــای متحـــدان بـــا .  آنتیگـــون منعقـــد شـــدرودس وســـران میـــان 
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ســال   ایــن جنگهــا بــیش از پــنج. تلفــات ســنگینی متحمــل شــدندهمگــانآنتیگــون ادامــه یافــت و 

. کـشتن رفـت      در غـرب انـاتولی شکـست یافتـه بـه           آنتیگـون  ۳۰۱در سـال    ادامه داشت و سرانجام     

ــلوکوس و کا پـــس از آن  ــسیماخوس و بطلمیـــوس و سـ ــان و لیـ ــیا و بالکـ ــاندر آسـ ــان   سـ مـــصر را میـ

 رودان میان و   شام ؛اناتولی تا کوههای توروس نصیب لیسیماخوس شد      . خودشان تقسیم کردند  

بطلمیوس هم پادشاه مصر    .  مقدونیه و یونان در دست کاساندر ماند       ؛سلوکوس رسید    و ایران به  

بـار خـدای آسـمانی بـا      ه یـک  گفـت کـ     ، و مـی   بود و در آنجا رسماً خودش را خدا اعالم کـرده بـود            

  .مادرش درآمیخته است و او پسر واقعیِ خدا است

کارهــای یونانیــانی کــه جهــان پهنــاور    ایــن بــود نظــری اجمــالی و گــذرا و بــسیار فــشرده بــه    

 کننـد و برسـر تقـسیم غنـایم          کـار    با آن چه    که دانستند  دست آورده بودند ولی نمی      هخامنشی را به  

آشــوب و   و بالکــان و یونــان را بــهی غربــی سراســر آســیاســال۲۲ در جنــگ شــدند و هــمجنگــی بــا 

اسـکندر  کـه  گوینـد   مـی  و این بود آن نظم نوینی که نویسندگان متعصب غربی    . ناامنی کشاندند 

او تنها چیزی که برای جهان متمدن آورد تاراج         . ارمغان آورده بود    مقدونی برای جهان قدیم به    

زمان تـا      وارد خاک آسیا شد و از آن       ۳۳۴ او در سال  .  بود رفق و   رنجآوارگی و    و کشتار و ویرانی و    

 ؛ آسیا یک لحظه آرامش نداشت و همواره در جنـگ و آشـوب بـود         تمام  سالِ ۳۴  یعنی ۳۰۱ سال

گـشت، دوشـیزگان و بـانوان     گردیـد، امـوال تـاراج مـی     شد، آبادیها ویـران مـی    شهرها تخریب می  

ئـی   گرفتند، و در هیچ خانه ، پسران مورد تجاوزهای جنسی قرار میرفتند اسارت و بردگی می    به

سـرور   شـاه و بـی      سال جهـان متمـدن عمـالً بـی         ۳۴ در این . امان برای زندگی کردن وجود نداشت     

آسـیا آمـده بودنـد و هـیچ هـدفی       ئی بود کـه از غـرب بـه    بود و امورش در دست تاراجگران بیگانه  

  .سر نداشتندجز تاراج و کشتار و اسیر کردن در 

خــود آمدنــد  اش نبودنــد و وقتــی بــه  جهــان پهنــاوری را گــشوده بودنــد کــه شایــسته یونانیهــا

گونــه  دانــستند کــه ایــن جهــان را چــه  دیدنــد کــه ایــن جهــان پهنــاور را بایــد اداره کــرد، ولــی نمــی  

شود اداره کرد؛ این بود که فکر کردند بهتر است اموال و امـالک تـاراجی را میـان خودشـان                       می

 ،دنـ موافقتها رضـایت ده     این خو نداشت که به       به آنهااما طبیعت   . تقسیم کنند و آسوده بنشینند    

بردگـی   زمینی را برای خودش بردارد و مردمش را به     و وقتی موافقت کردند که هر سرداری پاره       

  .کردندجان یکدیگر افتادند و همدیگر را نابود  بکشاند، باز هم به

دستـشان افتـاده بـود چیـزی          ادارۀ کشور پهناور هخامنـشی کـه بـه        علت ناتوانی یونانیان در     

آنهـا کـه از نظـر سـنتی         . شـان نبـود    تجربگی سیاسی و نارسایی تئوری سیاسی       ناپختگی و بی   جز

چـون نظـام    همنظـامی      و حـداکثر بـه     یونـانی، دمکراسـی     نظام سیاسی کدخدامنـشانۀ موسـوم بـه         به
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 یــک نظــام متمرکــز و قدرتمنــد در یــک زمــین مقدونیــه خــو کــرده بودنــد، ذهنــشان بــرای تــشکیل

 خواسـتارآن بـود کـه بخـشی از     مقـدونی  هرکدام از سـرداران   رو  پهناور پرورش نیافته بود؛ از این     

وی تعلق گیرد تا برای خـودش تـشکیل حکومـت مـستقل دهـد؛ و از آنجـا                     این سرزمین پهناور به   

در . ساله میانشان درگرفـت ۲۲خلی  رسید قانع نبود، جنگ دا      او می   سهمی که به    کدام به   که هیچ 

ایـران یـورش آورده بودنـد، و نیـز همـۀ              این جنگها بخش اعظم سردارانی کـه همـراه اسـکندر بـه            

م هـیچ فـردی نـه      پ۳۰۴عـام شـدند و چنـان شـد کـه تـا سـال         افراد خاندان اسکندر درپی هـم قتـل      

  . اسکندر زنده نمانده بودخاندانِنرینه و نه مادینه در 

  سلوکوس و جانشینانشپادشاهی . ۲

سـرداران اسـکندر بـود کـه        گرتـرین     و حیلـه  ترین   طلب زیرکترین و فرصت   سلوکوس یکی از  

موقــع از خطرهــا بگریــزد و بــا شــکیبایی    بــرداری کنــد و بــه  دانــست از موقعیتهــا بهــره  خــوب مــی 

جـانورانی شـبیه بـود کـه       بـه  سیاسـی سـلوکوس   ۀ   شـیو  .انتظار فراز آمدن فرصت مناسب بنشیند       به

اواخـر عمـر اسـکندر       او در . خزنـد   درون النه مـی     روشنایی روز به   آیند و در    بها از النه بیرون می    ش

ــوان معــاون نائــب  پــس از اســکندر بــه . فرمانــده یــک لــشکر هزارنفــری شــد    معــاون ( هالــسلطن عن

مــصر لـشکر کـشید، بهتـرین موقعیـت بـرای از بــین       وقتـی پردیکـاس بـه   . تعییـین شـد   )پردیکـاس 

شورش واداشـت و   ا در پیش روی خود دید و سربازان پردیکاس را برضد او به بردن پردیکاس ر  

او   پاتر کرد بابل به    آنتی  خاطر خدماتی که به     بعدتر به . شدن پردیکاس شد    باعث شکست و کشته   

در جنگهای آنتیگون و اومن جانب آنتیگون گرفت و بعد برسـر تقـسیم تاراجهـائی                . واگذارشد

چـون احـساس کـرد کـه خطـر          قـرار داشـت بـا آنتیگـون اخـتالف یافـت و            که در بابل در اختیـار او        

مـصر گریخـت و چنـد سـال            و از آنجـا بـه      بـه شـام     اموال را برداشته   آنتیگون متوجهش خواهد شد   

در جنگ دیمیتریـوس و بطلمیـوس در کنـار بطلمیـوس ایـستاد، و پـس         . سر برد   نزد بطلمیوس به  

بابـل نیکـاتور را کـه سـردار اعزامـی آنتیگـون بـود           در  . بابـل برگـشت     یاری بطلمیـوس بـه      از آن به  

پـس از آن در اتحـاد سـرداران برضـد          .  را گرفـت   ) و خوزستان  همدان( غرب ایران    شکست داد و  

خوزســـتان و   خـــودش را در عـــراق وپـــس از شکـــست و نـــابودی آنتیگـــون و ،آنتیگـــون وارد شـــد

دری در پارس و ایران مرکزی و      نبرد با دیگر سرداران اسکن      پس به   از آن .  بالمنازع یافت  همدان

ی تشکیل سلطنتشمالی و شرقی همت گماشت و آنان را یکی پس از دیگری از میان برداشت و   

جنگیـد و     امـا ایـن مـرد نیـز گرچـه خـوب مـی             . داد که از مدیترانه تا مکران و سیستان گسترده بود         

توانـست کـه    عـی نمـی   معنـای واق     و سـلطنتش بـه     دانست  داری را نمی    گر و زیرک بود، جهان     حیله
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  .سلطنت باشد

 فـــالت ایـــران بـــرای مـــدت ده ســـال میـــدان ،بابـــل برگـــشت  کـــه ســـلوکوس بـــه۳۱۲ از ســـال

طـرف برتـر   . جنگهای شدید سرداران اسکندر بود که در نقـاط مختلـف ایـران اسـتقرار داشـتند            

یـان  گردید، و طرف بازنده ایران سلوکوس بود که پیوسته با پیروزی هماغوش می    در این جنگها  

شد تا هزینۀ این جنگها تأمین گردد و زنان و     بودند که آبادیهایشان پیوسته تاراج می      ئی  زده  رنج

رفتند تا ابـزار لـذت شـهوانی یونانیـان گردنـد، و شهرهایـشان                 اسارت می   دختران و پسرانشان به   

ســتفاده عنــوان پایگــاه مقاومــت و مبــارزه ا  تــا رقیبــان متقابــل نتواننــد از آنهــا بــه شــد مــیتخریــب 

چــون اســکندر در زنــدگی کوتــاهش هــیچ ســری را در ایــران بــاقی نگذاشــته بــود کــه فــردا   . کننــد

سالها مقاومتهای اندکی که از سوی برخی از دردمندان ایرانی در گوشه و کنار                برخیزد، در این  

سـوزی و کـشتار و     آتـش زده  رنـج ئـی بدهـد بـرای مـردم           شـد، بـیش از آنکـه نتیجـه          کشور ابـراز مـی    

اگـر در جـائی آذرگـاهی یـا معبـدی یـا مرکـز        . شـد   افـزوده مـی  مـردم دردهای  آورد و بر  ب می تخری

اگـر  .  تخریب شد و ازبین رفـت مقدونیدست سرداران  سالها به ئی باقی مانده بود در این    علمی

رسـید تـا      قتـل مـی     شـد و بـه       دسـتگیر مـی    اینهاوسیلۀ    ئی مغی یا هیربدی هنوز زنده بود به         در گوشه 

خبـری    کـه از دیـن و دانـش چیـزی بدانـد در جهـان نباشـد و همـۀ ایرانیـان در بـی                یتیشخـص هیچ  

م    پ ۳۰۱سـلوکوس تـا سـال       . ئی برای یونانیان گردنـد      کامل بمانند و بندگان چشم و گوش بسته       

اما سراسر فالت ایران را از چنگال کلیۀ سرداران مقدونی بیرون کشید و یک دولت سراسری               

شــد و از   شــرقی شاهنــشاهی هخامنــشی را شــامل مــی ســرزمینهایه همــۀ تــشکیل داد کــ بنــد نــیم

رق مقدونی سپرده شـد  فدست پادگانهای مت   ، و ادارۀ آن به    بودطرف شرق با هندوستان همسایه      

  .جای کشور برقرار بود که در همه

 مبنــی بــر اینکــه ئــی رواج داد  ســلوکوس وقتــی رســماً شــاه ایــران و بابــل و شــام شــد افــسانه    

این افسانه .  از نژاد آسمانی است، و رسماً مثل استادش اسکندر ادعای خدایی کردخدازاده و 

ئـی   زیر آمده با مـادر سـلوکوس آمیـزش کـرد و حلقـه           از شبها اپولون از آسمان به      گفت که شبی    می

بنــابر ایــن  . آن زن داد و از ایــن آمیــزش نطفــۀ ســلوکوس بــسته شــد      عنــوان هدیــه بــه   زریــن را بــه 

ــون ســلوکوس تخمــۀ اپو  ــود و تخمــۀ پــدرش  شــد مــیل ســلوکوس حتــی ایــن حلقــۀ ادعــایی را    . نب

راسـتی   داد تـا همـه بـا دیـدن آن بـاور کننـد کـه او بـه          خرافاتی نـشان مـی   یونانیانِ عنوان شاهد به    به

گفتنــد کــه اگــر   حتمــاً یونانیــان بــا خودشــان مــی  . گویــد فرزنــد خــدای آســمان اســت و دروغ نمــی 

مـادرش هدیـه داده اسـت       قـه کـه خـدا از آسـمان آورده و بـه            گویـد پـس ایـن حل        سلوکوس دروغ می  

کـرد کـه خـدا از آسـمان آمـده و بـا          گویی سلوکوس بود و ثابت می       چیست؟ این حلقه گواه راست    
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فرزنـدان و نوادگـان او   .  از آن همبـستری بـسته شـده اسـت         اومادر سلوکوس همبستر شده و نطفۀ       

عنــوان اثبــات ادعــای     از آن بــهجانــشینانش  و١داشــتند، نیــز بعــدها ایــن حلقــه را بــا خودشــان     

خواستند که  خواندند و از مردم می شان خودشان را خدا می  کردند و همه    الوهیتشان استفاده می  

 تبـدیل   خدا  همچون اسکندر خودش را به      وقتی شاه شد   ترتیب سلوکوس   این  به. عبادتشان کنند 

از ایـن هـم     ) م  پ۲۴۶ ۲۶۱(خـوس دوم    نـوادۀ او انتیو    . او را بپرسـتند     که کرد و از مردم خواست    

 همــۀ خــدای کــه برتــرین خــدای آســمانی و   ٢را بــرای خــودش برگزیــد،  فراتــر رفتــه لقــب تئــوس  

ترتیب، انتیوخـوس دوم   این به. بود خدای کهنِ آریایی   تئوس همان دیو     .خدایان یونان بود  

  .خدای خدایان یونان شد

 نه در شهر ویران شدۀ     یونانیهاچونکه  . ودکلی ویران شده ب     بابل در جنگهای مقدونیها به    

دجلـه اسـتقرار داشـتند، سـلوکوس نیـز در       بابل بلکه در پادگانی در شـرق بابـل و برکرانـۀ غربـی              

صـورت شـهری درآمـد و سـلوکوس            او بـه   سـلطنت این پادگان مستقر شد و این پادگان با تـشکیل           

 بـه شـام و    بطلمیـوس چـشم طمـع       دانست کـه دوسـتش        ولی چون می  . نام این شهر را سلوکیه نهاد     

کـه در سـاحل     یونـانی    انتقـال داد و در پادگـان         شـام   بـه زودی مرکز حـاکمیتش را        فینیقِیّه دارد، به  

شهری  او این پادگان را به. دائر بود اسکان یافت تر از ایسوس  اندکی پائین  دریای مدیترانه 

 بعـدی  هـای  در سـده این نـام  . میدکرده انتیوخیه نا انتیوخوس پسرشنام  را به  و آنکردمبدل  

 خواندنـد و تـا امـروز همـین     »اکیـه طان«را   آنسـریانیها  خوانـده شـد، و     »کیـه یوانت«توسط رومیان   

  .نام را حفظ کرده است

 .تـوان دولـتش خوانـد       یـک تعبیـر نمـی        تـشکیل داد بـه      در خاورمیانـه    که سـلوکوس   سلطنت

تقر در سـرزمینهای بیگانـه از او بـود کـه     پیوسـته از چنـدده پادگـان مـس         هـم   ئـی بـه      او مجوعـه   دولت

 از مـردم    )زور سـرنیزه     بـه  باجهـای مرتـب   ( مالیاتهـای اجبـاری      دادند اخذ   تنهاکاری که انجام می   

این منظور در فالت ایران تـشکیل داد بـیش از هفتـاد بـود             تعداد پادگانهائی که او به    . بومی بود 

همچـون    بودنـد، و  و مقـدونی ازان یونـانی که همه نام یونانی برخود داشتند و سـاکنان آنهـا سـرب      

آنهـا   تردیـد همگـان بـه    زیـستند و بـی   جزایر کوچک و مقتدری در میان دریای جمعیت ایـران مـی     

. نگریستند؛ زیرا نه نژاد آنهـا ایرانـی بـود، نـه دیـن آنهـا و نـه خلـق و خویـشان                         دیدۀ دشمن می    به

ی دور آمده با زور شمـشیر نشـسته بودنـد      شناختند که از راهها     آنها را مردم ایران بیگانگانی می     

ایـن مراکـز نظـامی در یـک خـط طویـل در       . گذراندنـد  کردنـد و روزگـار مـی       و از مردم اخاذی مـی     

                                                 
  .نقل از ژوستن ، به۲۰۵۳: پیرنیا ١
  .۲۰۷۳: همان ٢
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 حران نصیبین بابل همدان ری هیرکانِیَە مرو المللی بلخ  طول جادۀ بازرگانی بین   

داشـتند کـه     نیرومند غـارتگر را جات  این پادگانها عمالً حالت دسته  .بودند دائرانتاکیه   حلب

ــه پیوســتهدر نزدیکیهــای مراکــز تمــدنی ایــران تأســیس شــده بودنــد و       غــارت شــهرها و    دســت ب

 را  انـاهیتە داشـتند و همـۀ آذرگاههـا و معابـد          آنها با هرچه ایرانی بـود ضـدیت       . زدند  آبادیها می 

گـاهی را سـر پـا نگـاه        داشـتند هـیچ آذر     غارت و ویران کردند و چندده سـالی کـه در ایـران قـدرت              

کــه او و   تــا زمــانی  . کننــد نداشــتند و کوشــیدند کــه کلیــۀ عناصــر مــادی تمــدن ایرانــی را نــابود         

ئی اجازه نداشت که نامهائی که یـادآور دوران      جانشینانش در ایران قدرت داشتند هیچ ایرانی      

 از اذهـان  هخامنشی بود را بر فرزندانش نهد؛ و چنان کردند کـه یـاد و خـاطرۀ شـکوه هخامنـشی             

کلــی ممنــوع گردیـد تــا هرچــه سـبب بقــای هویــت    خـط و کتابــت ایرانــی بـه  . ایرانیـان زدوده شــود 

جماعـات  .  نگهداری کتاب و نوشـته بـرای ایرانیهـا کیفـرش اعـدام بـود               .شودایرانی بود نابود    

ن خود گرفتند، دوچیز از مردم ایرا     مرور زمان حالت شهر را به        که به  ی یونانی  پادگانها درساکن  

ئـی بـود کـه     دو تنهـا رابطـه   ایـن . یکی باج و خراج و دیگـری دشـنام و نفـرین         : داشتند  دریافت می 

وجـه مـشترکی کـه میـان آنهـا و ایرانیـان وجـود داشـت دشـمنی          . میان آنها با ایرانیان برقـرار بـود    

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

سن  بودند و ایرانیان     خرافاتیایرانیان نیز آن بود که اینها کژدین و          ؛ اینهـا غیـر     خردگـرا  و   مزدایـَ

 اخالقـی   واالیاصول  اصول اخالقی و با خلق و خوی یونانی بودند و ایرانیان پایبند به              پایبند به 

ونـدی ایجـاد   میـان اینهـا و ایرانیـان پی   کـه   توانـست     هـیچ چیـزی نمـی     . زرتشتبرخاسته از تعالیم    

اینها چنان رفتار ناشایسته با ایـران و ایرانـی کردنـد کـه هـیچ تـوجیهی بـرای ماندنـشان در                  . کند

گـشتند یـا از    شـدند و در میـان مـردم ایـران گـم مـی       ایرانـی مـی  کـه  بایست   ایران باقی نماند؛ یا می    

مـرور   راه را بـه  یـن شدن هیچ راهی نداشتند، و ا جز ایرانی برای ادامۀ حیاتشان به. رفتند میان می 

  .در پیش گرفتند خواه و ناخواه زمان

از و شایـستگیش را نداشـتند کـه         عمـل آوردنـد نتوانـستند          تالشهائی کـه بـه     رغم  بهیونانیان  

ســرزمینهای ســلوکوس درایجــاد حکومــت باثبــات در .  اســتفاده کننــدیــان ایرانتمــدنیتجــارب 

همپیمـان قـدیمیش لیـسیماخوس در     دوست و با  ۲۸۱ ۲۸۲ در سالهای    او. تابع خود ناکام ماند   

دنبـال ایـن پیـروزی بـرآن          بـه . جنگ شد و او را شکست داده کشت و براناتولی نیـز دسـت یافـت               

کرده از  گذشت کسی او را ترور  میبوسفورکه از تنگۀ  مقدونیه لشکر بکشد، ولی وقتی شد که به  

نـام اپامـا       ایرانـی بـه    اسیرشـدۀ   یک بانوی  مادرش انتیوخوس اول که     پسرشپس از او    . میان برد 
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بــه  ســال درگذشــت و جــایش را ۲۰ســلطنت رســید و پــس از   بــه١ بــود،اســپیتمان اهــل ســغددختــر 

 یکـی از سـرداران تـابع انتاکیـه     بـاختریَە در زمان این شاه بود که در .  انتیوخوس دوم داد پسرش

زیستند زیِر  نواحی می پادگانها که در این  یونانیانِ نسل دومِ. دادتشکیل یک حاکمیت مستقل

آئـین بـودا درآمدنـد و خلـق و خـوی مـردم        تأثیر عناصـر فرهنگـی و دینهـای منطقـه قـرار گرفتـه بـه              

  . گری بیرون رفتند منطقه را گرفته از یونانی

انتاکیه در سـواحل دریـای مدیترانـه منتقـل           چونکه سلوکیها پایتخت خویش را از بابل به       

ایـران    مرکزی از نفوذشان در ایران کاسته شد و سلطۀ آنها بـر            علت دور بودن از ایران      کردند، به 

یونانیــان مــستقر در نــواحی مختلــف ایــران   . درحــد گــرفتن بــاج و خــراج بــود  یــک ســلطۀ اســمی  

گـــری   آنچـــه از یونـــانی در نـــسلهای دوم و سومــشان  و،تـــدریج در جوامـــع ایرانــی حـــل شـــدند  هبــ 

 سنتی یونانی هم ها و بازیهاینمایش. ر هیچبرایشان باقی ماند خط و نگارش یونانی بود و دیگ

اینهـا را  . کردنـد  سـرگرم مـی  و بازیهـا  اینها با خودشان کشیدند و گاه خودشان را با این نمایشها   

  . از دست دادند و ایرانی شدندآیندهنیز در 

گرانۀ اسکندر مقدونی سقوط کرد، و ثروتهای          هخامنشی با حملۀ ویران    شاهنشاهیگرچه  

نظر  غارت بردند، و در ایران یک دولت یونانی تشکیل شد، و چنان به           را سپاه او به   مادی ایران   

ایران هجوم آورده است؛ ولـی        تمدنی نامقبول خویش به     عناصر همۀ با   جهان هِلِنی رسید که     می

ملت در عرصۀ گیتی پدید آمده اسـت تـا زنـده             عنوان یک کشور و     زودی معلوم شد که ایران به      هب

هـــای  م در ایـــران شـــکل گرفتـــه بـــود چنـــان ریـــشه تمـــدنی کـــه در ســـدۀ شـــشم پ. دو جاویـــد بمانـــ

ژرفــای تــاریخ دوانــده بــود کــه تــاریخ هــیچ راهــی جــز پاســداری از آن را در پــیش      مــستحکمی بــه

روی یک   دومثل اینکه ایران و تمدن ایرانی با تاریخ گره خورده بود، و ایران و تاریخ   . نداشت

توانـست   کـدام بـدون دیگـری نمـی      و هـیچ ،رسـیدند   نظر مـی    یگر به سکه شده بودند که متمم یکد     

  .مفهوم پیدا کند و دوام یابد

خاورمیانــه پدیــد آمــده و از میــان رفتــه یــا    پــیش از دوران هخامنــشی تمــدنهای بــسیاری در 

پس از دوران هخامنشی نیز تمدنهای یونانی و رومی مدتی در خاورمیانـه             . استحاله شده بودند  

ه مانـدگاری تمـدن ایرانـی نبـود     امـا هـیچ تمـدنی در خاورمیانـه بـه     . داری کردنـد    میـدان  همدرپی  

خود دیـد؛ قـوم     حاضر دگرگونیهای بسیاری را به     سدۀمرزهای ایران از یورش اسکندر تا        .است

                                                 
 و عمــه معنـای خــواهر بـزرگ   ، بـه »اَپە«:  ایرانــی اسـت کـه از دو بخــش تـشکیل شـده اســت    نـامی اپامـا   1

بـوده، و  این زن منتـسب    یکی از شهرهای شام به    . معنای مادر    به »ما«، و   )مقایسه شود با زبان بلوچی    (
  .آید میان می  بهفراواننام این شهر در تاریخ ساسانی . اند  تلفظ کرده»هافام«را  بعدها سریانیها آن
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ســتیز قــرار گرفــت کــه   ایرانــی بارهــا و بارهــا مــورد یورشــهای مــشابهی از طــرف بیگانگــان ایــران  

امـا ایرانـی بـا    . ود که نام و نشان یک ملتی را از صـحنۀ روزگـار بزدایـد           تنهایی کافی ب    هرکدام به 

خـودش، بـا صـبوری و دردکـشی و            شـیوۀ مخـصوص بـه       دارش، بـه    ریـشه   و فرهنـگِ   تمـدن  تکیه بـر  

 ماننـدش در هـر فـراز و نـشیبی پابرجـا مانـد، و آن سـرزمینی کـه هـستۀ مرکـزی ایـرانِ                           بردباری بی 

نخــورده بــا قــی مانــد، و در هــر شــرایط   قــشۀ جغرافیــا دســتداد بــر روی ن تــاریخی را تــشکیل مــی

  .را در تمدن خاورمیانه ایفا نمود  خود تاریخی سهمِغالب و مغلوبِ

شود کـه    زمانی آشکار می   شکوه رسید   به هخامنشی   شاهنشاهی دراهمیت تمدن ایرانی که     

تمـدن  . قایـسه کنـیم  رودان و مـصر م  سـالۀ میـان   هـزار  چنـدین  دار و را با تمدنهای کهـن و سـابقه      آن

 کـه در همـۀ    ایرانـی حـل شـد؛ تمـدن مـصر       پس از تـشکیل دولـت هخامنـشی در تمـدن          رودان    میان

زوال نهـاد و تـا سـدۀ           بـا تـسلط یونانیهـا رو بـه         دوران هخامنشی هویت خودش را حفظ کرده بـود        

  فرهنگ و زبـان مـصر فنـا   ؛تمدن رومی داد گردید و جایش را به     م از عرصۀ گیتی محو      نخست پ 

تمـدن و  ئـی کـه جـز گورسـتان      گونـه  شدۀ خاورمیانـه پیوسـت، بـه      استحالهفرهنگهای  دیگر     به شده

هـای شـن نهـان         که با مـرور قرنهـا در زیـر الیـه           مقابر یعنی بناهای متروک معابد و     فرهنگ مصر 

نـام سـرزمین    حتی .هیچ نشانی از آن برجا نماند های اخیر دوباره ظهور کنند شدند تا در سده   

  . و نام یونانی گرفت تاریخ درآمدۀشد نیز پس از اسکندر در زمرۀ نامهای فراموشمصر 

ــا ظـــاهر شـــد دارای   عنـــوان یـــک قـــوم در  کـــه بـــه ایرانـــی از زمـــانی صـــحنۀ تـــاریخ و جغرافیـ

ــژه  ــود کــه دوام ابــدی او را تــضمین مــی     خــصوصیات وی ــۀ    . کــرد ئــی ب ــۀ ایرانــی یــک روحی روحی

ها و ادیان گوناگون را در   ود زبانها و فرهنگها و افکار و اندیشه       پذیر و مداراگر بود که وج       تحمل

ایــن . نمــود گذاشــت و بــا آنهــا ســازگاری مــی  آنهــا احتــرام مــی کــرد، بــه کنــار خــودش تحمــل مــی 

سنە             خصیصه  خـاص   شـد و در همـۀ اقـوام جهـانْ            ناشـی مـی      ئی بـود کـه از آئـین آزادانـدیش مزدایـَ

 بخـش   ،ئـی بـاز      با روحیـه   ،ری و سازگاری بود که قوم ایرانی      پذی  در اثر همین تحمل   . ایرانی بود 

وجـود آورد کـه    ه بـ ئـی  عظیمی از عناصر تمدنی کهن خاورمیانه را اقتباس کرد و تمـدنی تلفیقـی            

یــک جنبــه از تجــسم . مجموعــۀ همــۀ عناصــر مــادی تمــدنهای کهــن خاورمیانــه را درخــود داشــت

ی   خـوبی  جمشید به  شوش و تخت   رگاد و  پاسا توان در بنای کاخهای     مادی این تلفیق را می     متجلـّ

 بابلی را آشوری ودر این بناها که در کلیت خویش ایرانی بودند، معماری و هنر مصری و   . دید

انگیــزی بنــائی ایرانــی را  بینــیم کــه در یــک همــاهنگی و تــوازن شــگفت دوشــادوش یکــدیگر مــی

  . ایرانی استژگی خاصو دارای ویاند که از همۀ آنها متمایز است  وجود آورده به

ایران تسلط یافت و ایران را از سروران و بزرگان و مردان کار  پس از آنکه سپاه اسکندر بر
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اش    ماهرانـه  بردبـاریِ  و بـا     شو سیاست و دین تهی ساخت، قوم ایرانی با همین روحیۀ سازگاری           

 خـویش را    گران بیگانه را در میان خـویش تحمـل کـرد و هـم هویـت و موجودیـت                    هم وجود سلطه  

کمتر قومی در جهان بوده است که اینچنـین جانانـه بتوانـد در برابـر اقـوام مهـاجم و                     . حفظ کرد 

پـذیری    در اثـر همـین سـازش و تحمـل         . هویـت تـاریخی خـود را حفـظ کنـد           مسلط پایداری کند و   

 شـان خودشـان را محـور    یـی   قبیله نظری که در اثر تنگ گرا را    گر و تعصب    بود که یونانیان سلطه   

زیِر تأثیر  پنداشتند می) بربر(فرهنگ  کردند و هر قوم بیگانه را وحشی و بی آفرینش تصور می

شــکل  مــرور زمــان در خــود حــل کردنــد و بــه    فرهنــگ وآداب و رســوم خــویش قــرار دادنــد، و بــه   

  .خودشان درآوردند

ز یونانیهـا   مراتـب ا    ایران نه تنها با یونانیها بلکه پس از آن با هر قوم مهاجم دیگری که بـه                

را در کتاب سـوم در ارتبـاط     ؛ و این  گرتر نیز بودند همین کار را کردند        تواناتر و پرعددتر و ویران    

درون ایـران    با خزش عـرب، و پـس از آن در کتابهـای بعـدی در ارتبـاط بـا خـزش اقـوام تـرک بـه                          

 ئــی اســت کــه مخــصوص قــوم ایرانــی اســت، و مــا قــوم دیگــری را در ایــن خصیــصه. خــواهیم دیــد

هویــت ســرزمینش، و  توانــسته باشــدجهــان ســراغ نــداریم کــه در همــۀ فــراز و نــشیبهای تــاریخی    

رده باشـد و هــر مهـاجم قدرتمنــدی را در   حفـظ کــ ایـن شایــستگی    را بــهرهنــگ ملـیش تـاریخی و ف 

  .خودش حل کرده باشد

تـن از      سـال پـس از مـرگ او حتـی یـک            ۱۴اسکندر ایـران و خاورمیانـه را ویـران کـرد، ولـی              

کشور و ملت مقدونیه نیـز در آینـده چنـان از صـحنۀ جغرافیـای      . د خاندان او در جهان نماند    افرا

دانیم که مقدونیه در کـدام نقطـه از اروپـای شـرقی            طور دقیق نمی    جهان گم شدند که ما اکنون به      

. تــوان یافــت دانــیم کــه بازمانــدگان قــوم مقــدونی را در کجــا مــی  قــرار داشــته اســت، و اصــالً نمــی

 اتفـاق رأی همـۀ اهـل تـاریخ     بـه که اکنون نام ساختگی مقدونیه بـر خـود نهـاده اسـت      کشوری  

اکثریت قـاطع مـردم یونـان و مقدونیـه پـس از حملـۀ        . ی باستانی ندارد    ارتباطی با محل مقدونیه   

رودان و مــصر و  جهــان پهنــاور و پربرکــِت خاورمیانــه منتقــل شــدند و در ایــران و میــان اســکندر بــه

پس نسبت اندکی از آنها در سـرزمین اصـلی خودشـان              ئی که ازآن    گونه  گشتند؛ به شمام پراکنده   

های خویش کرده بـود کـه چـرا           این ترتیب، آن آرزوئی که گزینوفون در نوشته         به. ماندگار شدند 

سـرزمینهای پهنـاور خاورمیانـه منتقـل      انـد و بـه      روزی چپیده   یونانیها در یک سرزمین تنگ و کم      

  .پس از اسکندر تحقق یافت) در جای خود خواندیمرا  و آن(شوند  نمی

را نیز ناگفته نگذرم که گـروه بزرگـی از ایرانیـان کـه پـس از شکـست ایـسوس و سـقوط                        این

ی شـمالی کـه در ایـن          پتـوکە   شـاه کـت   . شام و فینیقیـه از شـام گریختـه بودنـد وارد انـاتولی شـدند               
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پتـوکَە   کـت  اینهـا را بـه  ) گفتنـد  یـارات مـی  کـه یونانیهـا آر  (نـام آریـااَرتە بـود        زمان یـک پارسـی بـه      

پتـوکَە را از دسـت رقیبـان قـدرت بیـرون کـشید و یـک         یـاری اینهـا سراسـر کـت       او به . دعوت کرد 

پادشــاهی نــوین هخامنــشی را در نیمــۀ شــرقی انــاتولی تــشکیل داد کــه بــا آذربایجــان و ارمنــستان 

ا نیـز از دسـت بیگانگـان مقـدونی          آریااَرتە کوشـید کـه سـرزمینهای غـرب انـاتولی ر           . مرز بود   هم

بیرون بکشد، ولی این تالش که درمیان درگیریهای شدید سرداران اسکندری پـس از اسـکندر                

مِـری بودنـد      زبانِ گـوم    پتوکَە از قبایل دالورِ ایرانی      مردم کت . انجام گرفت توفیقی حاصل نکرد    

هــا  شه از دســتبرد هلنــیایــن کــشور بــرای همیــ. کــه ضــمن ســخن از پاشــاهی مــاد آنهــا را شــناختیم 

مناسـبتِ    در بخـش بعـدی بـه      . مصون ماند و تا پایان دوران هلنی اسـتقالل خـویش را حفـظ کـرد               

پتــوکَە و شـــاهانش و نقــشی کـــه در تــاریخ تمـــدن ایرانــی داشـــتند      رخــدادهای تـــاریخی بــه کـــت  

ای برخواهیم گشت، و خواهیم دید که آنها در زمانی هم رقیبان سرسختی بـرای امپراتـوری نوپـ                

  .  و درصدد افتادند که اروپائیان را از آسیا بیرون برانندروم بودند
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