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 3ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 فهرست مطالب 

 5مقدمه دكرت شريين بياىن 

 7پيش گفتار 

 14مقدمه مرتمجان فارسى 

 15- زندگى نامه ديودور 

 16- شرحى بر كتاخبانه تارخيى 

 19- منابع ديودور در نگارش كتاخبانه تارخيى 

 33- مهم ترين منابع ديودور در نگارش كتاب اول و خالصه مطالب آن 

 33- مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب دوم و خالصه مطالب آن 

 34- مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب سوم و خالصه مطالب آن 

 34- مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب چهارم و خالصه مطالب آن 

 35- مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب پنجم و خالصه مطالب آن 

 38- خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب يازدهم 

 39- خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب دوازدهم 

 40- خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب سيزدهم 

 41- خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب چهاردهم 
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 41- خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب پانزدهم 

 42- خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب شانزدهم 

 42- مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب هفدهم و خالصه ى مطالب آن 

 43- مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب هجدهم و خالصه ى مطالب آن 

 45- مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب نوزدهم 

 46- مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب بيستم 

 47- مقدمه ى ديودور بر كتاخبانه تارخيى و حبث هاى پريامون آن 

 57- انسجام و يكپارچگى در كتاخبانه تارخيى ديودور 

 58- گاهشمارى يا ترتيب تارخيى وقايع 

 61- نقش مردان بزرگ 

 64- تاريخ جنگ ها 

 4ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 68- جغرافيا و قوم شناسى 

 70- دل مشغوىل هاى اخالقى و مذهىب 

 71- زبان و سبك نگارش ديودور 

 72- كتاخبانه تارخيى ديودور در ادوار گذشته 

 74- نسخ كتاخبانه تارخيى و نشر و ترمجه ى آن به زبان هاى خمتلف 
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 79- ارزش و امهيت كتاخبانه تارخيى ديودور 

 80- كتابشناسى ديودور سيسيلى و راهنماى مطالعات بيشرت 

 91كتاخبانه تارخيى 

 93مقدمه ى ديودور سيسيلى برگرفته از كتاب اول 

 101كتاب دوم 

 سرزمني ميان رودان (بني النهرين)، حكومت مادها، آشور

 185كتاب يازدهم 

 لشكركشى خشايارشا به اروپا

 305كتاب چهاردهم 

 پادشاهى اردشري اول و اردشري دوم هخامنشى 

 465كتاب پانزدهم 

 لشكركشى كوروش كوچك عليه برادرش اردشري دوم 

 609كتاب هفدهم 

 لشكركشى اسكندر به آسيا

 617- خبش خنست 

 714- خبش دوم 

 807 ضميمه يك ضمامي 
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 809الف- واحدهاى وزن در آتن 

 810ب- واحد پول در يونان 

 811ج- واحدهاى طول و سطح در يونان 

 812د- ماه هاى يوناىن 

 814ضميمه دو 

 815- شرح تصاوير و نقشه ها 

 847منايه الفباىي نام هاى كسان و جاها 

 5ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مقدمه دكرت شريين بياىن استاد تاريخ دانشگاه تران 

در بررسى تاريخ ايران باستان كه دوران دراز و مهمى از تاريخ اين سرزمني را دربر مى گريد، جاى 
منابع درجه اول بسيار خاىل است و متاّسفانه كمبود منابع، بيش از مهه مربوط به داخل ايران 
است كه به علل گوناگون از دست رفته اند. آن مقدار هم كه برجاى است، به هيچ وجه كفايت 
منى كند، وىل به علت جهان مشول بودن اين دوره طوالىن، كتاب هاى كم وبيش مهمى توسط 

بيگانگاىن كه به نوعى با ايران و امپراتورى هاى ايراىن سروكار داشته اند، نگاشته شده اند كه آن ها 
نيز خاىل از نقص نيستند، زيرا قلم در دست دمشن بوده است كه يا كشورشان با اين سرزمني در 
نربد بوده و يا گوشه هاىي از آن به اشغال ايرانيان درآمده بوده است. گذشته از آن، بعد مسافت، 
اغراق گوىي ها، كم امهيت جلوه دادن دمشن، رنگ محاسى دادن به پريوزى هاى خود يا برعكس 
بزرگ مناىي شكست دمشن و قهرمان پرورى، وقايع اصيل تارخيى را در هاله اى از ابام، ترديد و 
گزافه گوىي فرو برده است، بدين جهت زماىن كه با منبعى دست اول روبه رو مى گردمي، كه 

مى توانيم با استفاده از آن، تا حدى با گوشه هاىي از وقايع اين دوران آگاه گردمي، به كارى ارزنده 
 دست يافته امي.
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كتاب حاضر، حتت عنوان «كتاخبانه تارخيى» اثر مورخ رومى ديودور سيسيلى، از اين نوع منابع 
است كه به مهت آقايان امساعيل سنگارى و محيد بيكس شوركاىي به فارسى برگردانده شده و جاى 

خاىل اين گونه آثار را در حّد يك كتاب ارزمشند تارخيى و يك منبع دست اول، پر كرده است. 
 مرتمجان سعى وافر منوده اند كه اصالت ترمجه را با در نظر گرفنت سبك نگارنده و زمان وى، حفظ

 6ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

منايند و مى توان گفت كه به خوىب از عهده برآمده اند. جاى بسى خوشوقىت است كه به مهت 
آنان، اثرى شايسته براى بررسى تاريخ ايران باستان به دانشجويان، پژوهندگان و تاريخ دوستان 

 عرضه مى گردد.

 دكرت شريين بياىن 

 7ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 
 به نام خداوند جان و خرد

 

 پيش گفتار

يكى از مهم ترين ويژگى هاى تاريخ ايران باستان و بويژه تاريخ هخامنشيان اين است كه ايرانيان هيچ 
نوشته تارخيى از خود باقى نگذاشته اند. چنني مى منايد كه روايات شفاهى رواج بسيارى در سرزمني 
ايران داشته است. از اين رو پژوهشگر امروزى ناگزير است براى شناخت تاريخ ايران به نوشته هاى 
نويسندگان سرزمني هاى ديگر بويژه نويسندگان يوناىن و رومى توسل جويد. اگرچه تصويرى كه اين 
نويسندگان از ايران به دست مى دهند اغلب ساده انگارانه و جانبدارانه است، با اين حال مى توان 
با مطالعه، بررسى و نگاه انتقادى به نوشته هاى اين نويسندگان پاره اى از زواياى تاريك تاريخ ايران 

 را روشن كرد.
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كتاخبانه تارخيى ديودور سيسيلى از اين حيث يكى از مهم ترين منابع تاريخ ايران به مشار مى آيد. 
 5 كتاب از آن در دست است. ما 15 كتاب بود كه اكنون تنها 40اين اثر حجيم شامل 

كتاب- كتاب هاى دوم، يازدهم، چهاردهم، پانزدهم و هفدهم- را كه دربردارنده ى بيشرتين 
 اطالعات در خصوص تاريخ ايران باستان هستند، به فارسى برگرداندمي.

 در ترمجه ى اين كتاب ها از متون فرانسوى و انگليسى زير استفاده شده است:

 - در ترمجه ى كتاب دوم از يك ترمجه ى فرانسوى و يك ترمجه ى انگليسى استفاده شده است؛

 ترمجه ى فرانسوى:

Bibliothequehist orique, DiodoredeSicile, trad. 
dugrecavecdeuxpr efaces, 

 8ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 

desnotesetuninde xparFred. Hoefer, Hachette, Paris, 1912, 4 
vol., LivreII 

 ترمجه ى انگليسى:

1 .LibraryofHistory: VolumeI. Books 1- 2. 34 
byDiodorusSiculu s, Translated byC. H. Oldfather, 

publishedbyHarva rdUniversityPres s, 1933. 

2 .LibraryofHistory: VolumeII. Books 2. 35- 4. 58 
byDiodorusSiculu s, TranslatedbyC. H. Oldfather, 

publishedbyHarva rdUniversityPres s, 1935. 
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 - در ترمجه ى كتاب يازدهم از يك ترمجه ى فرانسوى و يك ترمجه ى انگليسى استفاده شده است؛

 ترمجه ى فرانسوى:

Bibliothequehist orique, DiodoredeSicile, trad. 
dugrecavecdeuxpr efaces, desnotesetuninde xparFred. Hoefer, 

Hachette, Paris, 1912, 4 vol., livreXI 

 ترمجه ى انگليسى:

1 .LibraryofHistory: VolumeIV. Books 9- 12. 40 
byDiodorusSiculu s, TranslatedbyC. H. Oldfather, 

publishedbyHarva rdUniversityPres s, 1946. 

- در ترمجه ى كتاب چهاردهم از يك ترمجه ى فرانسوى و يك ترمجه ى انگليسى استفاده شده 
 است؛

 ترمجه ى فرانسوى:

Bibliothequehist orique, DiodoredeSicile, trad. 
dugrecavecdeuxpr efaces, desnotesetuninde xparFred. Hoefer, 

Hachette, Paris, 1912, 4 vol., livre XIV 

 ترمجه ى انگليسى:

1 .LibraryofHistory: VolumeIV. Books 14- 15. 19 
byDiodorusSiculu s, TranslatedbyC. H. Oldfather, 

publishedbyHarva rdUniversityPres s, 1952. 

 در ترمجه ى كتاب پانزدهم از دو ترمجه ى فرانسوى و يك ترمجه ى انگليسى استفاده شده است؛
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 ترمجه ى فرانسوى اول:

 9ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 

Bibliothequehist orique, DiodoredeSicile, LivreXV. 
Trxteetabliettra duit 

 .1977، 

 "LesBellesLettres" parClaudrVial, Paris, Societed'edition 

 ترمجه ى فرانسوى دوم:

Bibliothequehist orique, DiodoredeSicile, trad. 
dugrecavecdeuxpr efaces, desnotesetuninde xparFred. Hoefer, 

Hachette, Paris, 1912, 4 vol., livreXV 

 ترمجه ى انگليسى:

LibraryofHistory: VolumeVII. Books 15. 20- 16. 65 
byDiodorusSiculu s, TranslatedbyC. L. Sherman, 

publishedbyHarva rdUniversityPres s, 1952. 

 در ترمجه ى كتاب هفدهم از دو ترمجه ى فرانسوى و يك ترمجه ى انگليسى استفاده شده است؛

 ترمجه ى فرانسوى اول:
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1 .Bibliothequehist orique, DiodoredeSicile, LivreXVII. 
Texteetabliet, Paris," LesBellesLettres" traduitparPaulGo 

ucowsky, Societed'edition 1976. 

 ترمجه ى فرانسوى دوم:

2 .Bibliothequehist orique, DiodoredeSicile, trad. 
dugrecavecdeuxpr efaces, desnotesetuninde xparFred. Hoefer, 

Hachette, Paris, 1912, 4 vol., livre XVII 

 ترمجه ى انگليسى:

1 .LibraryofHistory: VolumeVIII. Books 16. 66- 17 
byDiodorusSiculu s, TranslatedbyC. B. Welles, 

publishedbyHarva rdUniversityPres s, 1953. 

بايد يادآور شد كه در برخى موارد بني ترمجه هاى انگليسى و فرانسوى تفاوت هاىي به چشم 
 مى خورد كه بيشرت اين تفاوت ها در پانوشت ها آورده شده است.

چون در اين كتاب، ذكر اشخاص يا اصطالحاتى آمده كه برخى از آن ها براى خواننده فارسى زبان 
 چندان مأنوس نيست، لذا حىت املقدور سعى كردمي، عالوه بر

 10ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ترمجه ى پانوشت هاى مرتمجان فرانسوى، خود نيز مواردى را بيفزاييم.

توضيحاتى كه در پانوشت ها بني دو بندك قرار دارد از آن مرتمجان فرانسوى و باقى توضيحات از 
 آن مرتمجان فارسى است.

 در نگارش پانوشت ها غالبا از منابع اختصاصى و عمومى ذيل استفاده شده است:
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، 2 و 1- فرهنگ مصاحب، دايرة املعارف فارسى به سرپرسىت غالحمسني مصاحب، جمّلدات 1
 .1374تران 

، نشر 2 و 1- فرهنگ اساطري يونان و روم، تأليف پى ير گرميال، ترمجه ى امحد بمنش، جمّلدات 2
 .1356امري كبري، چا  دوم، تران 

 .1378- فرهنگ فارسى، تأليف حمّمد معني، نشر امري كبري، چا  چهاردهم، تران 3

- فرهنگ جامع سياسى، تأليف حممود طلوعى، نشر علم و نشر سخن، چا  اّول، تران 4
1372. 

- يونانيان و بربرها، تأليف امري مهدى بديع، ترمجه ى امحد آرام، جلدهاى اّول و دوم «در يك 5
 .1364جملد»، نشر پرواز، چا  دوم، تران 

، نشر دانشگاه تران، چا  اّول، 6 تا 1- تاريخ هرودوت، ترمجه ى هادى هدايىت، جلدهاى 6
 .1341- 1336تران 

 جلد، بنگاه ترمجه و نشر كتاب، چا  4- حيات مردان نامى، پلوتارك، ترمجه ى رضا مشاخيى، 7
 .1338اّول، تران 

 .1375- آناباسيس، گسنوفون، ترمجه ى امحد بريشك، نشر كتاب سرا، چا  اّول، تران 8

- خالصه ى تاريخ كتزياس، از كوروش تا اردشري (معروف به خالصه ى فوتيوس)، ترمجه و حتشيه 9
 .1380از كامياب خليلى، نشر كارنگ، چا  اّول، تران 

 .1377- ايلياد، هومر، ترمجه ى مري جالل الدين كزازى، نشر مركز، چا  اّول، تران 10

  جلد، نشر دنياى 3- ايران باستان، تأليف حسن پرينيا (مشري الدوله)، 11

 11ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 .1374كتاب، چا  هفتم، تران 

- تاريخ مردم ايران (ايران قبل از اسالم)، تأليف عبد احلسني زرين كوب، نشر امري كبري، چا  12
 .1364اّول، تران، 

- لشكركشى خشايارشا به يونان، تأليف پروفسور چارلز هيگ نت، ترمجه ى خشايار بارى، 13
 .1378نشر كارنگ، چا  اّول، تران 

- خاندان هاى حكومتگر ايران باستان، تأليف ميرتا مهرآبادى، نشر فتحى، چا  اّول، تران 14
1372. 

15 -Dictionnairedesr eligions, Marguerite- MarieThiollier, 
Larousse, Paris, VI, 1966. 

16 -DictionnairedeGe ographie, AlbertDemangeon, 
LibrairieArmandC olin, Paris, 1907. 

17 -PetitLarousse, LibrairieLarouss e, unvol, 20 tirage, Paris, 
1965. 

در ضمن، از آن جا كه وجود نقشه ها، تصاوير و منودارهاىي براى درك برت نوشته هاى ديودور 
ضرورى به نظر مى رسيد، اقدام به تيه آن ها گرديد. در تيه تعدادى از نقشه ها، تصاوير و منودارها 

 از كتب زير بره گرفتيم:

 12ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 

6 -ArtetHistoiredel aGrece, CasaEditriceBone chi, Florence, 
Italie 1999. 
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7 -Briant, Pierre, AlexandreleGrand, Gallimard, Paris, 1987. 

مهننني براى شناخت برت ديودور سيسيلى و تأليفش، مقدمه ى مبسوطى در آغاز ترمجه ى فارسى 
 آوردمي.

ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه در تيه ى فهرست مطالب، ما نيز به سياق مرتمجان فرانسوى و 
انگليسى ديودور عمل كرده، فهرست كلى مطالب را در آغاز كتاب آوردمي، و هرچند كه در 

ابتداى هريك از كتاب هاى پنج گانه نيز، خالصه اى مربوط به مهان كتاب قرار داده شده، با اين 
حال، چون براى حفظ صداقت و امانت در ترمجه ى متىن كالسيك امكان فهرست بندى مطالب 
به شكل امروزين آن وجود نداشت، پيشنهاد ما به خواننده فارسى زبان اين است كه براى يافنت 

 مطالب مورد نظر خويش از فهرست اعالم كتاب بره گريد.

در طول ترمجه ى اين پنج كتاب از كتاخبانه تارخيى ديودور سيسيلى مهواره از راهنماىي هاى 
كارشناسانه و تشويق هاى استادان و پژوهشگران ايراىن و خارجى بره مند شدمي. بر خود فرض 

 مى دانيم كه از مهه اين عزيزان قدرداىن و سپاسگزارى كنيم.

خنست از استادان گرانقدر خامن دكرت شريين بياىن و خامن دكرت ژاله آموزگار سپاسگزارمي كه ما را به 
ترمجه ى اين اثر تشويق كردند و ما مهواره از پيشنهادهاى عاملانه ى ايشان براى برت شدن ترمجه ى 

 استاد تاريخ هخامنشى PierreBriantاين اثر بره مند شدمي، از آقاى پروفسور
 كه فهرسىت از ترمجه هاى جديد كتاخبانه تارخيى ديودور سيسيلى را در CollegedeFranceدر

اختيارمان گذارده، ما را در ترمجه ى برخى از عبارات يارى رساندند، تشكر مى كنيم. مهننني از 
 و ParisX -Nanterre استاد ادبيات كهن يونان در دانشگاه Michel Casevitzآقاى 

 مرتجم كتاب پانزدهم ديودور ClaudeVialمرتجم كتاب دوازدهم ديودور سيسيلى، خامن 
( و IFRI رئيس پيشني اجنمن ايران شناسى فرانسه )RemyBoucharlatسيسيلى، آقاى 

 فرانسه كه كتاب هفدهم ديودور سيسيلى Lumiere -Lyon 2استاد باستان شناسى دانشگاه 
  استاد تاريخ PedroPablo FuentezsGonzalezرا در اختيارمان گذارد. آقاى 

 13ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 Stud ioSoberDiodorede اسپانيا كه كتاب ارزمشندGranadaيونان در دانشگاه 
Sicila و چند مقاله ى ديگر درباره ى ديودور را براى ما فرستاد. آقاى M .B .Hatzopulos 

 در يونان كه نسخه اى از TheN ationalHellenicR eserchFoundationرئيس 
 كتابدار كتاخبانه ى AnaLeonكتاب هفدهم ديودور را براى ما فرستاد، خامن 

 اسپانيا كه مقدمه ى كتاب اول ديودور سيسيلى را براى ما فرستاد، Navarraدانشگاه 
 آمريكا كه مقاله ى خود درباره ى ديودور Howard استاد دانشگاه KennethMayerآقاى 

 DominiqueTorabiرا براى ما فرستاد و ما را در نگارش مقدمه بسيار يارى رساند. خامن 
- Missouri استاد دانشگاه IanWorthingtonاستاد دانشگاه شهيد بشىت، آقاى 

Colombia آمريكا كه كتاب Acomm entaryonDiodorus Siculus ,Book 
 سوييس، Lausanne استاد دانشگاه PierreDucrey را براى ما فرستاد، آقاى 15
 فرانسه كه مقاله ى منتشر FrancheComte استاد دانشگاه ElisabethSamdjaخامن 

 را براى ما Di ctionnairedesPhi losophesAntiquesشده درباره ى ديودور در
 كه مقاله ى جامعى Toronto استاد دانشگاه C atherineRubincamفرستاد، خامن 

درباره ى كتاب هاى بازمانده ديودور را براى ما فرستاد، آقاى دكرت حكمت الّله مال صاحلى استاد 
گروه باستان شناسى دانشگاه تران كه در ضبط صحيح پاره اى اسامى خاص يوناىن ما را يارى 

رساند و آقاى دكرت حممد باقر وثوقى استاد تاريخ دانشگاه تران به خاطر راهنماىي هاى ارزمشندشان 
 سپاسگزارمي.

در پايان از آقاى حسني دهقان، مدير نشر جامى به خاطر محايت هاى ىب دريغ شان تشكر 
 مى كنيم. ىب ترديد هرگونه نقص و ايراد در ترمجه ى اين اثر متوجه مرتمجان فارسى است.

 محيد بيكس شوركاىي- امساعيل سنگارى 

 14ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مقدمه مرتمجان فارسى 
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  . م- 63  . م) و آگوست (44- 100 مورخ هم عصر ژول سزار (»1 «ديودور سيسيلى 
 است. وى تنها مورخ تاريخ جهان به زبان يوناىن است »2 « م) و نويسنده ى كتاخبانه تارخيى 14

كه خبش هاى نسبتا زيادى از تأليفش- پانزده كتاب از جمموع چهل كتابش؛ كتاب هاى اول تا 
 و يونان را شامل مى شوند و كتاب هاى يازدهم تا بيستم كه »3 «پنجم كه تاريخ افسانه اى بربرها
  . م. جهان باستان را دربر دارند- به طور كامل 302 تا 480رويدادهاى بني سال هاى 

بازمانده است. در اين مقدمه، خنست شرح خمتصرى از زندگاىن ديودور به دست مى دهيم، آنگاه 
به تشريح كيفيت تأليف كتاخبانه تارخيى و منابعى كه ديودور در نگارش اين اثر از آن ها بره 

جسته، مى پردازمي و نيز خالصه اى از مهم ترين مطالب هر يك از كتاب ها را مى آورمي. پس از آن، 
مقدمه اى را كه ديودور پس از پايان نگارش اثر خويش نوشته و آن را در آغاز كتاب اول آورده و 
در آن مباىن فكرى و نگرش فلسفى خود را نسبت به تاريخ بيان كرده، مورد بررسى قرار مى دهيم. 
مهننني مى كوشيم دل مشغوىل هاى اين مورخ دوره ى باستان را كه به نگارش تاريخ جهان ّمهت 

گمارد، شرح دهيم. در پايان درباره ى زبان و سبك نگارش ديودور، برخورد مورخني و خوانندگان 
 نسبت به 

 ______________________________
)1.(DiodoredeSicile  

)2.(Biblio thequehistorique  

). كلمه ى «بربر» به معىن غري يوناىن، در ميان يونانيان براى نشان دادن كساىن به كار مى رفته 3(
كه از سرزمني هالس برخناسته و آن را منى شناسند، در زير آمسان آن چشم به دنيا نگشوده اند و به 

 زبان آن سخن منى گويند.

 15ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كتاخبانه تارخيى در ادوار گذشته و نسخ، نشر و ترمجه هاى اين اثر به زبان هاى خمتلف مطالىب 
 مى آورمي.
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 زندگى نامه ديودور

سده ى دوم پيش از ميالد سده ى ظهور و پيدايش طبقه ى متوسط ثرومتند در شهرهاى خمتلف 
ايتاليا و سيسيل است. در قرن اول  . م، آگوست با برقرارى صلح و ثبات، نقش بسزاىي در 
رونق و شكوفاىي اين طبقه داشت. در اين دوران ميل به فراگريى دانش نزد مردم اين شهرها فزوىن 

 چشم به جهان گشود. شهر اژيريون در »1 «گرفت. ديودور در چنني دوره اى در شهر اژيريون 
 واقع است. تنها اشاره اى كه در تاريخ »3 «، درون سيسيل و در غرب اتنا»2 «سرزمني سيكول 

به اين شهر شده زاده شدن ديودور در آن است. از طرىف ديودور را نه اژيريوىن بلكه سيسيلى يا 
 خطاب مى كنند؛ گوىي زادگاه كوچكش شايستگى آن را ندارد كه در برابر »4 «سيكولوسى 

 شهرهاى بزرگرت، نامى از آن در تاريخ برده شود.

  . م به دنيا آمده است. 90تاريخ دقيق تولد و مرگ ديودور معلوم نيست. وى احتماال در سال 
 استنتاج »5 «  . م 56- 57اين زمان تقريىب، از تاريخ سفر مطالعاتى اش به مصر در سال هاى 

مى شود. درباره ى تاريخ وفات او نيز مى بايد به حدس و گمان توسل جست. آخرين رويداد تارخيى 
 توسط »6 «كه ديودور بدان اشاره كرده است، اجياد مهاجرنشني رومى در تورومنيون (تائورمني)

  است كه احتماال به »7 «اكتاويوس 

 ______________________________
)1.(Agyrion  

)2.(Sicule  

)3.(Etna  

)4.(DiodorusSiculus  

) اشاره مى كند كه اقامتش در مصر طى املپياد صد 1، بند 44). ديودور در كتاب اول (فصل 5(
  . م. ديودور در كتاب 56/ 57 يا 59/ 69و هشتادم بوده است كه برابر است با سال هاى 
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)؛ كتاب 3، بند 11)؛ كتاب سوم (فصل 9- 8، بندهاى 83؛ فصل 7، بند 46اول (فصل 
 ) نيز به اقامت خود در مصر اشاره كرده است.6، بند 52هفدهم (فصل 

)6.(Tauromenion )Taormine ) 

)7.(Octavius  

 16ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

  . م در قيد 30  . م بازمى گردد. براين اساس مى توان گفت كه وى تا حدود سال 36سال 
حيات بوده است، زيرا در آن چه از اثرش بازمانده، هيچ اشاره اى به پريوزى اكتاويوس بر آنتوان در 

 اكسيوم و پيامدهاى سياسى اين رويداد نشده است.

آگاهى ما درباره ى زندگى ديودور بسيار اندك و حمدود است، اين هم از شوخى هاى تاريخ است 
كه درباره ى حيات كسى كه تاريخ جهان را به نگارش درآورده، تارخينه اى وجود ندارد. تنها منبع 

موثق درباره ى زندگى ديودور مهان اندك اشاراتى است كه او خود درباره ى زندگى اش به ما 
) بيان مى كند كه براى 4، بند 1مى گويد. ديودور در مقدمه ى عمومى اثرش (كتاب اول، فصل 

نگارش اثر بزرگ خويش سى سال وقت گذاشته، بسيار سفر كرده، خبش وسيعى از اروپا و آسيا را 
پيموده، در اين راه رنج هاى فراوان كشيده و خطرات زيادى را از سر گذرانيده است. مهننني در 

) مى نويسد كه در روم سكىن گزيد تا از 3، بند 4خبش ديگرى از مهني مقدمه (كتاب اول، فصل 
منابعى كه در اين شهر وجود دارد بره جويد، غري از اين اطالعات ناچيز، هيچ اطالع ديگرى 

 درباره ى زندگى، حتصيالت، خاندان و اصل و نسب ديودور موجود نيست.

 شرحى بر كتاخبانه تارخيى 

ديودور در زمينه ى تاريخ نويسى داراى ديدگاهى جهان مشول است. او هدف خويش را از نگارش 
كتاخبانه تارخيى به صراحت بيان كرده است. او مى خواست تاريخ جهان را به نگارش درآورد و در 
آن متامى رويدادهاى تارخيى را از آغاز آفرينش جهان تا روزگار خود شرح دهد. توجيه اين طرح در 
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فوايد اخالقى و سياسى اى �فته است كه هر خواننده اى مى تواند با خواندن اين اثر از آن بره 
 گريد.

البته بايد اشاره كرد كه ديودور خنستني مورخى نيست كه از فايده ى تاريخ سخن به ميان مى آورد. 
سودمندى تاريخ حرف مهيشگى مورخان يونان باستان و بويژه عصر هلىن بوده است، اما درك و 
برداشت ديودور از تاريخ جهان متمايز از ديدگاه ديگر مورخان است و او خود را از اين حيث 

متمايز مى كند. بيشرت مورخان تنها به نگارش تاريخ يك سرزمني يا يك شهر بسنده كرده اند و مشار 
 كمى از آن ها به نگارش تاريخ 

 17ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بشر از آغاز آفرينش تا عصر خويش مهت گمارده اند؛ اما در نظر ديودور كار آن ها رضايت خبش 
نبوده است. او هيچ يك از مورخان پيش از خود را مؤلفان تاريخ جهان منى دانست، زيرا مهگى 

 آنان از آرمان او به دور بوده اند. وى در اين باره مى نويسد:

«با بررسى آثار پيشينيان مراتب احرتام و انصاف را در حق آن ها ابراز داشته امي، اما براين باورمي كه 
آثارشان فاقد غنا و پختگى الزم است، زيرا فايده ى يك اثر تارخيى در جمموعه اى از موقعيت ها و 
وقايع ىب مشار و خمتلف �فته است. با وجود اين، بيشرت مورخان وقت خويش را به نگارش تاريخ 
جنگ هاى خاص يك سرزمني يا يك شهر صرف كرده اند. از ميانشان تنها مشار اندكى، شرحى از 
تاريخ جهان از زمان هاى كهن تا عصر خويش، به رشته حترير درآورده اند، برخى از ترتيب تارخيى 
وقايع غفلت ورزيده اند، بعضى نيز در برابر وقايع و رفتارهاى بربرها خاموشى گزيده اند و برخى 
ديگر نيز از نگارش دوران اساطريى به خاطر دشوارى كار چشم پوشيده اند. مشارى تن به 

سرنوشت داده اند. هيچ يك از آن ها در آثار خويش از دوره ى شاهان مقدوىن پيشرت نرفته اند؛ 
برخى تاريخ خود را با فيليپ، بعضى با اسكندر و مشارى نيز با جانشينان يا اعقاب اين پادشاهان 
به پايان رسانيده اند. از آن زمان تاكنون رويدادهاى ىب مشار و مهمى رخ داده كه تا به حال هيچ 
مورخى براى نگارش آن تالشى نكرده است و مهه آن ها در برابر اين مهم پا پس كشيده اند.» 

 )2- 1، بندهاى 3(كتاب اول، فصل 
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ديودور برآن شد با نگارش اثرى جامع اين كاسىت ها را برطرف كند. از اين رو تاريخ عمومى جهان 
را به نگارش درآورد و در آن، از يك سو رويدادهاى جهان غرب يعىن يونان، ايتاليا، سيسيل و 

 اروپاى غرىب را روايت كرد و از ديگر سوى به شرح رويدادهاى آسيا و آفريقا مبادرت ورزيد.

 او در مقدمه ى آغازين كتاب اول درباره ى تقسيم موضوعى اثر خويش چنني نوشت:

«مى خواهيم در آغاز، سخىن درباره ى طرح كلى اثرمان بيان دارمي؛ شش كتاب خنست به شرح 
تاريخ افسانه اى پيش از جنگ تروا اختصاص داده شده اند و از اين شش كتاب، سه كتاب اول، 
تاريخ كهن بربرها و سه ديگر، تاريخ يونان قدمي را دربرمى گريند. در يازده كتاب بعدى (كتاب 
هفتم تا هفدهم) تاريخ عمومى از جنگ تروا تا مرگ اسكندر را شرح مى دهيم. در بيست و سه 

 كتاب آخر، ادامه ى 

 18ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

اين تاريخ را از آغاز جنگ سلت ها و روميان حتت فرمان ژول سزار آورده امي كه به سبب حتقق 
 )2، بند 5كارهاى منايان در زمره ى خدايان قرار گرفت.» (كتاب اول، فصل 

به طور كلى كتاخبانه تارخيى ديودور سه دوره ى زماىن را دربرمى گريد. دوره ى خنست دوره ى طوالىن 
پيش از جنگ تروا است كه ديودور شش كتاب خنست را به آن اختصاص داد و سعى كرد 

 داستان هاى افسانه اى آن دوران را روايت كند.

مهننان كه خود ديودور اذعان مى كند هيچ ترتيب تارخيى اى براى روايت رويدادهاى افسانه اى اين 
 دوره ى دوم »1 «دوران رعايت نشده، زيرا هيچ منبع موثقى از اين دوران در دست نبوده است.

كه كتاب هاى هفتم تا هفدهم به آن اختصاص يافته، با اشغال تروا آغاز و با مرگ اسكندر پايان 
 در قرن »2 «مى پذيرد. ديودور براى شرح رويدادهاى اين دوره از گاه مشارى اى كه آپولودور آتىن 

 و تكميل آن نوشته بود، سود جست و گاه مشارى »3 «دوم  . م با استفاده از كار اراتوسنت 
 وقايع خود را بر
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 ______________________________
 )1، بند 5). كتاب اول (فصل 1(

)2.((Ap ollodored'Athene ) حدود) م) از نويسندگان 180؛ آپولودور آتىن .  
يوناىن و شاگرد آريستارخوس بود. بيشرت معروفيتش به خاطر نگارش گاهشمار تاريخ يونان است. 

  . م را 144  . م) تا سال 1184گاهشمارى او فاصله ى زماىن بني سقوط تروا (
دربرمى گرفت. رساالتى در باب خدايان يكى ديگر از تأليفات او بوده است. دايرة املعارف 
 اساطري يونان حتت عنوان كتاخبانه كه نگارش آن را به او نسبت مى دهند، از آن او نيست.

)3.((Eratosthene ) حدود) م) در سرين (ليىب كنوىن) چشم به جهان 194- 285؛ .  
گشود و در آتن حتصيالتش را به پايان رساند. وى در آتن شاگرد پريوان افالطون و رواقيون 

 سالگى به اسكندريه فراخواند و وى رئيس كتاخبانه آن جا 30معروف بود. كاليماك او را در سن 
شد. اراتوسنت، هم زمان شاعر، فيلسوف، منتقد ادىب، رياضى دان، هندسه دان، ستاره شناس، 

فيزيكدان، جغراىف دان و مورخ بود. وى خنستني كسى است كه جغرافيا و گاه مشارى علمى را بنيان 
 39375 استاد برابر با 25000�اد. وى نه تنها حميط كره زمني را با تقريب قابل مالحظه اى (

كيلومرت) اندازه گرفت، بلكه در جغرافياى توصيفى خود نقشه اى از دنيا تيه كرد كه در مقايسه با 
نقشه هاى دانشمندان پيشني بسيار به واقعيت نزديك بود. اسرتابون اغلب ديدگاه هاى اراتوسنت را 
 به باد انتقاد مى گرفت، وىل دانش امروزى حق را به اراتوسنت مى دهد و نظرات او را تأييد مى كند.

گاه مشارى تارخيى اش نيز اثر ارزمشندى است. وى خنستني كسى بود كه اظهار كرد كه دوره ى تارخيى 
  . م.) شروع مى شود و هر آن چه كه پيش از اين دوره است به 776يونان با آغاز املپياد اول (

دوران اساطريى تعلق دارد. گاه مشارى او امروزه نيز موثق و قابل اعتماد است. مهننني وى در 
 اثرش حتت عنوان-

 19ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

/ 3كار آپولودور و اراتوسنت بنيان �اد. شايان ذكر است كه براى اين دو تن، تاريخ تصرف تروا (
  . م) نقطه ى آغاز زمان تارخيى حمسوب مى شد. دوره ى سوم كه كتاب هاى هفدهم تا 1184
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  . م) آغاز شده تا زمان ديودور را 323چهلم به آن اختصاص يافته، از مرگ اسكندر (
 دربرمى گريد. اين دوره به عصر يوناىن مآىب (هلنيسم) معروف است.

 منابع ديودور در نگارش كتاخبانه تارخيى 

يكى از مهم ترين موضوعاتى كه توجه بسيارى از مورخان و پژوهش گران را از ميانه هاى سده ى 
نوزدهم به خود جلب كرد، موضوع منابع ديودور در نگارش كتاخبانه تارخيى است. دو ديدگاه در 
اين زمينه وجود دارد، ديدگاه خنست، ديدگاه سنىت است و ولكاردسن براى خنستني بار آن را در 

 براساس نظر وى، ديودور براى شرح »1 « م. مطرح كرده و پيش آهنگ آن است.1868سال 
وقايعى كه در يك دوره ى زماىن مشخص روى داده اند، تنها به نوشته ى يك مورخ پيش از خود 

 به سخىن ديگر، او در نقل يك رويداد »2 «استناد مى كرد و آن را در اثر خويش مى آورد.
تارخيى، روايات منابع خمتلف را مقابله و حتليل منى كرده، بلكه نوشته ى يك مورخ را درباره ى آن 

رويداد پيش روى خود مى گذارده و به شيوه اى «مكانيكى» از آن رونويسى مى كرده است. 
 »7 « و استيليانو»6 «، هورن بلوئر»5 «، مورى »4 «، جاكوىب »3 «شوارتز

 ______________________________
آريانا براى خنستني بار كلمه ى ايران را در معناى سياسى آن به كار برد و منظور از آن قسمىت از 

 قلمرو پادشاهى سرنگون شده ى پارس بود كه در آن زمان استقالل خود را بازيافته بود.

)1.( 

C. A. Volquardsen, Untersuchungenub rediequellenderg 
riechishen, undsicilischenGe schichten beiDiodor, Kiel, 1868 

)2.(One -periodone -bo okhistoriography  

)3.(Ed .Shawartz ,RE ,V 1 ,1903 ,663 -704 ,s .u .Diodorus 38  

)4.( 
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F. Jacoby, DieFragmentederg riechishenHistor iker, Berlin, 
1926 

)5.( 

O. Murray, HecataeusofAbder aandPharaonicKin gship, JEA 
56, 1970, pp. 141- 171 

)6.(J .Hornblower ,Hi eronymusofCardia ,Oxford ,1981  

)7.( 

P. J. Stylianou, AcommentaryonDio dorusSiculusBook 15, 
Oxford, 1998 

 

 20ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

از مجله طرفداران اين ديدگاه هستند. آن ها براى اثبات عقيده ى خويش اين مسئله را مطرح 
مى كنند كه اگر نوشته ى ديودور را با منبعى كه وى از آن اقتباس كرده و اكنون نيز در دست 

است، مقابله كنيم، درمى يابيم كه نوشته ى ديودور به منبع مورد نظر بسيار نزديك است و ديودور 
تنها آن را تلخيص و رونويسى كرده است. از اين رو مى توان استنباط كرد كه اين روش متداول 
ديودور، در تدوين كتاخبانه تارخيى بوده است. برپايه ى اين ديدگاه، ديودور گردآورنده اى فرومايه، 
ىب ذوق، ىب استعداد و فاقد ذهىن حتليل گر بوده است. حىت جاكوىب كه در تدوين اثرش بسيار دقيق 

، »2 «، قطعات طوالىن از نوشته ى ديودور را از آن تيمائوس »1 «و موشكافانه عمل مى كرده 
  دانسته و اين قطعات را به نام اين مورخان در اثرش »4 « يا پوزيدونيوس »3 «هكاته ابدرى 

 ______________________________
)1.((FelixJacoby ) شروع به گردآورى و شرح و 1923؛ مورخ بزرگ آملاىن كه در سال 
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تفسري متامى قطعات برجاى مانده از نويسندگان و مورخني باستان كرد و اين كار را تا سال 
 تدوين اين اثر بسيار ارزمشند نامتام باقى ماند. 1958 ادامه داد؛ وىل با مرگ وى در سال 1958

است، در  DieFragmente dergriech ischenHistorikerاين اثر كه حتت عنوان 
 جلد ابتدا در برلني و سپس در ليدن به چا  رسيد. شرح و تفسري جامعى كه وى به زبان 16

 FGrHآملاىن يا انگليسى به دست داده بر ارزش كارش افزوده است. عالمت اختصارى كتاب او
كار  G .Scheppensو 1991G .A .Lehmannمى باشد. در سال  FGrHistيا

در  KatholiekeUn iversiteitLeuvenجاكوىب را پى گرفتند و اثر خود را حتت عنوان 
 بلژيك منتشر كردند.

)2.((Timaeus )) م) در سرياكوز به دنيا آمد. آگاتوكل او را 260- 356؛ مورخ يوناىن .  
 سال در اين 50  . م از سيسيل بريون كرد. وى به آتن رفت و مدت 312 يا 317در سال 

  . م اثر خويش حتت عنوان تاريخ سيسيل و يونان بزرگ را به 264شهر زندگى كرد و در سال 
پايان رساند. از اين اثر تنها قطعات اندكى برجاى مانده است. پوىل بيوس مهواره او را به خاطر 

 جانبدارى، ناداىن، جعل روايات و سبك پرتكلفش نكوهش مى كرد.

)3.((Hecateed'Abdere ) ؛ مورخ يوناىن اواخر سده ى چهارم پيش از ميالد. وى شاهدى
( Aegyptiaca)ارزمشند درباره ى ذهنيت يوناىن نسبت به شرق است. در اثر خود با عنوان مصر

تصويرى آرماىن از مصر مطابق با ذهنيت خوانندگان يوناىن اش به دست داده بود. اين اثر اينك در 
 دسرتس نيست.

)4.((Posidonios )) م) در شهر اپاميا51- 135؛ پوزيدونيوس .  (Apameia ) واقع
در سوريه چشم به جهان گشود. وى از يك خانواده يوناىن بود و از تعليم و تربيت يوناىن بره مند 

، فيلسوف ( Panaetius)شد. براى تكميل حتصيالتش به آتن رفت و مدتى نزد پانايتيوس 
رواقى، تلّمذ كرد. پس از آن سفرهاى بسيارى كرد، از منطقه ى غرىب مديرتانه، مصر و اسپانيا 

  . م مدرسه اى در رودس باز كرد و به آموزش پرداخت. به 97ديدار كرد. آنگاه در سال 
  . م در مقام سفري رودس به روم سفر كرد. در 86- 87كارهاى سياسى روى آورد و در سال 
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كه پيشرت در يونان تعليم ديده بود، پيوند دوسىت بست. پومپه اين ( Pompey)آن جا با پومپه 
 دوسىت را ادامه داد و چندين بار از او در رودس ديدار كرد.-

 21ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «آورده است.

اما اين ديدگاه مدت زماىن است كه به بوته ى نقد كشيده شده است. ديودورشناساىن چون 
، »5 «، روميلى »4 «، گوكووسكى »3 «، مرتجم كتاخبانه تارخيى به انگليسى، بارتون »2 «اولدفادر
  و»8 «، ساكس »7 «، سارتورى »6 «كاسوال

 ______________________________
متامى آثار پوزيدونيوس از دست رفته اند، وىل با حتليل نوشته هاى آن زمان مى توان پى برد كه 

 پوزيدونيوس تأثري زيادى بر نويسندگان آن زمان برجاى گذارده است.

مى توان گفت كه بسيارى از انديشه هاى بزرگ موجود در آثار اين نويسندگان از آن او بوده است. 
از او چنني ياد مى كند: «جامع ترين ذهىن كه يونان پس از ارسطو به خود ديده ( Zeller)تسلر

است.» پوزيدونيوس در شاخه هاى خمتلف علوم نظري رياضيات، ستاره شناسى، هواشناسى، 
جغرافيا، تاريخ، ادبيات و غريه سررشته داشته است. وى به منزله ى مورخ، جغراىف دان و فيلسوف، 
جريان هاى خمتلف فلسفى را درهم آميخت و نظام فلسفى خويش را كه مهان «يكتاانگارى رواقى» 
است، بنيان �اد. وى كوشيد وحدت به هم پيوسته ى اجزاى طبيعت را نشان دهد. از نظر وى 
پديده ى جزرومد كه ماه سبب آن است، نشانگر مهدىل اى است كه بني متامى اجزاى نظام كيهاىن 
حكم فرماست. جهان سلسله مراتىب از درجات وجود، از كاينات، نباتات و حيوانات گرفته تا 
انسان و اجرام مساوى اهلى است كه مجلگى در يك نظام بزرگ به هم پيوسته اند و هر جزىي از 

طريق مشيت اهلى نظم و سامان مى يابد. پوزيدونيوس مهننني به قوم شناسى عالقمند بود و به تأثري 
 آب و هوا و شرايط اقليمى بر شخصيت و روش زندگى انسان ها بسيار تأكيد مى كرد.

 براى مطالعات بيشرت درباره ى پوزيدونيوس ر. ك به:
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)1.. ( 

)2.. ( 

)3.. ( 

)4.. ( 

)5.. ( 

)6.. ( 

)7.. ( 

)8.. ( 

 22ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خمالف اين ديدگاه هستند و بر اين باورند كه متهم كردن ديودور به اقتباس صرف و »1 «شامو
رونويسى كوركورانه از نوشته هاى مورخان پيشني ىب اساس است. آثارى كه ديودور از آن ها بره 
جسته تقريبا مهگى از بني رفته اند و تنها قطعات ناچيزى از آن ها برجاى مانده است. از اين رو 
براى تعيني ميزان تأثريشان بر ديودور تنها مى توان به حدس و گمان توسل جست. حال چگونه 
مى توان ثابت كرد كه ديودور آثار مورخان پيشني را به شيوه اى كوركورانه بازنويسى يا رونويسى 

 مى كرده است؟

اين پژوهشگران مى انديشند كه ديودور از منابع خمتلف به شيوه اى هدفمند سود مى جسته است، به 
بياىن برت، او مهننان كه خود در مقدمه ى آغازين اثرش شرح داده است، از نوشنت تاريخ جهان و 
شرح رويدادهاى سراسر جهان مسكون اهداىف را دنبال مى كرده، براين اساس مهواره مى كوشيد به 
گونه اى از منابع خمتلف بره جويد كه اهداف از پيش تعيني شده اش را برآورده كند. مهننني او در 
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موارد بسيارى روايات خمتلف مورخان از يك رويداد تارخيى را مقابله و حتليل كرده و آن چه را كه 
 خود درست مى پنداشت به شيوه ى خاص خويش پردازش و نقل كرده است.

وانگهى جاى ترديدى نيست كه هر گردآورنده اى، حىت ىب استعداد، نشان و اثرى از خود در 
 آن چه گردآورى كرده است برجاى مى گذارد.

طرفداران اين دو ديدگاه از ديرباز نظريات يكديگر را بررسى و نقد مى كردند و اكنون نيز در ميان 
ديودورشناسان، هر دو ديدگاه طرفداراىن دارد. ما در اين جا تنها يك منونه از اين انتقادات و پاسخ 

 آن را مى آورمي:

بارتون اين عقيده را كه فصل هاى مربوط به مصر در كتاب اول برگرفته از كتاب مصر يا 
 ( هكاته ابدرى است، منى پذيرد و مى نويسد:Aegyptiacaآگيپتياكا)

«انتساب قطعاتى كه قادر به يافنت منبع دست اول ديگرى براى آن ها نيستيم، به يك نويسنده 
[در اين جا هكاته ابدرى ] كه اثرش به طور كامل از بني رفته، بسيار آسان است. وانگهى حق 
ندارمي از اين واقعيت چشم بپوشيم كه ممكن است برخى از قطعات، اقتباسى از نويسندگاىن بعد 

 از هكاته ابدرى بوده و برخى ديگر

 ______________________________
)1.( 

F. Chamoux, DiodoredeSicile, Bibliothequehist orique, 
Introductiongene rale, CUF, Paris, 1993 

 

 23ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «نيز نوشته ى خود ديودور باشد.»
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 مورى به اين انتقاد چنني پاسخ مى دهد:

«اگر نگارش گزارش ديودور از مصر حاصل طبع خود ديودور است، وى ىب گمان مى بايست يكى 
 »2 «از بزرگ ترين مورخان عصر هلىن اعالم مى شد.»

در واقع، آن چه كه منتقدين ديودور به بوته ى فراموشى سپرده اند، گسرتدگى كار ديودور است. 
ديودور مى خواست تاريخ جهان را از آغاز آفرينش تا روزگار خويش به نگارش درآورد و او هرگز 
منى توانست بدون بره جسنت از آثار پيشينيان چنني كار مهمى را حتقق خبشد. به سخىن ديگر، با 

توجه به گسرتدگى و دشوارى كار، تنها راه براى نگارش تاريخ جهان در آن زمان گردآورى و 
تدوين آثار پيشينيان بوده است؛ اما منظور از گردآورى، سرهم كردن و رونويسى نوشته هاى ديگران 
نيست. ديودور تنها يك گردآورنده نبود، بلكه در موارد بسيارى به داورى آثار پيشينيان مى نشيند و 
نگاه انتقادى خويش را هم نسبت به مورخ و هم نسبت به نوشته هاى تارخيى نشان مى دهد. براى 
مثال وى با اين كه هرودوت را مى ستايد، او را به خاطر نشان دادن عالقه ى بسيار زياد در روايت 
داستان هاى شگفت انگيز و قصه هاى ساختگى براى جلب نظر خواننده نكوهش مى كند و در پى 

 آن مى كوشد انگيزه ى خويش را از اين انتقاد روشن سازد:

«ما نه براى انتقاد از هرودوت از موضوع حبث خارج شدمي، بلكه خواستيم نشان دهيم كه 
داستان هاى شگفت انگيز معموال خماطبني بيشرتى را نسبت به داستان هاى واقعى به خود جلب 

 »3 «مى كند.»

 يا در جاى ديگر از تيمائوس چنني انتقاد مى كند:

«من ناگزير شدم اين موضوع را با توجه خاصى بررسى كنم، زيرا تيمائوس كه مورخان پيش از خود 
 را به سخىت نقد و متهم مى كند و هيچ رمحى به 

 ______________________________
)1.( 
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A. Burton, DiodorusSiculus, BookI, Acommentary, Leiden, 
1972, p. 34 

)2.( 

O. Murray, H. andHellenisticCu lture- .ClassicalQuarter ly, 
N. S. 22, 1972, p. 207 

 )1، بند 24). كتاب دهم (فصل 3(

 24ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نويسندگان «تواريخ» منى كند، خود عنان خيال را در موضوعى كه مدعى است به طور دقيق برآن 
اشراف دارد رها كرده و به ىب راهه مى رود. براين اساس به عقيده ى من مى بايد مورخان را به خاطر 
 اشتباهاتشان خبشيد، زيرا آن ها هم انسان هستند و جستجوى حقيقت در گذشته دشوار است.»

»1« 

وانگهى از نوشته هاى ديودور چنني برمى آيد كه وى غالبا از منابع خمتلفى سود مى جسته، آن ها را 
 اقتباس كرد، وقىت از »2 «با هم مقابله مى كرده است؛ براى منونه در كتاب دوم كه از كتزياس 

  به »3 «دانش طالع بيىن كلداىن ها سخن به ميان مى آورد

 ______________________________
 )7- 6، بند 90). كتاب سيزدهم (فصل 1(

)2.((Ctesias ) م در كنيدوس، واقع 443/ 444؛ طبيب و مورخ يوناىن. وى حدود سال .  
در جنوب باخرتى آسياى صغري به دنيا آمد. سرزمني كنيدوس به خاطر داشنت طبيبان حاذق 

 معروف بوده است.

ترديدى نيست كه كتزياس به عنوان اسري به دربار ايران وارد شد، اما زمان اسري شدنش مشخص 
نيست. به نظر مى رسد كه تيسافرن، خشرتپاون هخامنشى، وى را در هنگام جنگ با كاريه (سال 
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  . م) كه در جماورت كنيدوس است، اسري كرده و به دربار اردشري دوم آورده باشد. 415
  . م به عنوان پزشك خمصوص دربار خدمت 398 تا 415 سال از سال 17كتزياس به مدت 

كرد. پس از بازگشت به ميهن خويش شروع به نوشنت آثارى كرد كه مهم ترين آن ها 
هستند. او در پرسيكاى ( Indicae) كتاب و انديكا23مشتمل بر ( Persicae)پرسيكا

خويش تصريح مى كند كه قصد دارد بسيارى از عقيده هاى باطل و اشتباه يونانيان نسبت به 
پارسيان و آداب و سنن شان را اصالح كند و هرودوت را به خاطر دروغ پردازى بسيار، نكوهش 
مى كند، وىل او به وعده ى خويش جامه ى عمل منى پوشاند و تصويرى واقعى و روشن از امپراتورى 
هخامنشى به دست منى دهد. اسناد كهن بابلى و مصرى نشان مى دهد كه كتزياس مهواره اخبار را 
جعل مى كرده است. از آثار كتزياس قطعات اندكى برجاى مانده كه جاكوىب، مورخ بزرگ آملاىن، 

 آن ها را در اثر خويش گردآورده است.

 ر. ك به:

 

F. Jacoby. FragmentederGrie chischenHistorik er. 688, vol. 
IIIc; 1958 

 براى مطالعه ى بيشرت درباره ى كتزياس؛ ر. ك به:

 

 ]1 .[ J. Auberger, Ctesiasromancier- ,AC 64, 1995 a., pp. 57- 
73 

 

b, pp. 337- 352 

1995 ،2 /5 
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 ]2 .[ J. Auberger, CtesiasetL'Orien t. Unoriginaldouede 
rasion.- Topoi 

 

 ]3 .[ J. M. Bigwood, Ctesias, hisroyalpatrons, 
andIndianswords- JHS 115, 1995, pp. 135- 140 

 

 ]4 .[ J. M. Bigwood, DiodorusandCtesi as- ,Phoenix 34, 1980 

 

 ,pp. 635- 646 

1997 ،2 /7 

 ]5 .[ K. Karttunen, Ctesiasintransmi ssionandtraditio n- Topoi 

 

 ]6 .[ D. Lenfant, CtesiasetHrerodo teoulesrecriture 
sdel'histoiredan slaPerseAchemeni de-, 

1996 ،2 /109REG  

 )2، بند 31). كتاب دوم (فصل 3(

 25ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نيز اشاره مى كند »2 « و سلوكوس نيكاتور»1 «پيش گوىي هاى مربوط به اسكندر، آنتيگون بورىن 
كه ىب گمان اين پيش گوىي ها از كتزياس گرفته نشده، زيرا وى چندين دهه پيش از حتقق اين 
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پيش گوىي ها مى زيسته است يا در مهني كتاب درباره ى درازا و بلندى ديوار بابل، ديودور پى مى برد 
 بنابراين پيداست »4 « و ديگران با هم يكسان نيست.»3 «كه برآوردهاى كتزياس و كليتارخوس 

كه ديودور نوشته هاى اين مورخني را مقابله كرده و نظر هيچ يك از آن ها را نپذيرفته است. ديودور 
به كرّات متذكر مى شود كه مهم ترين اصل در تاريخ نويسى، جستجو و رعايت حق و حقيقت 

است، از اين رو در كتاب اول وقىت در باب وجه تسميه برخى از شهرهاى مصر، روايت حملى با 
 پرسيكاى كتزياس منطبق نيست، ديودور كه پى به اين اختالف برده، مى نويسد:

«روشن كردن حقيقت به طور دقيق در باب اين موضوع بسيار دشوار است، اما آوردن 
اختالف نظر بني مورخان را در نوشته ى خود اجتناب ناپذير مى دانيم، زيرا با اين كار اين آزادى و 

 »5 «حق را به خواننده مى دهيم كه خود درباره ى آن به داورى نشيند.»

مهننني در كتاب سوم، ديودور ىب اعتمادى خويش را نسبت به مورخان اهل مصر و اتيوپى كه 
اغلب به «روايات دروغني خود مى بالند» يا «خود قصه هاى ىب مشارى جعل كرده اند» نشان 

  و ارمتيدور افسى »7 « در مقابل صحت و درسىت نوشته هاى آگاتارخيد كنيدى »6 «مى دهد.
  را»8«

 ______________________________
)1.(AntigoneleBorgne  

)2.(SeleucosNicator  

)3.(Clitarchos  

) 6- 5، 56). ديودور پيش از اين كتاب در اول (بند 4- 3، بند 7). كتاب دوم (فصل 4(
اشاره كرده بود كه كتزياس روايت متفاوتى از آن چه وى درباره ى دو شهر مصر آورده، به دست 

داده است، اما مى افزايد كه درباره ى اين مسائل مبهم، نقش مورخ اين است كه خوانندگانش را در 
 مقام داورى قرار دهد.

 )6، بند 56). كتاب اول (فصل 5(
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 )3- 1، 11). كتاب سوم (بند 6(

)7.(Aga tharchidedeCnide  

)8.((Ar temidored'Ephese ) ؛ نويسنده ى يوناىن سده ى دوم پيش از ميالد. وى
 رساله اى حتت عنوان تعبري خواب دارد.

 26ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 منونه هاىي از اين دست در كتاخبانه تارخيى ديودور فراوان به چشم مى خورد. براين »1 «مى پذيرد.
اساس مى توان گفت كه ديودور از منابع خمتلفى سود جست، وىل كار خويش را بريك منبع اصلى 

 بنيان كرد. حال پرسش اين است كه منبع ديودور در نگارش هر كتاب چه كساىن بوده اند؟

مورخان و زبان شناسان آملاىن براى يافنت منابع ديودور در نگارش اثرش، دست به پژوهشى رومشند 
 اين »2 « - حتقيق منابع- موسوم است. ادوارد شوارتزQuellenforschungزده اند كه به 

شيوه را بسط و گسرتش داد و آن را براى يافنت منابع ديودور به كار بست. روش شوارتز براين 
اصل مبتىن است كه وقىت ديودور به نام يكى از نويسندگان پيشني اشاره مى كند، در واقع 

مى خواهد اعرتاف كند كه از او اقتباس كرده و اين چنني دين خود را نسبت به او ادا كند. اگرچه 
 م. نوشت ديودور را سخت به باد انتقاد گرفت و 1903شوارتز در مقاله ى مبسوطى كه در سال 

، وىل مقاله اش حاوى نكات »3 «او را منونه ى بسيار ضعيفى از كتاب سازان آن دوران خواند
ارزمشندى است. اين دانشمند فهرسىت از متامى نويسندگان از مجله مورخان، جغراىف دانان، 

افسانه نويسان، شاعران، فيلسوفان، خطيبان و غريه را كه در كتاب ها و قطعات بازمانده كتاخبانه 
تارخيى موجود است، درآورد. ما در اين جا تنها نام مورخان، جغراىف نويسان، افسانه نويسان و 
نويسندگاىن را كه ديودور به آثار تارخيى آن ها اشاره كرده است و ممكن است منبع ديودور در 

 :»4 «نگارش كتاخبانه تارخيى باشند، مى آورمي 

 ______________________________
 )3، 11). كتاب سوم (بند 1(
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)2.(EdwardShawrtz  

)3.(Ed .Shawartz ,RE ,V 1 ,1903 ,663 -704 .s .uDiodoros 38  

 ). شوارتز در مقاله ى ديگرى 4(

 (Ed. Schwartz, Griech. Geschichtschreib er, Leipzig, 1959)  

 منابع ديگرى را به فهرست خود افزود. ر. م گري در پيوست جلد دوازده انتشارات لوب 

R. M. Geer, DiodorusofSicily () XII, Londres- 
CambridgeMass., 1967 

فهرست دقيق و كاملى از متامى منابع و ارجاعات ديودور را آورده است. فرانسوا شامو نيز در 
 مقدمه ى ترمجه ى كتاب اول ديودور

 (F. Chamoux. DiodoredeSicile, Bibliothequehist orique, 
Introductiongene rale, CUF, Paris, 1993)  

در برخى موارد اشارات شوارتز را كامل كرده، وىل تنها به آوردن نام مورخني، جغراىف نويسان و 
افسانه نويسان كه مى توانستند منابع ديودور در نگارش كتاخبانه تارخيى باشند بسنده كرده است. 

 فهرست ما نيز برگرفته از فهرست اوست.

 27ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، »2 «، كتزياس، افوروس »1 «كتاب اول: آگاتارخيد كنيدى، آپولودور آتىن، كادموس ملطى 
 ،»5 «، هرودوت، ماتريس تباىي »4 «، هالنيكوس »3 «هكاته ابدرى، هكاته ملطى 

 ______________________________
)1.((CadmosdeMilet ) ؛ مورخ يوناىن ابتداى سده ى ششم  . م. وى تاريخ پيدايش

 شهر ملطيه و شهرهاى ايوىن را به نثر نوشت و با نگارش اثر خود، تاريخ را از افسانه جدا كرد.
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)2.((Ephorus ) ؛ افوروس از مردم كيمه(Cyme ) واقع در آسياى صغري بود. وى بني
  . م تولد يافت و هنگامى كه اسكندر در آسيا بود، وفات يافت 405 تا 408سال هاى 
  . م). وى يكى از شاگردان ايسقراط معروف بود و در درس هاى سخنورى وى 330(حدود 

شركت مى جست؛ اما به نظر در اين هنر پيشرفت چنداىن نداشته است و گفته مى شود به 
پيشنهاد ايسقراط به نوشنت آثار تارخيى روى آورد. حاصل كار و تالش وى در اين حوضه، نگارش 

 كتاب است كه با بازگشت 29در  Historiaخنستني تاريخ جهان حتت عنوان 
به پلوپونز به منزله ى خنستني رويداد مستند تارخيى آغاز مى شود و اگر ( Heraclidae)هراكليدها

عمرش وفا مى كرد، دنباله ى تاريخ خويش را تا تصرف و تسخري �اىي پارس مى آورد. پسرش 
اثر پدرش را ويرايش كرد و كتاب سى ام را بدان افزود. هر كتاب ( Demophilus)دموفيلوس 

افوروس، مستقل و داراى عنوان و مقدمه اى جداگانه بود. اين اثر تقريبا به طور كامل از بني رفته و 
تنها قطعاتى از آن را مى توان در نوشته هاى ديودور يافت. از اندك قطعات بازمانده از اين اثر 
چنني برمى آيد كه افوروس با نگاهى انتقادى از منابع و نوشته هاى مورخني پيش از خود سود 

 مى جسته و از اين رو، اثرش بسيار ستوده و خوانده مى شد.

اسرتابون امهيت بسيارى به پژوهش هاى جغرافياىي وى داد و او را به خاطر جدا كردن حوضه ى 
تاريخ از حوضه ى جغرافيا حتسني كرده است. شيوه ى نگارش افوروس در برخى موارد پرتكلف و 
تصنعى بود؛ گاه تأثري سخنورى را فداى واقعيت تارخيى مى كرد. براى مطالعه ى بيشرت درباره ى 

 افوروس ر. ك به:

)3.((HecateedeMilet ) ؛ مورخ و جغراىف دان اهل ايوىن سده ى چهارم  . م. او به سفر
و آداب و رسوم مردمان خمتلف عالقه مند بود و از سراسر شاهنشاهى پارس ديدار كرد و 

يادداشت هاى خود را حتت عنوان سفر به دور دنيا چا  كرد. وى مهننني در اثرى با عنوان 
شجره نامه ها كه در آن تاريخ كهن يونان را به اختصار شرح داد، براى خنستني بار كلمه ى تاريخ را 

 در معناى حتقيق به كار برد.

)4.((Hellanicos ) ؛ مورخ يوناىن هم عصر هرودوت. وى آثارى درباره ى بربرها و تاريخ پارس
 نوشت.
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 است.( Atthis)مهننني وى نويسنده ى خنستني تاريخ آتن حتت عنوان اتيس 

)5.(MatrisdeThebes  

 28ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ، توسيديد، گزنفون.»1 «تئوپمپوس 

 »4 «، كتزياس، هكاته ابدرى، هرودوت، ايامبولوس »3 «، كليتارخوس »2 «كتاب دوم: آتنايوس 

 »6 «، كاليسنت »5 «كتاب سوم: آگاتارخيد، آرمتيدور افسى، دنيس اسكيتوبراخيون 

 ______________________________
)1.((Theopompos ) م در خيو378؛ مورخ يوناىن، وى در سال .  (Chio ) چشم

  . م در مصر از دنيا رفت. زندگى پرفراز و نشيب داشت و 323جهان گشود و در سال 
بسيار سفر كرد. ابتدا به فن بالغت روى آورد و خطيب معروىف شد. سپس به نگارش تاريخ 

نوشت. اين اثر  Histoires( )Helleniquesپرداخت و اثرى حتت عنوان تواريخ هلىن 
  . 394- 411بني سال هاى ( Cnide)ادامه ى تاريخ توسيديد بود و رويدادهاى جنگ كنيد
نوشت كه شرح تاريخ ( Philippiques)م. را دربرمى گرفت. اثر ديگرى حتت عنوان فيليپيك 

گزنفون با شرح رويدادهاى اين سال پايان  Helleniques (تاريخ هلنيك 362يونان از سال 
  . م را شامل مى شد. وى مورخى دقيق، وىل بيش از 336مى پذيرد.) تا مرگ فيليپ در سال 

 اندازه در بند سبك و اسلوب نگارش بود.

)2.((Athenaios ) ؛ نويسنده ى يوناىن سده ى دوم  . م. وى را اتنائوس نوكراتيسى هم
مى گويند، زيرا در نوكراتيس واقع در مصر به دنيا آمد و در آن جا زندگى كرد. معروفيت وى به 

يا ( Deipnosophistae)خاطر تدوين گلنيىن از امثال و حكم حتت عنوان ديپنوسوفيستا
ضيافت فرهيختگان است. در اين اثر شخصيت هاى خمتلف درباره ى موضوعات گوناگون از مجله 

 غذا، سالمىت، موسيقى، زبان شناسى به حبث مى نشينند.
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 تن از نويسندگان يونان كه اكنون آثارى از آن ها در 500مهننني در اين اثر، نقل قول نزديك به 
دست نيست آورده شده است. گفته مى شود ديپنوسوفيستا اثرى ارزمشند در روشن كردن زواياى 

 خمتلف زندگى مردم جهان باستان به مشار مى آيد.

)3.(Clitarchus /Clitarque  

)4.(Iamboulos  

)5.(De nysScytobrachion  

)6.((Callisthene )) م). وى برادرزاده ارسطو بود و مهنون 327- 360؛ مورخ يوناىن .  
اسكندر نزد او تعليم ديد. اسكندر در هنگام لشكركشى به آسيا از او خواست كه وى را به عنوان 
كاتب رمسى اش مهراهى كند. كاليسنت نيز درخواست اسكندر را پذيرفت و او را در لشكركشى به 
آسيا مهراهى كرد. در ابتدا اسكندر را با ايزدان مقايسه مى كرد، وىل بعدها خمالف سرسخت او شد 
و او را به خاطر در پيش گرفنت روش زندگى شاهان ايراىن و تن آساىي، سخت به باد انتقاد گرفت. 
به جرم هم دسىت در توطئه عليه اسكندر حمكوم به مرگ شد. كاليسنت نويسنده اى چريه دست بود 

  . 346- 357را نوشت كه گاهشمار جنگ مقدس (( Hellenika)و اثرى به نام هلنيكا
يا  Ephemeridesم) بود. مهننني حكايت لشكركشى و فتوحات اسكندر را با بره جسنت از

بود. آثار او  P raxeisAlexandrouدفاتر شاهى به رشته ى نگارش درآورده بود. نام اين اثر
مهگى از بني رفته اند. الزم به ذكر است كه شاهان مقدوىن متامى مذاكرات، كارها، مالقات ها و 
دادوستدهاى روزانه ى خويش را در اين دفاتر شاهى ضبط مى كرده اند. در زمان مرگ اسكندر اين 

بود. آريان و مهننني پلوتارك ( EumenesofCardia)دفاتر شاهى در دست اومنس كاريه اى 
 براى شرح روزهاى آخر عمر اسكندر به اين دفاتر استناد كرده اند.

 29ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 كتاب چهارم: كاليسنت، افوروس، تئوپمپوس، تيمائوس 
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، »4 «، فيليستوس »3 «، الئوستنيداس »2 «، افوروس، اپيمنيد»1 «كتاب پنجم: دوسياداس 
 »6 «، تيمائوس، زنون رودسى »5 «سوسيكراتس 

 »7 «كتاب ششم (قطعات بازمانده): اومر

، تئوپمپوس كتاب دهم »8 «كتاب هفتم (قطعات بازمانده): آپولودور آتىن، فابيوس پيكتور
 (قطعات بازمانده): هرودوت 

 كتاب يازدهم: هرودوت 

 »10 «، افوروس، توسيديد»9 «كتاب دوازدهم: آنتيوخوس سرياكوزى 

، تئوپمپوس، »11 «كتاب سيزدهم: آپولودور، افوروس، فيليستوس، پوىل كاليتوس الريسى 
 توسيديد، تيمائوس، گزنفون 

 ______________________________
)1.((Dosiadas ).؛ نويسنده و شاعر قرن سوم  . م 

)2.((Epimenide ) ؛ نويسنده، شاعر، فيلسوف و قانونگذار سده ى ششم  . م. روايات
 سال در غارى خوابيد و پس از 57عاميانه از وى شخصيىت افسانه اى ساخته اند. آورده اند كه وى 

 برخاسنت از خواب شروع به پيشگوىي كرد.

)3.(Laosthenidas  

)4.((Philistos ) م در سرياكوز به دنيا آمد و در سال 430؛ مورخ يوناىن كه در سال .  
   . م وفات يافت.356

وى دنيس بزرگ را در رسيدن به قدرت و تثبيت آن يارى رساند، اما بعدها با اين جبار مشاجره 
 كرد و نفى بلد شد. اثرى حتت عنوان تاريخ سيسيل نوشت.

)5.(Socicrates  
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)6.(ZenondeRhodes  

)7.((Evhemere )) م) نويسنده و فيلسوف يوناىن. وى در اثر خويش 260- 340؛ .  
حتت نام تاريخ مقدس كه امروزه در دسرتس نيست، اين انديشه را كه خدايان در اصل انسان هاى 
بزرگى بوده و مردم آن دوران آن ها را به خاطر كارهاى منايانشان به درجه ى خداىي رساندند، بسط 

 داده بود.

)8.((FabiusPictor ) ؛ مورخ سده ى سوم  . م. وى خنستني تاريخ روم را به زبان يوناىن و
به نثر نوشت و از اين رو، او را پدر تاريخ روم لقب داده اند. او در اثر خويش بناى شهر روم را در 

   . م دانسته است.748سال 

)9.(Anth iochosdeSyracuse  

) با اشاره به آغاز تاريخ 2، بند 37). ديودور در اين كتاب (كتاب دوازدهم، فصل 10(
توسيديد، بيان مى دارد كه اين اثر مشتمل بر هشت كتاب است، وىل بر پايه ى روايىت ديگر از نه 

) آورده شده است. 5، بند 42كتاب تشكيل شده است. مهني اشاره در كتاب سيزدهم (فصل 
  . م پايان مى پذيرد و 410/ 411در مهني فصل ديودور متذكر مى شود كه تاريخ توسيديد در 

 اين مقارن با زماىن است كه هلنيكاى گزنفون شروع مى شود.

)11.(Poly cleitosdeLarissa  

 30ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 كتاب چهاردهم: كاليسنت، كتزياس، افوروس، فيليستوس، تئوپمپوس، توسيديد، تيمائوس 

 ، ديونيسودوروس »3 «، آتناس سرياكوزى »2 «، آناكسيس »1 «كتاب پانزدهم: آناكسى منس 
 ، فيليستوس، گزنفون »6 «، افوروس، هرمياس متيمنه اى »5 «، دوريس »4«

 ، افوروس، تئوپمپوس، تيمائوس »8 «، ديلوس »7 «كتاب شانزدهم: كاليسنت، دموفيلوس 
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 كتاب هفدهم: به نام هيچ مورخى اشاره نشده است.

 »9 «كتاب هجدهم: ژروم كارياىي 

 كتاب نوزدهم: ژروم كارياىي 

 ، تيمائوس »10 «كتاب بيستم: مارسياس پالىي 

 ، كالياس سرياكوزى،»11 «كتاب بيست و يكم (قطعات بازمانده): آنتاندروس 

 ______________________________
)1.(Anaximenes  

)2.(Anaxis  

)3.(A thanasdeSyracuse  

)4.(Dionysodoros  

)5.((Douris )) م). وى در ساموس به دنيا آمد. به آتن رفت 260- 340؛ مورخ يوناىن .  
و شاگرد تئوفراست شد، آنگاه به ساموس بازگشت و جبار اين سرزمني شد. از آثار تارخيى اش 

 قطعاتى برجاى مانده است.

)6.(He rmeiasdeMethymna  

)7.(Demophilos  

)8.((Diyllos ) ؛ مورخ آتىن آغاز سده ى سوم  . م. وى راه افوروس را پيش گرفت و تاريخ
  . م را به نگارش درآورد كه تنها قطعاتى از آن به 296 تا 357يونان و مقدونيه بني سال هاى 

 جاى مانده است.
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)9.((JeromedeCardia )) م) وى به هرينوميوس كاردياىي 265- 370؛ مورخ يوناىن .  
نيز معروف است (هرينوميوس معادل رومى ژروم است). اثرى حتت عنوان تاريخ ديادوخ ها 

  . م) نوشت. او كه در اين دوران نقش مهمى به عهده داشته، هم به منزله ى 272- 323(
يك جنگجو و هم به عنوان يك مورخ چريه دست شواهد ارزمشندى را از اين دوران به دست داده 

 است. از اثرش قطعات اندكى برجاى مانده است.

)10.((MarsyasdePella ) ؛ مورخ مقدوىن سده ى چهارم  . م. وى هم شاگردى اسكندر
بود. آثارى از مجله تاريخ مقدونيه از آغاز تا اسكندر و تاريخ تعليم اسكندر را به نگارش درآورده 

 است. هيچ يك از آثارش در دست نيست.

)11.(Antandros  

 31ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ، تيمائوس »1 «ديلوس، دوريس، پسائون پالته اى 

 ، فيليستوس »2 «كتاب بيست و سوم (قطعات بازمانده): فيلينوس آگريژانىت 

 كتاب بيست و چهارم (قطعات بازمانده): فيلينوس 

 »4 «، سوسيلوس اليسى »3 «كتاب بيست و ششم (قطعات بازمانده): منودوتوس پرينثى 

 »5 «كتاب سى و يكم (قطعات بازمانده): پوىل بيوس 

 ______________________________
)1.(PsaondePlatees  

)2.(Phi linosd'Agrigente  

)3.(Men odotosdePerinthe  
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)4.(Sosylosd'Elis  

)5.((Polybius )) م) در مگالوپوليس 120- 203؛ پوىل بيوس .  (Megalopolis )
از شهرهاى يوناىن چشم به جهان گشود. وى يكى از اعضاى فعال ( Arcadia)واقع در آركادى 

بود و پس از مدتى به رياست آن برگزيده شد. پدرش ( AchaeanLeague)جممع آخاىي 
نيز در گذشته رياست اين جممع را عهده دار بود. چون اين جممع در مورد ( Lycortas)ليكورتاس 

  . م در 167جنگ بني روم و مقدونيه رأى ممتنع داد، پس از پريوزى روم بر مقدونيه در سال 
 سال بيش نداشت، به مهراه هزار تن از برجسته ترين اعضاى جممع آخاىي به عنوان 35حاىل كه 

گروگان به روم تبعيد شد. وى خود سرباز و مرد سياست بود و هرگز با روم دمشىن نداشت و در 
وى را ( AemiliusPaulus)اين اوان با بعضى از رجال نامى روم آشنا شد. اميليوس پولوس 

كرد. دوسىت گرمى بني او و سيپيو شكل ( Fabius)و فابيوس ( Scipio)معلم پسرانش سيپيو
 150گرفت و سيپيو به خاطر دوسىت با پوليبيوس آزادى گروگان ها را خواستار شد و سنا در سال 

 . م رأى به آزادى آن ها داد. اين چنني پوىل بيوس به ميهن خويش بازگشت، وىل روم ميهن دوم او 
شد. وى بعدها به روم رفت و سيپيو او را مشاور خود در امور سياسى و نظامى كرد. اين چنني 
پوىل بيوس توانست به هرم باالى قدرت در روم راه پيدا كند و در لشكركشى هاى روميان به 
منطقه ى مديرتانه شركت جويد. وى به عنوان يك يوناىن مى خواست علل بسط و گسرتش 

موفقيت آميز امپراتورى روم را حتليل كرده و اين چنني درسى پيش روى دولت مردان دنيا و به ويژه 
دولت مردان يوناىن بگذارد. از اين روى برآن شد تارخيى بنگارد كه در عني حال كه در چارچوب 
حقيقت سري مى كند (و وى خود، آن را جستجوى حقايق نام كرده بود.) اصل مشخصى، 

وحدت آن را تأمني مى كرد و آن مراحلى بود كه در طى آن روم تفوق و سلطه اى را كه مقدر بود 
بر جهان متمدن اعمال كند، كسب مى كرد. به سخىن ديگر پوىل بيوس مى خواست تارخيى 
«پراگماتيك»، «جهاىن» و «مستدل» بنويسد. پراگماتيك يعىن تاريخ رويدادهاى سياسى و 
نظامى و حذف متامى داستان هاى افسانه اى كه در نوشته هاى مورخان پيشني فراوان به چشم 
مى خورد. «جهاىن» يعىن دربرگرينده ى متامى رويدادهاى سراسر دنياىي كه حتت سيطره يا محايت 
روم بود و مستدل يعىن شرح علل وقوع هر رويدادى كه بر اصول منطقى استوار باشد. اثر وى 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


مشتمل بر چهل كتاب است. دو كتاب اول به امجال روابط و مناسبات روم و كارتاژ را از سال 
  كتاب ديگر به وقايع بني-38  . م از نظر مى گذراند. 120  . م تا 266

 32ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 كتاب سى و دوم (قطعات بازمانده): پوىل بيوس 

 كتاب چهلم (قطعات بازمانده): هكاته ابدرى 

شايان ذكر است كه ديودور در بسيارى از موارد، وقىت نام نويسنده اى را در اثر خويش مى آورد به 
زمان آغاز و پايان كارش نيز اشاره مى كند و اين چنني مدت زماىن را كه طى آن مورخ سرگرم 

نگارش اثر خود بوده به دست مى دهد. البته بايد توجه كرد كه اين فهرست نام متام نويسندگاىن 
نيست كه ديودور از آن ها اقتباس كرده، زيرا واضح است كه ديودور برآن نبوده است كه فهرست 
جامع و كاملى از منابع خويش را به دست دهد، وانگهى ممكن بود در كتاب هاىي كه تنها قطعاتى 

 از آن ها برجاى مانده است به منابع ديگرى اشاره شده باشد كه امروزه در دست نيست.

 ______________________________
  . م مى پرداخت كه نويسنده خود شاهد و ناظر بيشرت آن ها بود 120  . م تا 221سال هاى 

و بعضا اطالعاتى را از كساىن كه خود در وقايع مزبور نقش و سهمى داشته بودند و نيز از اسناد 
موجود (از آن مجله آرشيو روم) اخذ كرده بود. وى به حق معتقد بود كه مورخ بايد از جغرافيا نيز 

سررشته داشته باشد و خود، كتاب سى و هشتم اثرش را به اين علم اختصاص داد. از نظر 
پوىل بيوس غايت و غرض تاريخ كشف حقيقت است و مملكت دار آينده مى آموخت كه چگونه با 

 قدرى دخالت و بازى تقدير، مى توان كشورى را به عظمت رساند.

از آثار پوىل بيوس جز پنج كتاب كامل (كتاب هاى اول تا پنجم) و قطعات بلندى از كتاب هاى 
 پنجم تا يازدهم و قطعاتى كوتاه از باقى كتاب ها چيزى بازمنانده است.

سبك نگارش پوىل بيوس و شيوه ى ترتيب و تنظيم كالم به قاعده است و نويسنده خود از دانش 
نظرى و عملى وسيعى بره مند است و در اشتياقى كه به وصول به حقيقت دارد، صميمى است و 
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اين اشتياق در بيشرت موارد ارضا هم مى شود. تنها نقطه ى ضعف پوىل بيوس جانبدارى او از 
آخاىي ها در مقابل دمشنان آن ها نظري اتوىل ها است كه او مهواره آن ها را به وحشى گرى و ددمنشى 

 متهم مى كند.

 براى مطالعه ى بيشرت درباره ى پوىل بيوس؛ ر. ك به:

 

 ]1 .[ F. W. Walbank, Polybius, RomeandtheHellen 
isticWorld, Cambridge, 2002 

 

 ]2 .[ ArthurM. Eckstein, MoralVisioninthe HistoriesofPolyb 
ius, Berkeley: Universityof CaliforniaPress, 1995 

 

 ]3 .[ KennethSacks TheGenre: UniversalHistory- 
inPolybiusonthew ritingofhistory. Berkeley 1981 

 

 ]4 .[ F. W. Walbank, AHistoricalComme ntaryonPolybius, 
Cambridge, 1974 

 

 ]5 .[ F. W. Walbank, Polybius. Berkeley- LosAngeles- 
Londres, 1972 

 1358]. اچ. جى. رز، تاريخ ادبيات يونان، ترمجه ى ابراهيم يونسى، انتشارات امري كبري، تران 6[
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 33ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

با وجود اين، شوارتز از طريق اين اشارات و كنكاش و تدقيق در حمتواى هر يك از كتاب ها، 
فهرسىت از مهم ترين منابع ديودور در نگارش كتاخبانه تارخيى را به دست داده است. نظرات شوارتز 
در جمموع پذيرفته شده، اگرچه در پاره اى موارد اختالف نظرهاىي وجود دارد. ما در اين جا مهم ترين 

منابع ديودور در نگارش هريك از كتاب ها، مهراه با خالصه اى از مهم ترين مطالب كتاب هاى 
 بازمانده را مى آورمي.

 مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب اول و خالصه ى مطالب آن 

مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب اول، هكاته ابدرى بوده است. شايان ذكر است كه برخى 
از پژوهش گران براين عقيده اند كه هكاته ابدرى خود، شرح چگونگى آفرينش جهان را از 

. خالصه ى مطالب كتاب اول: مقدمه كلى، باورهاى مصريان »1 «دموكريتوس اقتباس كرده است 
درباره ى پيدايش جهان، خدايان بنيان گذار شهرهاى مصر، انسان هاى خنستني و بدوى ترين شكل 
زندگى بشرى، پرستش خدايان و بناى پرستشگاه ها، خصوصيات جغرافياىي مصر، رود نيل، نظر 
فيلسوفان و تاريخ نگاران قدمي درباره ى علت طغيان نيل، خنستني شاهان مصر، كارهاى منايانشان، 
ساخت اهرام مصر كه از عجايب هفتگانه جهان به مشار مى روند، قوانني و دادگاه ها، حيوانات 
مقدس مصريان، آيني هاىي كه مصريان در حني خاك سپارى برگزار مى كنند، درباره ى مسافران 

 يوناىن اى كه �ادهاى مفيد را از مصريان اقتباس كردند.

 مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب دوم و خالصه ى مطالب آن 

 ديودور گزارشى را كه »2 «مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب دوم، پرسيكاى كتزياس است.
از هند در اين كتاب به دست مى دهد از مگاستنس اقتباس كرده است. خالصه ى مطالب كتاب 

 دوم:

 ______________________________
)1.( 
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K. Reinhardt, HekataiosvonAbde raundDemokrit- ,Hermes 
47, 1912, pp. 114- 132 

 ). براى مطالعه ى بيشرت در اين خصوص ر. ك به:2(

 

J. M. Bigwood, DiodorusandCtesi as- ,Phoenix 34, 1980, pp. 
195- 202 

 

 34ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نينوس خنستني شاه آسيا، كارهاى منايانش، تولد مسرياميس، پرورش او، نينوس با مسرياميس ازدواج 
مى كند، مسرياميس جانشني نينوس مى شود و كارهاى بزرگى اجنام مى دهد، ساخت بابل، باغ هاى 
معلق و ديگر بناهاى باشكوه بابل، لشكركشى مسرياميس به مصر، اتيوپى و هند، درباره ى سه 
جانشني مسرياميس؛ تن آساىي آن ها، برافتادن سارداناپال آخرين شاه به دست آرباس مادى، 

كلدانيان و مشاهدات ستارگان، شاهان ماد، نظرات خمتلف تاريخ نگاران درباره ى اين موضوع، 
ويژگى هاى جغرافياىي هند، فرآورده ها و آداب و سنن آن ها، سكاها، آمازون ها و هيپربورها، 

 درباره ى اعراب، توليدات طبيعى و افسانه هايشان، جزاير واقع در جنوب اوسئان.

 مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب سوم و خالصه ى مطالب آن 

 مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب سوم، دنيس اسكيتوبراخيون است.

 خالصه ى مطالب اين كتاب:

درباره ى اتيوپياىن كه در آن سوى ليىب زندگى مى كنند، درباره ى رسوم كهن شان، درباره ى معادن 
طالىي كه در سرحدات مصر واقع است، درباره ى استخراج اين معادن، درباره ى طوايفى كه بر 
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كرانه هاى خليج عرب و اوسئان تا هند ساكن هستند، آداب عجيب و غريب و باورنكردىن كه 
درباره ى آن ها نقل مى كنند، تاريخ آغازين ليىب، گرگون ها، آمازون ها، آمون و اطلس، داستان هاى 

 افسانه اى درباره ى نيسا، تيتان ها، باخوس و مادر خدايان.

 مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب چهارم و خالصه ى مطالب آن 

مهم ترين منابع ديودور براى نگارش اين كتاب، دنيس اسكيتوبراخيون و اومروس هستند. خالصه ى 
مطالب كتاب چهارم: مورخان يوناىن اى كه تاريخ دوران خنستني را به رشته حترير درآوردند، درباره ى 

معروف ترين پلوانان، درباره ى نيمه خدايان و كساىن كه در جنگ كارهاى منايان اجنام دادند، 
 خان و ديگر كارهاى منايانش تا 12باخوس، پريا ، هرمافروديت و موزها، درباره ى هراكلس، 

 قرار

 35ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

گرفنت او در رده ى خدايان، ارگونوت ها، مده و دخرتان پلياس، اعقاب هراكلس، تزه و نربدهايش، 
اخالف حكماى سبعه عليه تب، نله و اوالدش، لپيت ها و سانتورها، اسكوال  و اعقابش، 
دخرتان آسوپوس و ائكوس، پپلوپس، اونوماوسو نيوبه، داردانوس و اخالفش تا پريام، ددال و 

 مينوتور و لشكركشى عليه شاه كوكالوس در سيسيل، آريسته، دافنيس، اريكس و اريون.

 مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب پنجم و خالصه ى مطالب آن 

 مهم ترين منابع ديودور در نگارش كتاب پنجم تيمائوس و فيلينوس مى باشند.

 خالصه ى مطالب اين كتاب:

افسانه هاى مربوط به سيسيل، شكل و مساحت اين جزيره، سرس، پروسرپني و كشف دانه ى 
گندم، ليپار و ديگر جزاير ائوىل، مليت، گلوس و سرسني، اتاىل، سرينوس (كورس) و ساردىن، 

پى تيوس و جزاير بالئراس، جزاير واقع در غرب اوسئان، جزيره ى بريتانيا، جزيره ى باسيله و عنربهاىي 
كه در آن جا مى رويند، درباره ى گل، سلىت برى، ايربى، ليگورى، تريه ىن، ساكنان اين سرزمني ها و 
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آداب و رسوم آنان، جزاير واقع در جنوب اوسئان، جزيره ى مقدس هريا، جزيره ى پاخنايا و چيزهاىي 
كه درباره ى آن نقل مى كنند، درباره ى ساماتراس و اسرار آن، ناكسوس، كيمه و كاليدن، رودس و 
روايات افسانه اى مربوط به اين جزيره، درباره ى خرسونس كه مقابل رودس واقع است، كرت، تاريخ 
افسانه اى اين جزيره تا زمان هاى اخري، درباره ى لسبوس، مهاجرنشيناىن كه در خيو، ساموس، كوس 

 و رودس حتت فرمان مكاره مى زيند، تندوس و ساكنان قدميى اش، جزاير سيكالد.

از كتاب ششم تا دهم ديودور تنها قطعاتى برجاى مانده است. از مهني اندك قطعات بازمانده 
مى توان دريافت كه ديودور در اين كتاب ها، تاريخ خنستني پادشاهان هخامنشى را نيز شرح داده 

 سال (از 704بود. البته الزم به ذكر است كه كتاب هاى هفتم تا دهم ديودور دوره ى طوالىن 
   . م) را دربرداشته اند.481/ 80  . م تا 1184/ 83

 از آن جا كه ما كتاب هاى يازدهم، چهاردهم، پانزدهم و هفدهم ديودور را به 

 36ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

فارسى ترمجه كرده امي، بايسته است درباره ى منابع ديودور در نگارش اين كتاب ها توضيحات 
 بيشرتى دهيم.

بيشرت پژوهشگران براين عقيده اند كه افوروس مهم ترين منبع ديودور براى رواياتى است كه درباره ى 
جنگ ها و مناسبات يونان و پارس در كتاب هاى يازدهم تا پانزدهم (حىت شانزدهم) آورده شده 

 است. اينان براى اثبات نظر خود سه دليل مى آورند:

- آهنگ كالم و ساختار كتاب هاى يازدهم تا شانزدهم ديودور يك دست بوده و با كتاب هاى 1
 بعدى تفاوتى فاحش دارد.

- ديودور در اين كتاب ها به آوليس يا كومه، زادگاه افوروس، اشارات فراواىن مى كند و هر 2
پيشامد ىب امهيىت را كه در اين نواحى روى داده است، شرح مى دهد، حال آن كه اين سرزمني ها 
امهيت چنداىن در تاريخ نداشته اند و افوروس تنها به خاطر حس ميهن پرسىت، متام رويدادهاى 

 زادگاه خود را شرح مى دهد.
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- بني قطعات بازمانده از افوروس و قطعات مربوط به آن ها در نوشته هاى ديودور مهخواىن 3
 چشمگريى وجود دارد.

پژوهشگران درباره ى منبع ديودور در نگارش تاريخ غرب يونان (سيسيل) در كتاب هاى يازدهم تا 
شانزدهم اختالف نظر دارند. ولكاردسن معتقد است كه ديودور تقريبا متامى روايات مربوط به تاريخ 

 »1 «غرب يونان را از تيمائوس گرفته است.

شوارتز نيز بر مهني نظر صحه مى گذارد، وىل براين باور است كه ديودور در نگارش تاريخ غرب 
 نيز مهني نظر را »4 « و اسرتوهكر»3 « باربر»2 «يونان از روايات افوروس نيز بره جسته است.

دارند. مايسرت كه پژوهش جامعى درباره ى اين موضوع كرده، براين عقيده است كه منبع اصلى 
 ديودور در نگارش كتاب ها و فصل هاى مربوط به 

 ______________________________
)1.( 

C. A. Volquardsen, Untersuchungenub erdieQuellenderg 
riechischenundsi cilischen GeschichtenBeiDi odor. xi.- xvi. 

1868. 

)2.( 

Ed. Shawartz, s. v. EphorusCumaeus. RE 6, Hbbd. 11. 1907, 
pp. 1- 16 

)3.( 

G. L. Barber,. TheHistorianEpho rus, Cambridge: 
CambridgeUnivers ityPress, 1935 

)4.( 
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K. F. Stroheker, DionysiusI: GestaltundGeschi 
chtedesTyrannenv onSyrakus, Wiesbaden, 1969 

 

 37ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

سيسيل، تاريخ سيسيل اثر تيمائوس است با اين حال از نوشته هاى افوروس نيز براى تكميل اثر 
خويش سود جسته است، وىل به عقيده ى او، ديودور در كتاب پانزدهم براى شرح تاريخ سيسيل 

 »1 «روش معكوس را برگزيده، يعىن افوروس منبع اصلى و تيمائوس منبع فرعى وى بوده است.
 نيز مهني عقيده را دارد؛ اما جاكوىب معتقد است كه منبع اصلى ديودور براى نگارش »2 «پريسون 

، »5 «، لويس »4 « الكور»3 «تاريخ غرب يونان، افوروس بوده و تيمائوس منبع فرعى او بود.
 نيز مهني عقيده را دارند. هاموند، تئوپمپوس را منبع ديودور در »7 « و كاون »6 «استيليانو

 »8 «نگارش تاريخ غرب يونان مى پندارد، وىل داليل قانع كننده اى به دست منى دهد.

مى توان گفت كه منبع اصلى ديودور در نگارش تاريخ غرب يونان (سيسيل) تيمائوس است. 
مهننان كه مى دانيم تيمائوس مورخى از غرب يونان بوده است و درباره ى شيوه ى تاريخ نگارى وى 
آورده اند كه او جانب دارانه مى نوشته و مهواره حس ميهن پرسىت بر او چريه مى شده و عنان قلم از 
كف مى داده، در ستايش هم ميهنان خويش قلم فرساىي مى كرده است. حىت پوىل بيوس از وى به 

خاطر اغراق درباره ى پريوزى هاى سيسيليان انتقاد و نكوهش كرده است. حال اگر به آن 
فصل هاىي از كتاب هاى يازدهم تا شانزدهم ديودور كه دربرگرينده تاريخ سيسيل است، نگاهى 

افكنيم، رد پاى شيوه ى تاريخ نگارى تيمائوس به وضوح ديده مى شود. در اين جا تنها به منونه اى از 
گزافه گوىي و بزرگ مناىي ديودور درباره ى يونانيان سيسيل كه شيوه ى تاريخ نگارى تيمائوس را به ياد 

 مى آورد و به نظر ما

 ______________________________
)1.. ( 
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)2.. ( 

)3.. ( 

)4.. ( 

)5.. ( 

)6.. ( 

)7.. ( 

)8.. ( 

 38ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 برگرفته از او است، اشاره مى كنيم.

ديودور در فصل هاى بيستم تا بيست و ششم كتاب شانزدهم كه رويدادهاى جنگ بني كارتاژيان 
و يونانيان سيسيل را روايت مى كند، ژلون سردار يونانيان سيسيلى را با اغراق زياد مى ستايد و در 
مقام مقايسه ى وى با بزرگ ترين سرداران يوناىن برمى آيد و او را در رديف سرداران بزرگ يوناىن 

چون سيمون و متيستوكل قرار مى دهد و مى نويسد كه ترفند جنگى و پريوزى وى در نربد هيمر با 
). مهننني مى افزايد كه پريوزى 6، بند 22بربرها در تاريخ ىب مهتا بوده است (كتاب يازدهم، فصل 

ژلون در اين نربد از پريوزى يونانيان در نربدهاى ساالمني و پالته مهم تر بوده و ژلون با اين پريوزى، 
نه تنها سيسيل بلكه متام يونان را آزاد كرد، زيرا پريوزى در نربد هيمر پيش از جنگ هاى ساالمني و 
پالته به دست آمده بود و اين پريوزى متام يونانيان را به دفاع از ميهن خويش و جنگيدن براى به 

). وانگهى با هم زمان كردن نربد 2، بند 23دست آوردن آزادى برانگيخت (كتاب يازدهم، فصل 
)، خواسته است بر شكوه ژلون و سيسيل 1، بند 24ترموپيل و نربد هيمر (كتاب يازدهم، فصل 

بيفزايد. ديودور متامى اين روايت هاى ساختگى و بزرگ مناىي ها و گزافه گوىي ها را از تيمائوس اقتباس 
 »1 «كرده است.
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 اكنون به خالصه ى مهم ترين مطالب اين كتاب ها اشاره مى كنيم:

 خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب يازدهم 

  . م را دربردارد و مهم ترين 451 تا 480كتاب يازدهم ديودور شرح رويدادهاى بني سال هاى 
 مطالب آن عبارتند از:

لشكركشى خشايارشا به يونان، نربد ترموپيل، نربد درياىي خشايارشا با يونانيان، نربد ساالمني و 
 شكست پارسيان در اين جنگ به واسطه ى ترفند جنگى 

 ______________________________
). استيليانو مى نويسد كه ستايش ديودور از ژلون احتماال اقتباسى از افوروس، مورخ پان 1(

هلينيست قرن چهارم پيش از ميالد آسياى صغري مى باشد، وىل به نظر مى رسد داليلى كه وى در 
 اين باره مى آورد، آن چنان حمكم و قانع كننده نيست. ر. ك به:

 

P. J. Stylianou, ACommentaryonDio dorusSiculusBook 15, 
Oxford, 1998, pp. 52- 57 

 

 39ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

متيستوكل، جنگ كارتاژيان با سيسيليان، پريوزى ژلون- سردار سيسيليان- بر كارتاژيان، نربد 
يونانيان با مردونيوس و پارسيان در پالته و پريوزى دگربار يونانيان، بناى ديوار پريه در پرتو هوش و 
تدبري متيستوكل، فرار متيستوكل به دربار خشايارشا و خودكشى اش، زمني لرزه اى كه در الكوىن روى 

داد، شورش مسيىن ها و هيلوت ها عليه السدمونيان، قتل خشايارشا و جلوس اردشري بر ختت 
پادشاهى، شورش مصريان عليه پارسيان، آشوب هاى داخلى در سرياكوز، جنگ بني فوسيديان و 

 دورياىن ها، تصويب قانون پتاليسم در سرياكوز و لشكركشى پريكلس به پلوپونز.
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 بايد اشاره كرد كه گزارش ديودور از جنگ هاى دوم مديك چندان غىن نيست.

 خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب دوازدهم 

  . م. را دربر دارد و مهم ترين 416 تا 450كتاب دوازدهم شرح رويدادهاى بني سال هاى 
 مطالب آن عبارتند از:

لشكركشى آتنيان به قربس، شورش مگاريان عليه آتنيان، جنگ آتنيان با بئوسيان در خرونه، 
لشكركشى آتنيان عليه اوبه، شورش هاى داخلى در روم، لشكركشى سرياكوزيان عليه پيسيديان، 
جنگ كورنت، شورش پوتيدا و خالسيديان عليه آتنيان، لشكركشى آتنيان عليه پوتيداييان، تالش 
اسپوريوس ماليوس براى به دست گرفنت قدرت در روم و كشته شدنش، جنگ پلوپونز، جنگ ميان 
بئوسيان و پالته اى ها، لشكركشى السدمونيان به آتيك و نابودى امالك اين سرزمني، لشكركشى 
السدمونيان عليه آكارناىن و نربد درياىي با آتنيان، تصرف و نابودى پالته به دست السدمونيان، 
شيوع بيمارى عفوىن در آتن كه منجر به مرگ بسيارى از آتنيان شد، نربد ميان السدمونيان و 

آتنيان در مورد مگاريان، نربد ميان السدمونيان و آتنيان در مورد خالسيديان، جنگ بني آتنيان و 
 بئوسيان در بئوسى، پيمان احتاد بني السدمونيان و آتنيان، داليل لشكركشى آتنيان به سرياكوز.

 40ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب سيزدهم 

  . م را دربردارد و مهم ترين 405 تا 415كتاب سيزدهم ديودور شرح رويدادهاى بني سال هاى 
مطالب آن عبارتند از: لشكركشى آتنيان عليه سرياكوزيان با جتهيزات درياىي و زميىن بسيار عظيم، 
آتنيان پس از پريوزى زميىن و درياىي در اپى پوال، سرياكوز را به حماصره درآوردند، السدمونيان و 
كورنتيان با فرستادن نريوهاى كمكى به سرياكوز موجب دلگرمى و تقويت روحيه ى سرياكوزيان 

شدند، جنگ ميان سرياكوزيان و آتنيان و پريوزى بزرگ آتنيان، جنگ دوباره ميان اين دو و پريوزى 
سرياكوزيان، سرياكوزيان با تدارك نريوى درياىي برآن شدند تا با آتنيان در دريا جنگ كنند، پايان 
مدت قرارداد متاركه ى جنگ ميان السدمونيان و آتنيان و شروع دوباره ى جنگ پلوپونزى، نربد 
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درياىي ميان سرياكوزيان و آتنيان و پريوزى آتنيان، سرياكوزيان با تصرف قالع، پريوزى در خشكى 
را از آن خود كردند، نربد درياىي در لنگرگاه بزرگ و پريوزى سرياكوزيان، شورش متحدين آتن پس 
از شكست آتنيان در سيسيل، پريوزى السدمونيان بر آتنيان در نربد درياىي، ارسال نريوى كمكى 
چشمگري براى السدمونيان از طرف سرياكوزيان، پريوزى آتنيان بر درياساالر السدموىن، بازگشت 
آلسى بياد و انتخاب او به عنوان سردار، نربد درياىي ميان آتنيان و السدمونيان و پريوزى آتنيان، 
پريوزى هاى آلسى بياد و ترامنس بر السدمونيان در نربدهاى درياىي و زميىن، تبعيد السى بياد، نربد 
درياىي سرياكوزيان و كارتاژيان و پريوزى سرياكوزيان، چگونگى به قدرت رسيدن دنيس جبار، 
آتنيان پس از آن كه در نربد درياىي شكست سخىت را پذيرا شدند ناچار به انعقاد صلح با 

السدمونيان شدند و اين چنني جنگ هاى پلوپونزى پايان پذيرفت، شيوع بيمارى عفوىن در بني 
 كارتاژيان كه آنان را ناچار به انعقاد پيمان صلح با دنيس جبار كرد.

در كتاب دوازدهم و سيزدهم درباره ى جنگ هاى پلوپونزى و ريشه هاى آن قرائىت متفاوت با آن چه 
 كه در كتاب توسيديد يافت مى شود، وجود دارد كه از اين حيث جالب است.

 41ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب چهاردهم 

  . م را دربردارد و مهم ترين 386 تا 404كتاب چهاردهم شرح رويدادهاى بني سال هاى 
 مطالب آن عبارتند از:

برافتادن دموكراسى در آتن و به قدرت رسيدن جباران سى گانه در اين دولت شهر، رفتارهاى 
خالف قانون سى جبار نسبت به شهروندان آتىن، كارهاى دنيس جبار، رتق و فتق اوضاع يونان 
توسط السدمونيان، مرگ آلسى بياد و جبارگرى كلئارخوس آتىن در بيزانتيوم و سرنگوىن اش، 

لشكركشى كوروش كوچك عليه برادر و كشته شدنش، بازگشت ده هزار تن، كمك السدمونيان به 
يونانيان آسيا، مرگ سقراط فيلسوف و بناى حصار در خرسونز، تداركات دنيس جبار براى جنگ 

با كارتاژيان، جنگ هاى زميىن و درياىي سرياكوزيان با كارتاژيان و فرجام آن ها، لشكركشى 
آژزيالس- فرمانرواى اسپارت- به آسيا و محله به متصرفات شاه بزرگ، پريوزى آژزيالس بر فارناباز 
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سردار پارسيان، جنگ هاى بئوسى، بازسازى ديوارهاى آتن به دست كونون، پريوزى السدمونيان بر 
بئوسيان در نزديكى كورنت، لشكركشى كارتاژيان به سيسيل، تشريك مساعى يونانيان ايتاليا براى 

 جنگ عليه دنيس جبار، انعقاد پيمان صلح آنتالسيداس، تصرف روم به دست گل ها.

 خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب پانزدهم 

  . م را دربردارد و مهم ترين 360 تا 385كتاب پانزدهم ديودور شرح وقايع بني سال هاى 
 مطالب آن عبارتند از:

جنگ پارسيان با اواگوراس در قربس، السدمونيان برخالف پيمان صلح مانتينيان را از سرزمني 
اجدادى شان بريون كردند، اشعار دنيس جبار، دستگريى ترييباز و چگونگى تربئه شدن وى، 
جنگ آمينتاس و السدمونيان عليه اولنتيان، تصرف كادمه به دست السدمونيان و به بردگى 

كشاندن شهرهاى يوناىن، لشكركشى ها و جنگ هاى دنيس، آزادى كادمه توسط تباييان، جنگ 
 بئوسى و وقايع مربوط به آن، تالش پارسيان براى تصرف دگربار مصر، پريوزى تباييان بر

 42ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

السدمونيان در نربد لوكرت، لشكركشى السدمونيان عليه كورسري، وقوع زمني لرزه و سيل در پلوپونز، 
 كارهاى ژازون، يورش بئوسيان به تساىل.

 خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب شانزدهم 

  . م را شامل مى شود و مهم ترين 334 تا 360كتاب شانزدهم شرح وقايع بني سال هاى 
 مطالب آن عبارتند از:

چگونگى جلوس فيليپ- پسر آمينتاس- بر ختت پادشاهى مقدونيه، پريوزى فيليپ بر آرگائوس 
يكى از مدعيان سلطنت، چگونگى بسط و گسرتش قلمرو پادشاهى مقدونيه به دست فيليپ، 
وقايع اوبه و جنگ داخلى، حماصره ى آمفى پوليس توسط فيليپ و تصرف آن، فرجام جنگ 

داخلى، پريوزى آرتاباز و خشرتپاون هاى شاه بزرگ به كمك بئوسيان، پريوزى ها و شكست هاى 
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فيليپ، كارهاى اونومارخوس و فيلوس، نربد فوسيديان و بئوسيان در نزديكى آرخومن و شكست 
فوسيديان، آشوب و شورش هاى مردم در پلوپونز، چگونه اردشري سّوم- اوخوس- مصر، فينيقيه و 
قربس را به تصرف خويش درآورد، حماصره ى پرينتوس و بيزانتيوم توسط فيليپ، جنگ فيليپ با 
آتنيان در خرونه و شكست آتنيان، چگونه يونانيان، فيليپ را به عنوان سردار خويش برگزيدند، 

 قتل فيليپ هنگام لشكركشى به آسيا.

 مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب هفدهم و خالصه ى مطالب آن 

 . كتاب »1 «مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب هفدهم، كليتارخوس است 

 ______________________________
 ). براى مطالعه بيشرت در اين باره ر. ك به:1(

 

 ]1 .[ P. Goukowsky, Diodoredesicile, Bibliothequehist orique, 
LivreXVIII, CUF, Paris, 1978, pp. XVI- XXXI 

 

 ]2 .[ E. N. Borza, CleitarcusandDio dorus'accountofA 
lexander- ,Proceedingsofthe Afr. Class. Ass. 11, 1968, pp. 36- 

43 

 

 43ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

  . م را دربرمى گريد، كهن ترين روايت 323 تا 334هفدهم ديودور كه فاصله ى زماىن سال هاى 
پيوسته اى است كه از زندگى و لشكركشى هاى اسكندر مقدوىن در دست است. مهم ترين مطالب 

 اين كتاب:
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چگونه اسكندر بر ختت پادشاهى مقدونيه جلوس كرد و اوضاع قلمرو پادشاهى خود را سروسامان 
داد، چگونه شورش هاى مردم را فرونشاند، چگونه سردار يونان شد، چگونه به آسيا عزميت كرد و 
خشرتپاون ها را در نزديكى رود گرانيك واقع در فريگيه شكست داد، نربد ميان اسكندر و داريوش 

سوم در ايسوس واقع در كيليكيه و پريوزى اسكندر، حماصره ى صور، جنگ متام عيار ميان 
اسكندر و داريوش در اربل، پريوزى اسكندر در اين جنگ، نربد ميان آنىت پاتر و السدمونيان، 

پريوزى آنىت پاتر، اسكندر، شوش را تصرف و متام خزائن آن را تصاحب كرد، اسكندر «دربندها» 
را به تصرف خويش درآورد، حني برگزارى جشن، قصر شاهى را به آتش كشيد، قتل داريوش به 

دست بسوس، لشكركشى اسكندر به هريكاىن، توصيف عجايب اين سرزمني، پيوسنت تالسرتيس- 
ملكه ى آمازون ها- به اسكندر، خو گرفنت اسكندر به تن آساىي شاهان پارسى، سوءقصد عليه 

اسكندر، جمازات توطئه گران از مجله پارمنيون و فيلوتاس، مرگ بسوس قاتل داريوش، عبور اسكندر 
از بيابان و از دست دادن مشار بسيارى از سربازانش، لشكركشى اسكندر عليه سغديان ها و 

سكاها، قتل كاليتوس و كاليسنت، وقايع لشكركشى عليه هنديان، متّرد سربازان مقدوىن از دستورات 
اسكندر به هنگام عبور از رودخانه ى گنگ، توصيف عجايب هند، گزينش سى هزار جوان پارسى 
و آموزش نظامى به آن ها، لشكركشى اسكندر عليه كاسى ها، پيشگوىي كلداىن ها درباره ى مرگ 
اسكندر هنگامى كه وى به سوى بابل پيش مى رفت، ترس اسكندر از رفنت به بابل، فيلسوفان 

 يوناىن او را به اين كار متقاعد كردند، خاكسپارى هفس تيون، مرگ اسكندر.

 مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب هجدهم و خالصه ى مطالب آن 

 مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب هاى هجدهم تا بيستم هريونيموس 

 44ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «كارياىي است.

  . م را دربردارد. خالصه ى 317 تا 323كتاب هجدهم ديودور شرح رويدادهاى بني سال هاى 
مهم ترين مطالب اين كتاب: آشوب و شورش در بني نريوها پس از مرگ اسكندر، پرديكاس به 

جانشيىن شاه منصوب مى شود، تقسيم خشرتپاون نشني ها، شورش يونانيان در خشرتپاون نشني هاى 
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آسياى عليا، پيتون نزد شورشيان فرستاده مى شود، جنگ پيتون با شورشيان، آتنيان به آنىت پاتر 
اعالن جنگ مى دهند، نربد المياك، لئوسنت به فرماندهى نظامى برگزيده مى شود و آنىت پاتر را 
شكست داده، وى را به درون شهر الميا عقب مى راند، مگائوسنت و خاكسپارى اش، جنگ 

نريوهاى سواره نظام يوناىن و لئوناتوس، پريوزى يونانيان، لئوناتوس در نربد كشته مى شود، آنىت پاتر 
به سپاه لئوناتوس مى پيوندد، كليتوس درياساالر مقدونيان، در نربد درياىي دوبار بر يونانيان پريوز 
مى شود، پريوزى پرديكاس بر شاه آرياراتس، وى شاه را زنده دستگري مى كند و سربازان بسيارى را 
نيز به اسارت خويش درمى آورد، كراتر به يارى آنىت پاتر مى آيد و يونانيان را شكست داده جنگ 
المياك را فرجام مى دهد، رفتار آنىت پاتر نسبت به آتنيان و ديگر يونانيان، كارهاى پتومله در سرين، 
لشكركشى آنىت پاتر و كراتر عليه اتوىل، جسد اسكندر از بابل به اسكندريه منتقل مى شود، اومن 
بر كراتر پريوز مى شود، لشكركشى پرديكاس عليه مصر، قتل پرديكاس به دست دوستانش، جنگ 
آنتيگون با اومن، سرگذشت اومن، پتومله فينيقيه و سوريه را فتح مى كند، مرگ آنىت پاتر، به قدرت 
رسيدن پوليس پرخون، كارهاى اومن و كاساندر، پريوزى آنتيگون بر كليتوس در نربدى درياىي، 

 پريوزى سلوكوس بر اومن در نزديكى بابل، جنگ پوليس پرخون با كاساندر.

 ______________________________
 ). براى مطالعه ى بيشرت در اين باره ر. ك به:1(

 

 ]1 .[ J. Hornblower, HieronymusofCard ia, Oxford, 1981 

 

 ]2 .[ P. Goukowsky, Diodoredesicile, Bibliothequehist orique, 
LivreXVIII, CUF, Paris, 1978 
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 ]3 .[ F. Biziere, Diodoredesicile, Bibliothequehist orique, 
LivreXIX, CUF, Paris, 1975 

 

 ]4 .[ R. H. Simpson, AbbreviationofHi eronymusinDiodor us, 
AJPh 80, 1959 

 

 45ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب نوزدهم 

  . م را دربردارند و مهم ترين 310 تا 317كتاب نوزدهم ديودور شرح رويدادهاى بني سال هاى 
مطالب آن عبارتند از: چگونه آگاتوكل جبار سرياكوز شد، دستگريى و مرگ اوريديس و فيليپ، 
چگونه اومن پيشاپيش آرژيراسپيدها به سوى خشرتپاون نشني هاى عليا پيش رفت و در پارس به 
خشرتپاون ها و نريوهايش پيوست، چگونه آنتيگون در نزديكى رودكوپزاتس از اومن شكست 

خورد، چگونه وى در راه ماد بسيارى از سربازانش را در گردنه ها از دست داد، نربد آنتيگون با 
اومن و خشرتپاون ها در پارتاسن، اقامت آنتيگون در ماد، كاساندر مقدونيه را تصرف كرد و 

املپياس را در پيدنا به حماصره درآورد، چگونه اومن آنتيگون را فريب داد، چگونه آنتيگون در نربدى 
بر سپاه دمشن غلبه كرد، چگونه وى اومن و ديگر سران خمالف را جمازات كرد، طغيان رودس و 

تريه خبىت هاى اين سرزمني، دستگريى و كشته شدن املپياس به دست كاساندر، چگونه كاساندر تب 
را دگربار ساخت، درباره ى تاريخ تب، عمليات كاساندر در پلوپونز، حركت آنتيگون و نريوهايش 
به سوى دريا و فرار سلوكوس به مصر نزد پتومله، پيمان احتاد ميان پتومله، سلوكوس، كاساندر و 
ليسيماك براى جنگ با آنتيگون، چگونه آنتيگون كشىت هاى بسيارى ساخت و سرداراىن را به 
يونان و منطقه ى پون روانه كرد، چگونه وى با اسكندر- پسر پوليس پرخون- روابطه ى دوسىت 

برقرار كرد و صور را پس از حماصره به تصرف خويش درآورد، چگونه اسكندر به نريوهاى كاساندر 
پيوست، لشكركشى آگاتوكل به مسني و انعقاد پيمان صلح با مياجنى گرى كارتاژيان، عمليات 
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سرداران آنتيگون و كاساندر در يونان، لشكركشى كاساندر به اتوىل و منطقه ى آدرياتيك، دستگري 
شدن سپاه اعزامى كاساندر در كاريه، شورش اهاىل كاالتيس عليه ليسيماك، چگونه آنتيگون، 
پوملايوس را در پيشاپيش سپاهى روانه ى يونان كرد تا يونانيان را آزاد كند، عمليات اين سردار در 
يونان، شورش و تصرف سرين، لشكركشى پتومله به قربس و سوريه، جنگ دمرتيوس عليه پتومله و 
پريوزى پتومله، پيمان شكىن تلسفوروس سردار آنتيگون، عمليات كاساندر در اپري و منطقه ى 

 آدرياتيك، چگونه سلوكوس پس از

 46ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

آن كه نريوى كمى از پتومله دريافت داشت بر بابل سيطره يافت و خشرتپاون نشني پيشني خويش را 
دگربار به چنگ خود درآورد، چگونه آنتيگون پس از آن كه بدون جنگ و خونريزى، كوئل سوريه 
را تصرف كرد، سپاهى به عربستان فرستاد، شرح آداب و رسوم قبايل عرب، توصيف درياچه اى 
موسوم به آسفالتيت، چگونه آنتيگون پسر خود دمرتيوس را مهراه سپاهى به بابل فرستاد، چگونه 
آگاتوكل مسينيان را فريفت و بر سرزمني آنان سيطره يافت، چگونه وى خمالفني خود را در مسني، 

 تورومنيون و سانتوريپ از دم تيغ گذراند، مرگ روكسان و اسكندر، عمليات روميان در ايتاليا.

 خالصه ى مهم ترين مطالب كتاب بيستم 

  . م. را دربرمى گريد و 302 تا 310كتاب بيستم ديودور شرح رويدادهاى بني سال هاى 
مهم ترين مطالب آن عبارتند از: لشكركشى آگاتوكل به ليىب، پريوزى او بر كارتاژيان و تصرف مشار 
زيادى از شهرها، كاساندر به يارى اوتولئون مى آيد و با پتومله- سردار برجسته ى آنتيگون- پيمان 
احتاد مى بندد، پتومله برخى از شهرهاى كيليكيه را به تصرف خويش درمى آورد، دمرتيوس- پسر 
آنتيگون- اين شهر را بازمى ستاند، لشكركشى پتومله عليه كيليكيه و نواحى ساحلى اين سرزمني، 
آميلكار- سردار كارتاژيان- سرياكوز را تصرف مى كند، شورش ليىب، كلئوپاتر در سارد كشته 

مى شود، پريوزى آگاتوكل بر كارتاژيان، لشكركشى دمرتيوس به قربس، نربد درياىي بني دمرتيوس و 
پتومله، پريوزى دمرتيوس، متامى جزيره ى قربس و سپاه پتومله حتت فرمان دمرتيوس درمى آيند، 

جنگ هاى ميان آگاتوكل و كارتاژيان، آنتيگون با سپاه ىب مشارى به مصر لشكر مى كشد، پيمان 
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صلح ميان كارتاژيان و آگاتوكل، كارهاى روميان، دمرتيوس از رودس به سوى يونان مى رود و 
بسيارى از شهرها را آزاد مى كند، كاساندر، ليسيماك، سلوكوس و پتومله به آنتيگون اعالن جنگ 
مى دهند، لشكركشى كاساندر عليه دمرتيوس در تساىل، لشكركشى ليسيماك به آسيا، شورش 

دوسيموس و فنيكس عليه آنتيگون، آنتيگون با نريوى ىب مشارى به ليسيماك محله مى كند، آنتيگون 
 پسر خود دمرتيوس را از يونان فرا مى خواند،

 47ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كارهاى پتومله، سلوكوس به سوى خشرتپاون نشني هاى عليا رفته به كاپادوكيه مى رسد، متامى نريوها 
 در قرارگاه هاى زمستاىن پراكنده مى شوند.

شايان ذكر است كه كتاب هاى هجدهم تا بيستم ديودور ارزمشندترين منابع براى جنگ هاى ميان 
 جانشينان اسكندر- ديادوخ ها- به مشار مى آيند.

از كتاب هاى بيست و يكم تا چهلم ديودور تنها قطعات ناچيزى برجاى مانده است. از مهني 
اندك قطعات بازمانده چنني برمى آيد كه ديودور كتاب هاى بيست و يكم تا بيست و هفتم را 

  . 241 تا 264احتماال از فيلينوس و پوىل بيوس- براى شرح رويدادهاى اولني جنگ پونيك (
م)- اقتباس كرده باشد. مهننني مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب هاى بيست و هشتم تا 

سى و دوم، پوىل بيوس بوده است. پوزيدونيوس يكى از مهم ترين منابع ديودور در نگارش 
 كتاب هاى بعدى (كتاب هاى سى و سوم تا چهلم) است.

 مقدمه ى ديودور بر كتاخبانه تارخيى و حبث هاى پريامون آن 

گرچه، چنان كه ذكر شد، درباره ى زندگى ديودور اطالعات چنداىن در دست نيست، وىل مى توان 
از خالل نوشته هايش به حيات فكرى، جهان بيىن و درك او از تاريخ به عنوان مورخ عصر باستان 
پى برد. ديودور پس از اين كه كار نگارش اثر بزرگ خويش را به پايان رساند، مقدمه اى كلى براى 
آن نوشت و آن را در آغاز كتاب اول قرار داده است. اين مقدمه براى شناخت مباىن فكرى 
ديودور بيش از ديگر نوشته هايش راه گشاست، زيرا وى در آن نگرش اخالقى- فلسفى خود را 
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نسبت به تاريخ و تاريخ نويسى بيان مى كند. اين مقدمه را مى توان فلسفه ى تاريخ ديودور به مشار 
آورد. با اين حال، اين مقدمه حبث هاى زيادى را بني مورخان و پژوهشگران برانگيخته است. 

برخى براين عقيده اند كه اين مقدمه اثر خامه و حاصل طبع ديودور نيست بلكه وى آن را متام و 
كمال از مورخان پيش از خود نظري افوروس، پوىل بيوس و پوزيدونيوس گرفته، طرحى نو درنينداخته 
و هيچ نظريه ى جديدى درباره ى تاريخ مطرح نكرده است. برخى ديگر معتقدند كه ديودور با بره 

 جسنت از انديشه هاى رايج زمان خويش (عصر هلىن) سعى در تبيني جهان بيىن و درك 

 48ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خويش از تاريخ داشته است.

ما ابتدا مى كوشيم آن چه كه ديودور در اين مقدمه آورده تشريح كنيم، آنگاه نظرات خمتلف 
 پژوهشگران را در اين باره ذكر مى كنيم.

 »1 «ديودور در آغاز مقدمه ى خويش، تاريخ و آثار تارخيى را مى ستايد، مهننان كه بارتون 
مى نويسد ستايش او از تاريخ با چنان شيواىي مهراه است كه در نوشته ى هيچ يك از مورخان 

 پيشني و حىت در ديگر نوشته هاى خود او نيز به چشم منى خورد. بارتون با پريوى از نظر جاكوىب 
 مى نويسد كه ديودور در اين خبش از مقدمه به سه كاركرد تاريخ اشاره مى كند و حمور اصلى »2«

سخن وى در اين خبش از مقدمه، حول اين سه كاركرد تاريخ مى چرخد: خنست آن كه تاريخ مثره ى 
 )5- 1، بند 1جتربه ى ديگر انسان ها را در اختيار متامى نوع بشر مى گذارد. (كتاب اول، فصل 

دوم آن كه تاريخ انسان ها را به سوى فضيلت رهنمون مى سازد، زيرا ميل به جاودانگى را در آن ها 
، 2برمى انگيزاند و امكان حتصيل آن را براى مهه ى انسان ها ميسر مى سازد (كتاب اول، فصل 

) و سوم آن كه تاريخ در افزايش توان سخنورى نقش دارد، زيرا تاريخ به زعم ديودور 4- 1بندهاى 
). درباره ى اين رويكرد به تاريخ و 8- 5، بند 2عاىل ترين شكل ادبيات است (كتاب اول، فصل 

ارزش و اعتبار چنني فلسفه ى تارخيى هيچ منى گوييم، زيرا اين موضوع خارج از حبث ماست. اما 
بايد اشاره كرد كه اين رويكرد اخالقى و آموزشى به تاريخ يا به سخن ديگر، اين ديدگاه 

پراگماتيك از تاريخ به عنوان راهنماى رفتار انسان تقريبا در نزد متامى مورخان يونان و روم باستان 
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. از اين رو، ديودور خنستني مورخى نيست كه از اين ويژگى هاى تاريخ »3 «به چشم مى خورد
سخن به ميان مى آورد. سودمندى تاريخ حرف مهيشگى مورخني باستان بوده است و شايد بتوان 
توسيديد- مورخى كه چند قرن پيش از ديودور مى زيسته- را طاليه دار اين نگرش به تاريخ قلمداد 

 .»4 «كرد

 ______________________________
)1.( 

A. Burton, DiodorusSiculus, BookI, Acommentary, Leiden, 
1972, p. 37 

)2.(F .Jacoby ,FGrHistIIc ,Berlin 1926 ,p .43  

)3.( 

P. Scheller, DeHellenisticahi storiaeconcriben daearte, Diss. 
Leipzig, 1911, p. 71 

)4.(Thuc .I .22 .4 :2 .48 .3 ,cf. - 

 49ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

اما ديودور در مهني خبش از مقدمه براى پررنگ تر كردن كاركرد اخالق در تاريخ به شيوه ى خاصى 
 اشاره مى كند و آن را در جاى جاى اثر خويش نيز به كار مى بندد:

«تاريخ با ستايش نيك مردان و نكوهش بدكاران موجب مى شود ديگر شهروندان براى دست يافنت 
به خاطره اى جاودان در تاريخ بكوشند و بدكاران نيز به خاطر ترس از ننگى ازىل دست از نيات 

 )4، بند 1شوم خويش بردارند.» (كتاب اول، فصل 
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حال سؤال اين است كه ديودور نگرش اخالقى به تاريخ را از اين منظر، از چه مورخاىن اقتباس 
كرده و اين اقتباس كرده و اين اقتباس تا چه اندازه در تاريخ نويسى ديودور تأثريگذار بوده است؟ 
براى پاسخ به اين پرسش خنست بايد به سراغ مورخاىن رفت كه مهم ترين منبع ديودور در نگارش 
اثرش بوده اند. مهننان كه پيشرت اشاره شد، افوروس مهم ترين منبع وى در نگارش كتاب هاى 

 يازدهم تا شانزدهم بوده است.

برت است خنست تأثري اين مورخ بر ديودور را در كاربست اين شيوه از تاريخ نگارى، مشخص 
 كنيم.

  بود و او نيز مهنون ديگر نويسندگان آن »1 «افوروس يكى از شاگردان ايسقراط

 ______________________________
 براى مطالعه ى بيشرت در خصوص تاريخ نگارى توسيديد؛ ر. ك به:

 

 ]1 .[ J. DeRomilly, Thucydide, Histoiredelaguer 
redePeloponnese, RoberLaffont, Collection Bouquins, 1990 

 

 ]2 .[ J. DeRomilly, Laconstructionde laveritechezThuc ydide, 
Julliard, Paris, 1990 

 

 ]3 .[ J. Wilson, WhatdoesThucydid esclaimforhisspe eches- .
PhoenixXXXVI, 2, 1982. 
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 ]4 .[ J. DeRomilly, Historieetraison chezThucydide, CUF, 
Paris, 1954 

 

 ]5 .[ Gomme, AhistoricalComme ntaryonThucydide I, 
Oxford, 1945 

)1.((Isocrates )) م) اندكى از افالطون بزرگرت 338- 436؛ ايزوكراتس- ايسقراطيس .  
بود، وىل در مهان حميط و شرايط فرهنگى، يعىن زمان جنگ هاى پلوپونزى و افول عصر طالىي 
يونان مى زيست و كتاب مى نوشت. وى از دامن خانواده اى مرفه برخاست و از برتين تعليمات 
برخوردار شد، اما خاندانش ثروتشان را در جنگ از دست دادند و وى ناچار شد براى امرار 
معاش مشغول به كارى شود. به مدت ده سال به عنوان وكيل و گفتارنويس دادگاه كار كرد. وى 
دوست داشت خطيب شود، وىل موفقيىت در اين راه به دست نياورد و خود اين ناكامى را به 
 388حجب و نارساىي صدا اسناد مى دهد. به اين خاطر به تعليم اين هنر روى آورد. از سال 

  . م مدير مدرسه اى شد كه در آن فن بالغت در عاىل ترين سطح تدريس مى شد.

ايسقراط اصوال ذهىن فلسفى نداشت و اهل تأمل در مسائل روحاىن و مابعد الطبيعه نبود و به 
 مهني خاطر-

 50ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 زمان به جرياىن تعلق دارد كه به مكتب «تاريخ نويسى ايسقراط» معروف است.

«مهه ى شاگردان ايسقراط متأثر از او هستند و سه چيز را از استاد خويش اخذ كرده اند: اول؛ 
عنايت به سبك و اسلوىب كه اگرچه مبتىن بر قواعد بالغت است، متكلف و مصنوع و پرزرق وبرق 

نيست و در عني اين كه فخيم است، خواندن و شنيدنش مايه ى انبساط و فرح خاطر است. 
دوم؛ توجه به تعليمات و اصول اخالقى قابل احرتام و سوم؛ پرداخنت به موضوع، به حنوى كه از 

نظر تعليم و تربيت سودمند باشد. متام همّ  وغّم اين مورخان مصروف براين بود كه به عنوان 
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«آموزگاران» جامعه جاى شاعران را بگريند. نكات برجسته ى كارشان، شاهان، سرداران و 
 سياست مداراىن بودند كه به عنوان منونه و سرمشق مردان 

 ______________________________
از افالطون انتقاد مى كرد. وى معتقد بود انديشيدن درباره ى متافيزيك اتالف وقت است. از نظر 

 وى حقيقت جتربه اى ىب واسطه است.

به عقيده وى دانش، جترىب است و بشر ىب گمان منى تواند مهه چيز را فراگريد. پس بايد در 
جست وجوى عقيده هاى خوب بود. يك عقيده ى خوب، عقيده اى است كه ما را در درك برت 

 زندگى و حتصيل كامياىب در اين دنيا يارى رساند.

وى خود قدم به وادى سياست منى گذاشت، وىل سعى مى كرد از طريق نوشته هايش دولتمردان را 
حتت تأثري قرار دهد. سخت طرفدار انديشه ى پان هلنيسم و خواستار احتاد دولت شهرهاى يونان 
عليه پارس بود. از آثارى كه به وى منسوبند، سى اثر در دست است كه بيشرتشان در قالب 
گفتار و برخى از آن ها به صورت نامه اند. نوشته هاى او را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 

بعضى از اين نوشته ها «منايشى» يعىن گفتارهاى منونه اى است كه در سطوح عاىل بالغت نوشته 
آمده اند. از اين گونه اند گفتارهاى دهم و يازدهم (كه عنوان آن هلن و بوسيوس است). دسته ى 
دوم رساالت جدىل است كه نويسنده در طى آن ها نظرات و آراى خويش را در باب آموزش بيان 
مى كند. يكى از برتين منونه هاى اين رساالت گفتار سيزدهم است كه عنوان آن ضد سوفسطاييان 
است. دسته ى سوم جزواتى در قالب نامه هاى سرگشاده هستند كه برخى از آن ها به موضوعات 

. سبك و اسلوب نگارش ايسقراط «ميانه» يا  Evagoras)اخالقى اختصاص دارند (اواگوراس 
«آراسته» است، شيوه اى وزين، گزارشى و غري فىن. عمده نويسندگان و مورخان شايسته ى پس از 

 او از بني شاگردان و شاگردان شاگردانش برخاسته اند.

 براى مطالعه ى بيشرت درباره ى ايسقراط؛ ر. ك به:
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 ]1 .[ J. P. Mahaffy, AHistoryofClassi calGreekLiteratu re: 
TheProseWritersf romIsocratesto Aristotle, UniversityPresso 

fthePassific, 2003 

 

 ]2 .[ M. A. Flower, FromSimonidestoI socrates: TheFifth- 
CenturyOriginsof Fourth- Century Panhellenism- 

CalssicalAntiqui tyVol. 19, 2000 

 

 ]3 .[ L. Y. Too, TheRhetoricofIde ntityinIsocrates, 
Cambridge, 1995. 

 410- 408]. اچ. جى. رز، تاريخ ادبيات يونان، مهان، صص 4[
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اهل حكومت و قلم و مششري ارائه مى كردند و منونه هاىي به عنوان مايه ى عربت از فساد و اثرات 
 »1 «آن در مقامات عاىل مى آوردند.»

براى مثال ايسقراط مدح نامه اواگوراس را نوشت تا با متجيد و ستايش از اين شاهزاده شجاع كه 
در زمان وى مى زيسته است، جوانان را تشويق كند كه از وى سرمشق گرفته، به حتقق كارهاى 
منايان مبادرت ورزيده، از اين طريق در جاودانه ساخنت نام خويش در تاريخ بكوشند. اندك 

قطعات بازمانده از افوروس نشان مى دهد كه وى به ويژه اين نگرش اخالقى را در تاريخ نويسى، 
، در نوشته هاى خويش به كار مى برده است »2 «يعىن «ستايش مردان نيك و نكوهش بدكاران»

و مى دانيم كه افوروس يكى از مهم ترين مورخان قرن چهارم  . م است كه بيشرتين تأثري را بر 
. از اين امر مى توان »3 «مورخان پس از خود برجاى گذارده كه ديودور نيز از مجله ى آن ها است 
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چنني استنباط كرد كه افوروس يكى از مورخاىن است كه اهلام خبش ديودور در كاربست اين شيوه از 
 تاريخ نگارى است.

يكى ديگر از مورخاىن كه نگرش اخالقى به تاريخ داشته و ديودور را سخت حتت تأثري خود قرار 
داده، پوىل بيوس است. مى دانيم كه وى مهم ترين منبع ديودور در نگارش كتاب هاى بيست و 

هشتم تا سى و دوم است. پوىل بيوس نيز مهنون افوروس بر كاركرد اخالقى و آموزشى تاريخ پاى 
مى فشرد و سخت پايبند شيوه اى از تاريخ نگارى بود كه وظيفه ى مردم و دولتمردان را به آن ها 

. »4 «نشان دهد، از اين رو، او نيز از شيوه ى ستايش و نكوهش در تاريخ نگارى اش بره جست 
به نظر مى رسد كه آبشخور فكرى ديودور در نگارش اين خبش از مقدمه، افوروس و پوىل بيوس 

 بوده اند. اينك نظر برخى از پژوهشگران را در اين باره مى آورمي:

 ______________________________
  و مهننني ر. ك به:445- 444). اچ. جى. رز، تاريخ ادبيات يونان، مهان، صص 1(

 

G. Schmitz- Kahlmann, DasBeispielderGe schichteimpoliti 
schenDenkendesIs okrates, Leipzig. 1939, p. 118 

)2.(blame /praise ياpsoigoi /epainoi  

)3.( 

P. J. Stylianou, AcommentaryonDio dorusSiculus, book 15, 
Oxford, 1998, pp. 6- 7 

)4.( 

 .J. Stylianou, ACommentaryonDio dorusSiculus, Book 15, 
Oxfrod, 1998, p. 8 
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م. كونز كه بررسى مبسوطى از اين قسمت از مقدمه ى كتاخبانه تارخيى كرده، به اين نتيجه مى رسد 
كه نوشته هاى ديودور در اين باره، دربردارنده هيچ حرف تازه اى نيست و تنها به كاربست حرف ها 
و انديشه هاى رايج در تاريخ نگارى عصر هلىن بسنده كرده است. وى تأثري حمسوس پوىل بيوس در 
اين خبش از مقدمه را مى پذيرد، با اين حال براين باور است كه نگارش مقدمه كار خود ديودور 

 .»1 «است 

بارتون نيز اين خبش از مقدمه را نوشته ى خود ديودور مى داند و در اين باره استدالل روان شناخىت 
 جالىب مى آورد:

 «بعيد است كه ديودور فصل هاى آغازين اثرش را از منبع شناخته شده اى رونويسى كرده باشد.»
»2« 

د. ايارل نيز مهنون كونز براين عقيده است كه اين رويكرد ديودور به تاريخ و تاريخ نگارى، مهان 
 .»3 «نگرش انديشمندان عصر هلىن است 

امروزه نظر بيشرت پژوهشگران براين است كه ديودور با پردازش انديشه هاى مورخان پيشني، به ويژه 
 افوروس و پوىل بيوس، خود اين خبش از مقدمه را نوشته است.

ديودور در مهني مقدمه به موضوع ديگرى نيز اشاره مى كند و آن نقش نويسندگان تاريخ جهان در 
به هم پيوند دادن نوع بشر در راستاى خواست مشيت اهلى است. به سخىن ديگر تكليف مورخان 
تاريخ جهان اين است كه به انسان ها نشان دهند هر رويدادى به خواست و اراده ى مشيت اهلى 
به وقوع مى پيوندند و اين خواست مشيت اهلى است كه انسان ها به هم پيوند داده شوند. وى در 

 اين باره مى نويسد:
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«... درك شكست ها و پريوزى هاى ديگران كه تاريخ امكان آن را ميسر مى سازد، درسى را با 
 خود مهراه دارد كه براى حتصيل آن نياز به برتافنت رنج و تريه خبىت 

 ______________________________
)1.( 

M, Kunz, ZurBeurteihungde rProemieninDiodo 
rshistorischerBi blithek, Zurich, 1935, pp. 73- 77. 

)2.( 

A. Burton, DiodorusSiculus, BookI, Acommentary, Leiden, 
1972, p. 38 

)3.( 

D. Earl, Prologue- forminancienthis toriography- ANRWII, 
1972, p. 843 
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نيست. وانگهى اين نويسندگان (نويسندگان تاريخ جهان) كوشيده اند متامى انسان ها را كه 
خويشاوند يكديگرند و تنها به خاطر فاصله ى مكاىن و زماىن از هم دورافتاده اند، حتت كانون 

واحدى گرد هم آورند: اين چنني مى توان گفت كه آن ها خدمت گزاران مشيت اهلى شدند.» 
 )3، بند 1(كتاب اول، فصل 

نظر پژوهشگران و ديودورشناسان درباره ى منبع ديودور در نگارش اين بند از مقدمه، متفاوت و 
 گاه متناقض است.
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، »1 «زماىن كه بوسالت در مقاله اى به تأثري مستقيم پوزيدونيوس در اين خبش از مقدمه اشاره كرد
 از اين نظر »3 « و م. پوهلنز»2 «اغلب پژوهشگران اين نظر را پذيرفتند، به ويژه ك. راينهارد

سخت طرفدارى كردند. ر. الكور نيز كه پيشرت، افوروس را منبع ديودور در نگارش متام 
 ، پذيرفت كه اين خبش از مقدمه از آن پوزيدونيوس است »4 «قسمت هاى مقدمه مى پنداشت 

»5«. 

در مقابل، ناك فرضيه ى راينهارد را سخت نقد كرد و براين عقيده است كه آبشخور فكرى ديودور 
در نگارش اين خبش از مقدمه نه پوزيدونيوس بلكه فلسفه ى رّواقى به معناى عام آن بوده است، 
زيرا هيچ دليل مربهىن وجود ندارد كه نشان دهد ديودور از پوزيدونيوس اقتباس كرده است. ناك 

نه تنها تأثري پوزيدونيوس بر ديودور را در اين خبش از مقدمه رد كرد، بلكه براين باور است كه هيچ 
نشاىن از انديشه ى پوزيدونيوس در سراسر مقدمه ى ديودور ديده منى شود. مجله اى كه وى درباره ى 

 اين مقدمه گفته، معروف شده است:

»6« 

Itistheproemstyl eofasmallmanwith pretentions.- 

 ______________________________
)1.( 

G. Busolt, DiodorosVerhaltn isszumStoicimus- ,
Fleckeisen'sJahr bucherfurclassis he Philologie 139, 1889, p. 

297 

)2.( 

K. Reinhardt, KosmosundSympath ieNeueUntersuchu 
ngenuberPoseidon ios, Munchen 1926, p. 184 
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)3.( 

M. Pohlenz, DieStoaGeschicht eeinegeistigenBe wegung, t. I, 
Gottingen, 1948, p. 213 

)4.( 

R. Laqueur, Ephorus: Dieproomien- ,Hermes 46, 1911, pp. 
161- 206 

)5.(R .Laqueur , Diodorea -Hermes 86 ,1958 ,pp .275 -290  

)6.(Nock , Posidonius -,JRS 49 ,1959 ,p .5  
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) كرده، از فرضيه ى 3، بند 1ك. امشيت كه بررسى مبسوطى از اين خبش (كتاب اول، فصل 
راينهارد در برابر مهم ترين ايرادى كه ناك از آن گرفته است، دفاع مى كند. ايراد اساسى ناك از 

فرضيه ى راينهارد اين بود كه ديودور در اين بند، موضوع نگارش تاريخ جهان را پيش كشيده، حال 
 سال 60آن كه پوزيدونيوس نه تاريخ جهان، بلكه تاريخ عصر خويش را كه دربرگرينده ى حدود 

است، به رشته حترير درآورده است. امشيت به اين ايراد چنني پاسخ مى دهد كه درست است كه 
  . م) 145/ 6پوزيدونيوس اثر تارخيى خود را از ساىل كه پوىل بيوس اثرش را به پايان رساند (

آغاز كرد، وىل نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت كه پوزيدونيوس رويدادهاى بزرگ سياسى 
 . ج. ماليتز براين عقيده است كه:»1 «عصر خود را به خاستگاه آن ها ربط مى داده است 

«در اين بند مى توان صداى پوزيدونيوس را شنيد، اگرچه ديودور اين منبع را خالصه كرده و 
 »2 «خواسته است ردى از آن در اثرش برجاى نگذارد.»

 ل. كانفورا نيز اين بند از مقدمه را اقتباسى از پوزيدونيوس مى داند:
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«... بنابراين به نظرم واضح است كه ديودور شيفته ى انديشه هاىي شد كه پوزيدونيوس در مقدمه ى 
خود بسط داده بود. در واقع در مقدمه ى مورخان پيشني موضوعات متعارف و پيش پاافتاده اى 

مطرح مى شد و مهننان كه پوليبيوس در آغاز مقدمه ى اثر خويش مى گويد، مجلگى آن ها يكسان 
 بوده اند ...

پوزيدونيوس برعكس، در مقدمه ى خود از تاريخ نگارى اى سخن به ميان مى آورد كه در راستاى 
مشيت اهلى و سعادت نوع بشر است. اين شيوه ى تاريخ نگارى ديودور را سخت حتت تأثري قرار 
داد. از اين روى برآن شد از مقدمه ى پوزيدونيوس كه ىب گمان متناسب با عقايد و ايدئولوژى 

 »3 «رواقى گرى او طرح ريزى شده بود، اهلام گريد.»

 ______________________________
)1.( 

K. Schmidt, KosmologischeAsp ekteimGeschichtw 
erkdesPoseidonio s, coll. Hypomnemata- ,63 ,Gottingen 1980, 

pp. 73- 75 

)2.( 

J. Malitz, DieHistoriendesP osseidonios, Munchen, 1983. p. 38 

)3.( 

L. Canfora, Lebutdel'histori ographieselonDio dore- ,
StudiaHellenisti ca 30, 1990, p. 318 
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د. اى. هام نظرى خمالف دارد و پوزيدونيوس را منبع ديودور در نگارش اين خبش از مقدمه 
 منى داند:

«پوزيدونيوس به منزله ى يك فيلسوف رواقى براين اعتقاد بود كه متامى چيزها از مجله متامى 
رويدادهاى تارخيى توسط تقدير به وقوع مى پيوندند. ديودور سيسيلى كه تاريخ جهان را از خنستني 

  . م به نگارش درآورد در مقدمه ى خويش نوشته است كه يكى از نقش هاى 54ادوار تا سال 
مورخان اين است كه با نشان دادن پيوند اهلى وقايعى كه در سراسر جهان مسكون روى مى دهند، 
خدمت گزاران مشيت اهلى شوند. اغلب، اين سخن را به انديشه و فلسفه ى پوزيدونيوس منسوب 
مى كنند و شايد مهني گونه باشد. حىت اگر ديودور از پوزيدونيوس اهلام گرفته باشد، تعهد و التزام 
وى در نشان دادن نقش مشيت اهلى در به هم پيوستگى رويدادها با هدف پوزيدونيوس از نگارش 
تاريخ جور درمنى آيد. در واقع، با نگاهى امجاىل به اندك قطعات بازمانده از پوزيدونيوس مى بينيم 
كه هيچ اشاره اى به ايزد، تقدير يا مشيت به منزله ى قدرت در تاريخ نشده و حىت به خبت و اقبال 
تنها به عنوان خصوصيت عمومى آتنيان اشاره شده است. از مهني اندك قطعات بازمانده چنني 
برمى آيد كه پوزيدونيوس مى توانست داليل منطقى براى وقوع رويداد اقامه كند ىب آن كه به ايزد، 

 »1 «سرنوشت يا مشيت اهلى توسل جويد.»

 »2 «خ. لنس نيز مهني نظر را در مقاله ى خود مطرح كرد.

 درباره ى منبع ديودور، خمتلف و متشّتت است، »3 «امروزه نيز نظر پژوهشگران و سخن سنجان 
اما آن چه كه در اين باره مى توان گفت اين است كه در جاى جاى اين مقدمه برخى اصول رومشند 
در تاريخ نگارى و نيز انديشه هاى فلسفى به چشم مى خورد كه حاصل تفكر ديودور منى باشند، 

وىل به يك مكتب فلسفى خاص نيز تعلق ندارند. ىب گمان ديودور به منزله ى يك شخص 
عالقه مند و فرهيخته با آثار بسيارى از فيلسوفان پيشني نظري فيثاغورث، دموكريتوس، سقراط، 

 ارسطو و

 ______________________________
)1.( 
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D. E. Hahm, Posidonius'sTheo ryofHistoricalCa usation, 
ANRWII. 36, 3, 1989 p. 1358 

)2.( 

J. Lens, Sobrelanaturalez adelaBibliotecaH istoricadeDiodor o- ,
EFG 2, 1986, p. 14 

)3.(Philologues  

 56ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

افالطون آشناىي داشته، مهننني مكتب هاى فلسفى عصر خويش يعىن اپيكوريسم و رواقى را به 
خوىب مى شناخته است. وى با بره جسنت از نگرش اين فيلسوفان و مهننني جريان هاى فكرى 

خمتلف كه در دوران پاياىن عصر هلىن رايج بود، كوشيد جهان بيىن و نگرش خويش را از تاريخ، در 
. براى منونه بوسالت كه درباره ى ديودور و مكتب فلسفى رواقى حتقيق »1 «مقدمه اش تبيني كند

 كرده، چنني نتيجه مى گريد:

«ديودور يك فيلسوف واقعى نبوده، بلكه يك اخالق گراى جزم انديش و زاهد بوده است ... در 
 »2 «تاريخ جهان وى، هيچ نظريه ى فلسفى شايان ذكرى يافت منى شود.»

 م. كونز درباره ى اين مقدمه مى نويسد:

«بسيارى از حرف هاى مقدمه ى آغازين در سراسر كتاخبانه تارخيى منعكس شده اند. از اين رو، اين 
عقيده كه ديودور خود نويسنده ى اين مقدمه است پذيرفتىن مى منايد: مقايسه كنيد كتاب اول، 

 با كتاب بيست و 1، بند 2؛ كتاب اول، فصل 1، بند 12 با كتاب دهم، فصل 1، بند 1فصل 
 و كتاب 1، بند 1 با كتاب بيستم، فصل 2، بند 2؛ كتاب اول، فصل 1، بند 17يكم، فصل 

- 2، بندهاى 38 با كتاب سوم، فصل 6، بند 4؛ كتاب اول، فصل 1بيست و پنجم، فصل 
3«.» 3« 
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 ك. س. ساكس درباره ى اين مقدمه مى نويسد:

«... مقدمه ى مبسوط كتاب اول كه گوياترين و پخته ترين بيان جهان بيىن در كتاخبانه تارخيى است 
اكنون حاصل طبع و اثر خامه ى ديودور مشرده مى شود و نه بازنويسى كوركورانه اى از افوروس، 

 »4 «پوىل بيوس يا پوزيدونيوس.»

 وى در اثر ديگر خود بر مهني نكته تأكيد مى كند:

 ______________________________
)1.( 

K. S. Sacks, Historiography, Hellenistic- inOCD 3, 1996, p. 
715 

)2.( 

Busolt, DiodorosVerhaltn isszumStoicimus- ,Fleckeisen'sJahr 
bucherfurclassis hephilologie 139, 1889, p. 314 

)3.( 

M. Kunz, zurBeurteihungde rProemieninDiodo 
rshistorischerBi blithek, Zurich, 1935, p. 78 

)4.( 

K. S. Sacks, TheProoemiaofDio dorusSiculus- Hermes 110, 
1982, p. 434 
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 57ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

«ديودور ممكن است از يك يا چند مورخ اهلام گرفته باشد، اما غالب نظرات امروزى به اين سو 
گرايش دارد كه جوهره ى مقدمه را از آن خود او بداند. اكنون تغيرياتى در نظرات پيدا شده است 
زيرا، مهني كه پژوهشگران از اين نظر كه ديودور هيچ زمحىت در نگارش اين مقدمه به خود نداده يا 
استعداد نگارش آن را نداشته دست بردارند، از طريق بررسى ساختار مجالت و واژگان درمى يابند 
كه ديودور خود نويسنده ى آن بوده است. زبان ديودور يادآور زباىن است كه در دوران پاياىن 

 »1 «عصر هلىن به كار برده مى شد.»

وانگهى ج. پامل كه پيش از اين درباره ى زبان و سبك نگارش ديودور در كتاخبانه تارخيى بررسى 
جامعى كرده، داليل مستدل و حمكمى درباره ى يكنواخىت شيوه ى نگارش ديودور در مقدمه و 

 »2 «ديگر كتاب هايش به دست مى دهد.

 انسجام و يكپارچگى در كتاخبانه تارخيى ديودور

آن دسته از پژوهشگراىن كه ديودور را يك گردآورنده ىب ذوق و ىب استعداد كه تنها نوشته هاى 
مورخان پيش از خود را رونويسى و سرهم بندى مى كرده، مى پندارند براين باورند كه كتاخبانه تارخيى 
ديودور حاوى جمموعه اى از روايات نامربوط و از هم گسيخته اى است كه بر هيچ اصلى استوار 
نيست. اما دسته ى ديگر از پژوهشگران كه ديودور را بيش از يك گردآورنده مى پندارند بر اين 

عقيده اند كه او پيش از شروع نگارش كتاخبانه تارخيى طرح خاصى را براى خويش درانداخته بود و 
 در حني نگارش اثر خود مهواره مى كوشيد در راستاى اين طرح پيش رود.

برخى از دغدغه هاى ديودور كه در جاى جاى كتاخبانه تارخيى به چشم مى خورد و او مهواره بر 
آن ها پاى مى فشارد بيانگر آن است كه وى به شيوه اى هدفمند رويدادهاى تارخيى را دسته بندى 
مى كرده است. ما اين دغدغه هاى ديودور را «عناصر وحدت خبش» كتاخبانه تارخيى مى ناميم و 

 اينك هر يك از آن ها را
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 ______________________________
)1.( 

K. S. Sacks, DiodorusSiculusa ndthefirstcentur y- ,Princeton, 
1990, p. 11 

)2.( 

J. Palm, UeberSpracheundS tildesDiodorosvo nSizilien. 
EinBeitragzurBel euchtungder HellenistischenP rosa, Lund, 

1955 

 

 58ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «به اختصار شرح مى دهيم.

 گاهشمارى يا ترتيب تارخيى وقايع 

رعايت ترتيب تارخيى وقايع، خنستني دغدغه ى ديودور در نگارش كتاخبانه تارخيى است. با اين 
حال در شش كتاب خنست كه به زمان هاى اساطريى اختصاص داده شده اند، ترتيب تارخيى 

 هيچ منبع موثقى از اين دوره باقى »2 «رعايت نشده، زيرا مهننان كه خود ديودور مى نويسد
 منانده است، اما در باقى كتاب ها ترتيب تارخيى رعايت شده است.

ديودور پس از شرح تصرف تروا، نگارش تاريخ خود را براساس ترتيب تارخيى آپولودور آتىن بنيان 
�اد. اما آيا در فاصله ى زماىن بني تصرف تروا و آغاز املپياد، وى مى كوشيد رويدادها را با 

مالحظه ى سال وقوع آن ها تنظيم و روايت كند؟ اين امر بعيد مى منايد. در مقابل، پس از سال 
 يعىن تاريخ املپياد اول به چارچوب ثابىت دست يافت كه دوره ى زماىن چهار سال را 776/ 5

 حدود اواخر سده ى پنجم »3 «شامل مى شد و آن فهرست برندگان بازى ها بود كه هيپياس اليسى 
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 . م تيه كرده بود. بايد اشاره كرد كه تيمائوس و اراتوسنت نيز پيش از ديودور از مهني فهرست 
براى ترتيب وقايع نگارى خويش استفاده كرده بودند، اما در گاه مشارى ديودور مشكلى وجود دارد 

) مى نويسد كه تارخيش 1، بند 5و آن اين كه ديودور در مقدمه ى آغازين اثرش (كتاب اول، فصل 
 سال را شامل مى شود. در واقع، وى مدت زمان بني تصرف تروا 1138در جمموع، دوره ى زماىن 

 سال و فاصله ى زماىن بني بازگشت 80) را 1104/ 3) تا بازگشت هراكليدها (1184/ 3(
 هراكليدها تا املپياد

 ______________________________
). فرانسوا شامو كه به سرپرسىت او ترمجه هاى جديدى از كتاخبانه تارخيى به زبان فرانسوى در 1(

حال انتشار است، در مقدمه ى آغازين ترمجه ى كتاب اول، اين موضوع را به طور مفصل شرح و 
 بسط داده است. در نگارش اين خبش، از نظرات ايشان بسيار استفاده شده است. ر. ك به:

 

F. Chamoux, Diodoredesicile, Bibliotheque, historique, 
IntroductionGene rale, CUF, Paris, 1993, pp. XXVI- LXII 

 )1، بند 5). كتاب اول (فصل 2(

)3.(Hippiasd'Elis  

 59ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 408 سال حماسبه مى كند. پس مدت زمان بني تصرف تروا و املپياد اول مى شود 328اول را 
 كه اين رقم با برآورد اراتوسنت و نيز آپولودور تطبيق مى كند. از اين روى، املپياد اول 80+ 328

 بوده كه اين تاريخ دقيق است. اما ديودور در ادامه 1184/ 3- 408 776/ 5در سال 
مى افزايد كه تاريخ مان را از املپياد اول پى گرفته و با آغاز جنگ گل ها به پايان مى برمي. براساس 

 سال است، پس پايان اثر ديودور و 730منت ديودور كه اكنون در دست دارمي اين فاصله ى زماىن 
 بوده باشد؛ اما ديودور 776/ 5- 730 46/ 5در نتيجه آغاز جنگ گل ها مى بايست در سال 
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خود در مهني مقدمه- كمى پيشرت- اشاره كرده بود كه آغاز جنگ گل ها در ساىل روى داد كه 
  . م، حال اين تفاوت زماىن 60/ 59طى آن هرودوس آرخونت آتن بود كه برابر است با سال 

 »2 « و به ويژه سارتورى »1 « سال چگونه توجيه پذير است؟ برخى پژوهشگران از مجله الكور14
كوشيده اند اين تفاوت زماىن را به شيوه هاى خمتلف توجيه كنند. وىل شامو اين امر را ناشى از 

 »3 «ىب توجهى و اشتباه سهوى ديودور مى داند كه به نظر پذيرفتىن است.

به هر روى، ديودور گاه مشارى خود را بر فهرست اسامى صاحب منصبان آتن و روم استوار مى كند 
و در پى آن به سال برگزارى املپيادها اشاره مى كند. اين شيوه ى گاه مشارى از بنيان ايراد دارد و آن 

 يا 21اين است كه آرخونت هاى آتن هر سال در اول هكاتومبايون- حدود انقالب تابستاىن (
 ژوئن)- منصوب و مشغول به كار مى شدند، حال آن كه كنسول هاى رومى (يا 22

 154  . م تا سال 222صاحب منصبان ديگرى كه به جاى آن ها برگزيده مى شدند) از سال 
  . م تا زمان ژول سزار در اول ژانويه هر سال به قدرت 154 مارس و از سال 15 . م در 

  از اين رو،»4 «مى رسيدند.

 ______________________________
)1.(Laqueur ,Hermes ,86 ,1958 ,pp .285 -288  

)2.( 

M. Sartori, Storia, utopiaeumitoneip rimilibridellaBi 
bliothecaHistori cadiDiodoro Siculo- Athenaeum, 61, 1983, p. 

547 

)3.( 

F. Chamoux, DiodoredeSicile, Bibliothequehist orique, 
IntroductionGene rale, CUF, Paris. p. XLIV 

 ). براى مطالعه ى بيشرت در اين خصوص؛ ر. ك به:-4(
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 60ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

گاه مشارى ديودور در جزئيات ترديدبرانگيز و داراى اشتباهاتى است. در واقع، اين شيوه ى 
گاه مشارى (شرح رويدادهاى هر سال) ايراد مهم ديگرى نيز دارد و آن اين است كه نويسنده 

ناگزير مى شود رشته ى نقل وقايع خمتلفى را كه هم زمان وىل در نقاط خمتلف روى داده اند، بگسلد 
و اين كار، پيوستگى روايت رويدادها را از بني برده، موجب از هم گسيختگى و عدم انسجام در 

منت مى شود. به مهني خاطر ديودور ناچار مى شود شرح رويدادهاى مهزمان را اين چنني تقسيم كند: 
«در اروپا، در اين سال ... در آسيا ... در سيسيل ...» و شرح ادامه ى هر رويداد را به سال 
بعد موكول كند. براى منونه در كتاب چهاردهم، تاريخ دنيس بزرگ، جباران سى گانه، شورش 

كوروش كوچك و بازگشت ده هزار تن، به اپيزودهاى خمتلف تقسيم شده و در فصل هاى خمتلف 
شرح داده شده اند. در برخى موارد نيز رويدادهاىي كه امكان گنجاندن آن ها درون رشته ى به هم 
پيوسته اى از وقايع وجود ندارد به صورت خالصه در پايان يك فصل اشاره مى شوند يا مهه ى اين 
رويدادهاى نامربوط، كه تنها نقطه ى مشرتك آن ها در اين است كه مهزمان در يك سال روى 

داده اند در يك فصل آورده مى شوند، ىب آن كه ارتباط منطقى بني آن ها برقرار باشد. براى مثال در 
) ديودور در چهل خط به ساخت شهر آدرانون بر 7 تا 5، بندهاى 37كتاب چهاردهم، (فصل 

روى كوه اتنا به دست دنيس، مرگ آرخالئوس مقدوىن و جانشينش، مرگ سقراط و بسيارى از 
رويدادهاى ديگر اشاره مى كند كه هيچ نقطه ى مشرتكى ندارند، جز آن كه مهگى آن ها در يك 

  . م روى داده اند. وانگهى ديودور گاه جمموعه اى از رويدادهاى به هم پيوسته 400/ 399سال 
را كه طى چند سال رخ داده اند در يك سال خبصوص شرح مى دهد. براى مثال در كتاب يازدهم، 

 سرگذشت 

 ______________________________
 

 ]1 .[ E. J. Bickeman, ChronologyoftheA ncientWorld, 
Londres, 1968 
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 ]2 .[ A. E. Samuel, GreekandRomanChr onology, 
dansHandbuchderA ltetumsw., I. 7. Munich, 1972 

 

 ]3 .[ E. Manni, Fastiellenistici eromani) supp 1. aKokalos, 
Palerm, 1961)  

 

 ]4 .[ H. Kalestsch, KI, PaulyV, 1975 
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  . م) و فرارش به دربار خشايارشا (توسيديد در 471/ 70 (»1 «متيستوكل از زمان نفى بلدش 
 به دربار اردشري پناه برد.) تا مرگش 465، مى نويسد كه متيستوكل در سال 137كتاب اول، فصل 

 آورده است يا در كتاب 471/ 70 روى داده، در يك سال يعىن 460كه احتماال در سال 
 سال طول كشيده، در 8پانزدهم متامى رويدادهاى جنگ ميان دنيس و كارتاژيان را كه حدود 

 آورده است. با مهه ى اين اشتباهات، گاه مشارى ديودور مهسنگ گاه مشارى مورخني 383/ 2سال 
ديگر و گاهى برتر از آن ها است. ژان مايه مرتجم كتاب يازدهم ديودور به زبان فرانسوى درباره ى 

 گاه مشارى ديودور مى نويسد:

«در واقع مورخني امروزى [در خصوص تعيني تاريخ وقوع رويدادها] تاريخ هاىي را برمى گزينند كه 
اغلب مهان تاريخ هاىي است كه ديودور گفته است، با وجود اين مهواره اعتماد خويش را نسبت به 

 »2 «توسيديد و ىب اعتمادى خود را نسبت به ديودور ابراز مى دارند.»

 نقش مردان بزرگ 
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يكى ديگر از موضوعاتى كه موجب وحدت و انسجام كتاخبانه تارخيى مى شود، عالقه ى ديودور به 
مردان بزرگ است. ديودور به نقش سرنوشت ساز مردان بزرگ در تاريخ بشرى اميان راسخ دارد و 

اين دغدغه ى خنستني اوست كه نشان دهد اين مردان بزرگ هستند كه تاريخ بشرى را رقم مى زنند. 
ديودور در مقدمه ى كتاب چهارم به اين موضوع اشاره مى كند و مهزمان توضيح مى دهد كه چرا 

 »3 «در نظر وى منى بايد از شرح رويدادهاى دوران قهرمانان و نيمه خدايان چشم پوشيد.

 وى در مقدمه ى آغازين اثرش بار ديگر اين موضوع را از نظر مى گذراند و

 ______________________________
)1.(Ostracism  

)2.( 

J. Haillet, Diodoredesicile, Bibliothequehist orique, LivreXI, 
CUF, Paris, 2001, p. 32 

 )4). كتاب چهارم (فصل اول، بند 3(

 62ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 اما در قطعه اى كه به »1 «كاركرد تاريخ را در حفظ كردن ياد و خاطره ى مردان نامى مى داند؛
 كتاب دهم منسوب است، با حرارت بيشرتى براين موضوع پاى مى فشارد:

«نوشنت زندگى نامه ى شخصيت هاى گذشته براى مورخني كار آساىن نيست، اما اين كار خدمت 
بزرگى است كه آن ها به جامعه مى كنند. زيرا زندگى نامه ى شان با در برداشنت شرح پرياسته ى اعمال 
نيك و بدشان و با ستايش و سرزنشى كه سزنده ى اعمال آنان است، ذهن انسان هاى نيك را 
برمى انگيزاند و ذهن انسان هاى بد را فرو مى كشاند. مى توان گفت ستايش، پاداش فضيلىت است 
كه باىي ندارد و سرزنش، بدكاران را تنبيه مى كند ىب آن كه به شكنجه هاى جسمى توسل جويد. 
خوب است نسل هاى آتى به خاطر بسپارند كه، انسان هر شيوه اى را كه براى زيسنت برگزيند، ياد 
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و خاطره ى وى پس از مرگ بر مهان اساس داورى خواهد شد: از اين رو، انسان متامى همّ  وغّم 
خويش را در برافراشنت بناهاى سنگى، در اين خاكدان كه به زودى ويران مى شوند منى گذارد، 
بلكه از عقل و خرد پريوى كرده، تقوى پيشه مى كند، زيرا شهرت حاصل از آن در سراسر گيىت 
طنني انداز مى شود. زمان كه مهه چيز را در كام خود فرو مى برد، اين پرهيزگارى ها را جاودانه 

 »2 «مى سازد و با گذر خود، هر آينه طراوتى دوباره به آن ها مى خبشد».

ديودور در سراسر كتاخبانه تارخيى به اين كاركرد تاريخ كه در نظرش خنستني و اصلى ترين كاركرد 
 بود و اين »3 «تاريخ است، توجه زيادى مى كند. ديودور سخت حتت تأثري انديشه ى «اومريسم»

عقيده را پذيرفت كه خدايان خود انسان هاى ىب نظريى بودند كه در نتيجه ى كارهاى منايان و نيك 
خويش، به مقام خداىي رسيده اند. از اين رو، در كتاب هاى خنستني، خدايان در كنار 

شخصيت هاى تارخيى آورده شده اند و از يك منظر به كارهاى آن ها نگريسته شده است. براى 
 و ديگر حاكمان »6 « در كنار فرعون سزوسيس »5 « و ايزيس »4 «مثال در كتاب اول ازيريس 

 آورده 

 ______________________________
 )5- 2). كتاب اول (فصل دوم، بندهاى 1(

قسطنطنيان حفظ شده است. در  Excerpta). كتاب دهم، فصل دوازدهم. اين فصل در2(
 آورده شده است. Oldfatherاين جا ترمجه ى 

)3.(evemerisme  

)4.(Osiris  

)5.(Isis  

)6.(Sesoosis  
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 شده اند. در متامى كتاب ها يك يا چند شخصيت بزرگ و نامى در پيشاپيش رويدادها جاى دارند:

  آمازوىن و ديوىن سوس »1 «در كتاب دوم، نينوس، مسرياميس، سارداناپال؛ در كتاب سوم، مرييناى 
 و ديگران؛ »6 «، آريسته »5 «، ددال »4 «، تزه »3 «؛ در كتاب چهارم، هراكلس، ژازون »2«

در كتاب پنجم كه اساسا كتاىب درباره ى جغراىف و قوم شناسى است، در سراسر خبش دوم كتاب 
كه به جزاير يوناىن (به ويژه رودس و كرت) اختصاص داده شده است، پاره اى افسانه هاى مربوط به 

اين جزاير شرح داده مى شوند كه در اين افسانه ها درباره ى خدايان و قهرمانان سخن رفته است. 
در ديگر كتاب هاى بازمانده نيز، زندگى و شرح احوال مردان بزرگ در رده خنست تاريخ نگارى 

 ديودور جاى گرفته اند؛ در كتاب يازدهم، خشايارشا، متيستوكل، ژلون؛ در كتاب دوازدهم، پريكلس 
؛ در كتاب سيزدهم و چهاردهم، دنيس بزرگ، در كتاب پانزدهم »8 « و براسيداس »7«

؛ در كتاب هفدهم اسكندر »10 «؛ در كتاب شانزدهم، فيليپ و تيمولئون »9 «اپامى نونداس 
 ، پتومله سوتر»11 «كبري؛ در كتاب هجدهم و نوزدهم، ديادوخ هاى بزرگ، آنتيگون بورىن، اومن 

 و به ويژه آگاتوكل كه در كتاب پيشني نيز از »13 «؛ در كتاب بيستم، دمرتيوس پوليوكرت »12«
او سخن به ميان آمده بود. در پس اين مردان بزرگ، شخصيت هاى نامى ديگرى نيز توجه ديودور 

 را به خود جلب كرده اند از مجله 

 ______________________________
)1.(Myrina  

)2.(Dionysos  

)3.(Jason  

)4.(Thesee  

)5.(Dedale  

)6.(Aristhee  
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)7.(Pericles  

)8.(Brasidas  

)9.(Epaminondas  

)10.(Timoleon  

)11.(Eumene  

)12.(PetolemeeSoter  

)13.(De metriosPolicrete  
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 يا »4 «، قانون گزاراىن چون خارونداس »3 «، دوكتيوس سيسيلى »2 «، سيمون »1 «آريستيد
، »10 «، آژزيالس »9 «، ليساندر»8 «، تراسى بول »7 «، ترامن »6 «، آلسى بياد»5 «زالوكوس 
 و »14 «، ملكه املپياس »13 «، پادشاهان سلوكيه، كاساندر»12 «، فوسيون »11 «پلوپيداس 

بسيارى ديگر از سياستمداران و سرداراىن كه ديودور به اختصار زندگى و كارهاى منايانشان را در 
 اثر خويش آورده است.

 تاريخ جنگ ها

ديودور از ميان رويدادهاى ىب مشار تارخيى به جنگ ها امهيت بسيارى مى دهد. نقل رويدادهاى 
جنگ ها جايگاه ويژه اى در تاريخ نگارى ديودور دارد، اما وى در اين زمينه مهنون مورخان پيش از 
خود نظري توسيديد، گزنفون، پوىل بيوس و ديگران، متخصص جنگى نبوده و تّبحر چنداىن نداشته 
است، وىل اين را مى دانست كه هرگونه تغيري و حتوىل در شهرها (پوليس) و امپراتورى ها به ميدان 
كارزار بسته است. تاريخ آن گونه كه مورخني پيش از وى نوشته بودند شرح رويدادهاى جنگ ها 
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بوده است. وانگهى در آن زماىن كه خود او تارخيش را مى نوشت مى ديد كه بزرگ ترين حتوالت، 
 زاده ى شكست ها و پريوزى ها در

 ______________________________
)1.(Aristide  

)2.(Cimon  

)3.(S icilienDouketios  

)4.(Charondas  

)5.(Zaleucos  

)6.(Alcibiade  

)7.(Theramene  

)8.(Thrasybule  

)9.(Lysandre  

)10.(Agesilas  

)11.(lopidas Pe  

)12.(Phocion  

)13.(Cassandre  

)14.(Olympias  
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جنگ ها هستند: جنگ تروا، بازگشت هراكليدها (كه در واقع جنگى براى تصرف بود)، 
جنگ هاى مديك، جنگ هاى پلوپونزى، پريوزى هاى فيليپ و اسكندر، مهاوردى ديادوخ ها، 
جنگ هاى پونيك، انقياد شرق به دست روم و نيز جنگ گل ها و جنگ هاى داخلى اى كه در 

پيش چشمانش در حال وقوع بود. پس طبيعى است كه اثرش آكنده از شرح رويدادهاى جنگ ها 
باشد؛ اما در پنج كتاب خنست كه به توصيف اقوام و نژادهاى خمتلف اختصاص يافته است، 

روايت جنگ ها آن چنان حمسوس نيست. با اين حال در افسانه هاىي كه در اين كتاب ها شرح داده 
شده اند مى بينيم كه خدايان و پلوانان، اوزيريس، ديوىن سوس، آمازون ها، بسان فاحتاىن چون 
فرعون سزوسيس، نينوس، مسرياميس، سكاها يا پادشاهان ماد جتلى يافته اند؛ اما ديودور در 

 كتاب هاى يازدهم تا بيستم جايگاه ويژه اى به شرح جنگ ها اختصاص داده است.

شيوه ى روايت جنگ ديودور، اما ويژگى هاى خاص خود را دارد. او روايت كارهاى منايان و اعمال 
درخشان را دوست دارد و شيفته ى بيان رويدادهاى تأثرانگيز است و گاه واقعيت تارخيى را 

دراماتيزه مى كند، ىب آن كه از خود بپرسد كه آيا اين عناصر تأثرانگيز با واقعيت هاى تارخيى منطبق 
است يا خري؟ ديودور عاشق قهرمان پرورى است و مهواره مى كوشد پريوزى را حاصل شجاعت 
فردى يك قهرمان كه ذاتا از ديگر انسان ها برتر بوده و از مواهب اهلى ويژه اى برخوردار است 

نشان دهد. از فحواى نوشته هاى ديودور در شرح وقايع جنگ دو مرحله را مى توان متمايز كرد: 
در مرحله ى خنست فرجام جنگ نامعلوم است يا اين كه حىت در ابتدا برترى از آن مغلوب �اىي 
است. در مرحله دوم با مرگ فرمانده دمشن يا جنگاورى ىب نظري فرمانده طرف پريوز شرايط ناگهان 

 تغيري مى كند و جنگ فرجام مى يابد.

ديودور عالقه ى چنداىن به تشريح ويژگى هاى جنگ ندارد و تنها مى كوشد هوش و شجاعت 
) روايت 5- 4، بند 80قهرمان اصلى جنگ را برجسته سازد. براى مثال در كتاب پانزدهم (فصل 

  متاما به تشريح كارها و حركات »1 «جنگ سينوسفال ها

 ______________________________
)1.(Cynoscephales  
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پلوپيداس اختصاص داده شده و اين كامال ساختگى و احساسى است. از نظر ديودور بسيارى از 
جنگ ها نتيجه اى «برخالف انتظار» داشته اند. ديودور در حني روايت جنگ خيال پردازى مى كند 

 او به گفته ى كلود ويال- »1 «و اين چنني پيوستگى منطقى رويدادهاى تارخيى را مى گسالند.
. گذشته از اين، »2 «مرتجم كتاب پانزدهم كتاخبانه تارخيى به فرانسه- «مورخ شگفىت ها» است 

ديودور دوست دارد درباره ى دگرگوىن و تغيري ناگهاىن شرايط، داستان سراىي كند و براى اين مهم به 
قدرت تقدير متوسل مى شود كه مى تواند نقش ها را جابه جا كرده، موجب شكست كساىن شود كه 

اندك زماىن قبل دمشنان خويش را شكست داده بودند، يا پريوزى مردماىن را رقم زند كه براى 
چندين نسل يوغ بندگى و بردگى را به گردن مى كشيدند. هدف اصلى او از بيان اين پريوزى ها و 
شكست هاى «برخالف انتظار» اين است كه جنبه ى اخالقى نوشته ى خويش را پررنگ تر كرده، 

 وانگهى ديودور در روايت جنگ ها مهيشه از عبارات »3 «خواننده را حتت تأثري قرار دهد.
 كليشه اى و يكسان سود مى جويد و اين خود موجب خستگى خواننده مى گردد.

با وجود اين كاسىت ها كه اغلب معلول تعجيل و گزيده گوىي ديودور در شرح رويدادهاى جنگ 
است، در نوشته هاى او در اين زمينه مطالب جالىب نيز به چشم مى خورد. براى مثال وى با بره 
جسنت از منابع خمتلف مى كوشد مشار دقيقى از نريوها و جتهيزات جنگى سپاهيان دو طرف را به 
دست دهد. گاهى از شيوه ى جديد آرايش سپاه و اخرتاع جنگ افزارهاى نوين سخن به ميان 

 مى آورد: ابداع 

 ______________________________
 ). براى مطالعه ى بيشرت درباره ى شيوه ى روايت جنگ توسط ديودور؛ ر. ك به:1(

 

M. AlganzaRoldan, Lasnarracionesde batallasenlaBibl 
iotecaHistoricad eDiodorodeSicili a,) TesisDoctoral (, Granada, 

1987 
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)2.( 

ClaudeVial, Diodoredesicile, Bibliothequehist orique, XV, 
CUF, Paris, 1977, p. XXI 

 ). براى مطالعه ى بيشرت درباره ى نقش تقدير در تاريخ نگارى ديودور؛ ر. ك به:3(

 

 ]1 .[ J. M, CamachoRojo Lanociondedestin oenDiodorodeSici 
lia, EstudiossobreDio dorode Sicilia, Granada, 1994[ 2 ]. J. M, 

CamachoRojo Elconceptodetych eenDiodorodeSici lia- ,EFG 
2, 1986, pp. 151- 167[ 3 ]. J. M, CamachoRojo -

Actitudesdelhomb refrentealatyche enlaBibliotecahi storicade 
DiodorodeSicilia- ,EFG 2, 1986, pp. 169- 191 
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، اخرتاع منجنيق در زمان دنيس بزرگ و ساخت »1 «يگان هاى سبك اسلحه توسط ايفى كرات 
، از اين دست اشارات هستند. »2 «كشىت هاى چهار و پنج رديف پاروىي توسط اين جبار

مهننني ديودور به تأثري ارابه هاى داس دارى كه پارسيان عليه مقدونيان به كار گرفته بودند، اشاره 
 »3 «مى كند و چگونگى خنثى كردن تأثري آن ها توسط مقدونيان را شرح مى دهد.

مهننني روايت ديودور از برخى از روياروىي هاى بزرگ در جهان باستان با روايات ديگر مورخان 
متفاوت است و مقابله ى نوشته ى او با نوشته هاى اين مورخان سودمند است. براى منونه روايت 

 و »5 «، دليون »4 «ديودور با روايت هرودوت (نربد ساالمني)، توسيديد (جنگ هاى اسفاكرتى 
 و »8 «، لوكرت»7 «، اگوس- پوتاموس »6 «لشكركشى سيسيل) و گزنفون (جنگ آرژينوس ها

) متفاوت است و مقابله ى اين روايات بسيار جالب. در مواردى هم روايت ديودور »9 «مانتينه 
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تنها يا مفصل ترين يا كهن ترين روايىت است كه از برخى از جنگ ها در دست دارمي. براى منونه 
، »10 «روايت ديودور از نربدهاى دنيس بزرگ عليه پونيك ها و جنگ هاى كرمييسوس و خرونه 

پريوزى هاى بزرگ اسكندر، جنگ هاى ميان ديادوخ ها پيش از ايپسوس و اقدامات آگاتوكل در 
 سيسيل و ليىب از اين دست هستند.

 ______________________________
 44). كتاب پانزدهم، فصل 1(

 اين كتاب تقريبا به 42 و 41). فصل هاى 2 و 1، بندهاى 42). كتاب چهاردهم (فصل 2(
 توصيف جتهيزات زميىن و درياىي نريوهاى دنيس اختصاص يافته اند.

 )5- 2، بندهاى 58). كتاب هفدهم (فصل 3(

)4.(Sphacterie  

)5.(Delion  

)6.(LesArginuses  

)7.(Aigos -Potamos  

)8.(Leuctres  

)9.(Mantinee  

 )87- 84 و 80- 79). كتاب شانزدهم (فصل هاى 10(
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 جغرافيا و قوم شناسى 
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مورخان يوناىن از ديرباز به مسائل جغرافياىي و آدام و رسوم اقوام خمتلف عالقه مند بودند. براى 
منونه هكاته ملطى و هرودوت از مجله مورخاىن هستند كه در نوشته هاى تارخيى خويش از جغرافيا 
و آداب و سنن اقوام خمتلف سخن به ميان مى آوردند. از اين رو، جغرافيا و تاريخ مهواره درهم تنيده 
بوده و شناخت اين دو به طور جمزا ميسر منى بود. پس از فتوحات اسكندر و در پى آن بسط و 

گسرتش مرزهاى دنياى يونان، فرهيختگان و دانشوران يوناىن، شيفته ى مطالعه و بررسى 
 سرزمني هاى بيگانه و نيز مردماىن شدند كه در سرزمني هاى دوردست مى زيستند.

آنان مى خواستند از اين راه حس كنجكاوى مردم يونان را ارضا كنند. اين گرايش نزد ديودور نيز 
به چشم مى خورد. ىب دليل نيست كه وى در مهان آغاز مقدمه ى عمومى اثرش به اوليس اشاره 
مى كند كه سخت خواهان شناخت ديگر مردمان، شهرها و آداب و رسوم شان بوده است. در 
سراسر كتاخبانه تارخيى عالقه به جغرافيا و اقليم براى برانگيخنت حس كنجكاوى خواننده ديده 

مى شود. طبيعتا در سه كتاب خنست كه به بررسى دنياى بربرها اختصاص يافته، در اين باره بيشرت 
 سخن رفته است.

خبش زيادى از كتاب اول به توصيف ويژگى هاى خاك مصر از مجله گياهان و جانوران و مهننني 
 آداب و سنن و قوانني اين سرزمني اختصاص داده شده است.

در كتاب دوم، گذشته از فصلى كه درباره ى خصوصيات طبيعى بابل زمني است، ديودور در 
 قسمت طوالىن از اين كتاب به بررسى سرزمني و آداب و سنن هند و عربستان پرداخته است.

 خبش خنست كتاب سوم متاما به مطالعه ى جغرافيا و اقوام خمتلف اتيوپى و كرانه هاى درياى »1«
 در كتاب پنجم كه درباره ى جزاير است در كنار روايت »2 «اريرته اختصاص داده شده است.

افسانه ها، داده ها و اطالعات جغرافياىي نيز آورده شده است. براى منونه فصل هاى مربوط به 
 بريتانيا، گل ها و

 ______________________________
 )54- 48، 42- 35، 12). كتاب دوم (فصل هاى 1(

 )48- 1). كتاب سوم (فصل هاى 2(
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آداب و رسوم اين مردمان، اسپانيا و معادن ايربى ارتباط چنداىن به تاريخ ندارد و بيشرت به 
 اين مباحث در كتاب هاى يازدهم تا بيستم منود »1 «حوضه ى جغرافيا و قوم شناسى تعلق دارند.

كمرتى مى يابند، با اين حال هرگاه فرصت و جماىل براى طرح چنني مباحثى به دست مى آمد 
 ديودور با عالقه به اين موضوعات مى پرداخت:

 اين »3 « و مهننني لشكركشى آنتيگون عليه اعراب نبطه اى »2 «لشكركشى اسكندر به آسيا
جمال را به وى داد تا درباره ى اين سرزمني ها و آداب و رسوم مردمان ساكن در آن ها سخن گويد. 
وانگهى در كتاخبانه تارخيى به شگفىت هاى طبيعت و پديده هاى طبيعى به صورت پراكنده اشاراتى 

، در كتاب چهاردهم »4 «شده است. براى منونه در كتاب دوازدهم درباره ى طاعون در آتن 
، در كتاب »5 «درباره ى بيمارى عفوىن اى كه كارتاژيان را در مقابل سرياكوز از پاى درآورده بود

 و مهننني در كتاب نوزدهم »6 «پانزدهم درباره ى زمني لرزه هاىي كه در هليكا و بورا رخ داده بود
 سخن به ميان آمده است. نزد ديودور كنجكاوى هاى علمى به »7 «درباره ى طغيان رود رودس 

، »8 «اشكال خمتلف بروز مى كند، وى از جانورشناسى و گياه شناسى گرفته تا سراب هاى صحرا
 سخن به ميان آورده و »11 « و طغيان نيل »10 «، شن هاى روان »9 «ستاره هاى دنباله دار

مهواره كوشيده درباره ى علل احتماىل اين پديده هاى شگفت انگيز طبيعت داليلى اقامه كند، گاهى 
 نيز عقايد طبيعى دانان را در اين زمينه ها با هم مقابله مى كند

 ______________________________
 )38- 21). كتاب پنجم (فصل هاى 1(

، 82، 75، 71) و مهننني در فصل هاى 507، بند 7). ديودور در كتاب هفدهم (فصل 2(
  درباره ى آداب و سنن سرزمني هاى آسياىي مطالىب نوشته است.107 و 106، 103، 90

 94). كتاب نوزدهم، فصل 3(

 )2، بند 52؛ فصل 5 و 3، بندهاى 46؛ فصل 2، بند 45). كتاب دوازدهم (فصل 4(
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 )4، بند 71 و فصل 4، بند 70؛ فصل 2، بند 63). كتاب چهاردهم (فصل 5(

 49- 48). كتاب پانزدهم، فصل هاى 6(

 45). كتاب نوزدهم، فصل 7(

 )5، بند 51 و فصل 4، بند 50). كتاب سوم (فصل 8(

 )3- 2، بندهاى 50). كتاب پانزدهم (فصل 9(

 )9- 4، بندهاى 30). كتاب اول (فصل 10(

 )7، بند 36). كتاب اول (فصل 11(

 70ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 و نظر شخصى خود را نيز مى آورد.

 دل مشغوىل هاى اخالقى و مذهىب 

ديودور در عني اين كه عالقه ى خود را به شاخه هاى خمتلف علوم نشان مى دهد، هرگز از ياد 
منى برد كه هدفش از نوشنت تاريخ نه تنها آموخنت و سرگرم كردن خواننده اش است، بلكه در پى آن 

است كه خواننده اش را به تأمل و تفكر وادارد. وى در جاى جاى اثرش توجه خواننده را به 
درس هاىي كه مى توان از روايات تارخيى آموخت، جلب مى كند؛ وىل اين دغدغه هاى آموزشى به 
شكل نطقى بلندباال و مطّول منايان منى شود، بلكه ديودور در خالل نقل رويدادهاى تارخيى قلم 
خويش را به اين مست مى گرداند. مهم ترين انگيزه ى ديودور در شرح رويدادى، به خاطر درسى 
است كه در آن �فته است. به سخن ديگر، درك ديودور از تاريخ، اخالقى است و حىت براى 
تشريح حقايق تارخيى از واژگان اخالقى و نه سياسى سود مى جويد و از منظر اخالق و نه 
 369سياست، مسائل تارخيى را مى نگرد و به بوته ى نقد مى كشد. براى مثال وقىت آتن در سال 

 . م پيمان احتاد را لغو مى كند ديودور اين كار را نه يك ضرورت سياسى براى برقرارى موازنه در 
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برابر قدرت نوخاسته ى تب و پريوزى هاى تديدكننده اين دولت شهر، بلكه آن را ناشى از خصلت 
. ديودور حىت از منظر اخالق به شهرها مى نگرد و »1 ««بزرگ منشى و مهرباىن» آتن مى داند

علت وقوع هر رويدادى را كه در يك شهر رخ داده است، در شيوه ى رفتار و خوى و خصلت 
مردمان آن شهر مى جويد. براى مثال در مقدمه ى كتاب پانزدهم نسبت به شهر اسپارت موضع 
مى گريد و مى نويسد كه اسپارت اشتباهات ناخبشودىن اى مرتكب شد و به سزاى عمل خويش 

رسيد و در خبش خنست اين كتاب مهواره به اشكال خمتلف براين موضع خويش پاى مى فشارد. در 
هر حال اين پيش داورى هاى اخالق گرايانه موجب مى شود كه ديودور موضع گريى نادرسىت كند و 

 براى نيل به مقصود خويش رويدادها را به گونه ى ديگر نشان دهد.

 ______________________________
 )2، بند 63). كتاب پانزدهم (فصل 1(

 71ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بايد اشاره كرد كه اصول اخالقى ديودور تنها اندرزهاىي نيستند كه عقل سليم حكم مى كند، بلكه 
اين اصول اخالقى با اعتقادات مذهىب كه از نياكان به ارث رسيده، تلفيق شده است. براين 

اساس، وى مهواره بر جمازاتى كه گريبانگري حرمت شكنان به مذهب شده تأكيد مى ورزد، براى مثال 
 اخالق »1 «روى دادن زلزله در هليكا و بورا را به خشم و غضب پوزئيدون نسبت مى دهد.

سياسى ديودور نيز بر اصل ساده اى بنيان �اده شده است: جرم و جنايت پايدار منى ماند، زيرا 
 مشيت اهلى جريان امور را به گونه اى تغيري مى دهد كه بدكاران به سزاى اعمال خويش برسند.

»2« 

 زبان و سبك نگارش ديودور

فوتيوس كه از كتاخبانه تارخيى ديودور استفاده زيادى كرده است، سبك نگارش ديودور را اين چنني 
 تعريف مى كند:

 «وى از زباىن روشن، ىب تكلف و كامال منطبق با نوعى تارخيى بره مى جست.
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او نه در پى عبارات مطنطن بود و نه در پى واژگان مهجور. از زبان عاميانه نيز دورى مى جست. 
ذوقش، وى را به سوى سبك و اسلوىب «ميانه» رهنمون مى ساخت. اين سبك او را از به كار 
بردن استعارات و ديگر آرايه هاى ادىب كه در شعر معمول است، بازمى داشت و تنها وقىت 

 »3 «افسانه هاى يوناىن مربوط به خدايان و پلوانان را گزارش مى كند از اين شيوه سود مى جويد.»

ديودور خود در مقدمه ى كتاب بيستم، مورخاىن را كه در نوشته هاى خويش از زباىن پرتكلف و 
 سبكى پينيده بره جسته اند به باد انتقاد مى گريد:

«مورخاىن كه در آثار خويش نطق هاى ىب پايان گنجانده يا به مشق سخنورى پرداخته اند سزاوار 
 نكوهش اند. نه تنها اين حاشيه روى هاى ىب مورد رشته ى نقل 

 ______________________________
 49). كتاب پانزدهم، فصل 1(

 ). براى مطالعه ى بيشرت درباره ى نگرش اخالقى ديودور به تاريخ؛ ر. ك به:2(

 

J. M. CamachoRojo EnornoaDiodorode sicilaysuconcepc 
ionmoralizantede lahistoria- EFG 2 ,1986 ,pp. 51- 60 

)3.(Bibl .,Cod .70 ,35 a 6 sq.  

 72ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

وقايع را مى گسلد، بلكه عالقه ى خواننده را كه پيش از هر چيز در پى كسب آگاهى است، كم 
 »1 «مى كند.»

در واقع، كتاخبانه تارخيى ديودور منونه ى خوىب از نثر و سبك نگارشى است كه فرهيختگان و 
 »2 «دانشوران دوران پاياىن عصر هلىن در آثار خويش به كار مى بردند.
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 كتاخبانه تارخيى ديودور در ادوار گذشته 

كتاخبانه تارخيى به خاطر دربرداشنت مطالب بسيار زياد و گاه نادر و نيز نگرش اخالقى مؤلفش به 
، منبعى مهم در عهد باستان، نزد بيزانسى ها، دوران رنسانس تا قرن هجدهم به مشار »3 «تاريخ 

 م. منتشر شد براى خنستني 77مى رفت. پليىن مهني در مقدمه ى تاريخ طبيعى خويش كه در سال 
بار به نام اين اثر اشاره كرده، آن را ستوده است. پليىن براين باور است كه ديودور برخالف 

بسيارى از مورخان ديگر در پى جذب خواننده با دادن عنواىن عجيب و خيال انگيز به اثر خود 
نبوده، بلكه با چشم پوشى از سرگرم كردن خود به هيچ و پوچ، عنوان شريف كتاخبانه را براى اثر 

 اوزب، مورخ و وقايع نگار نيمه ى خنست سده ى چهارم ميالدى، كه از »4 «خود برگزيده است.
 اثر ديودور بره ى فراوان جسته است، با احرتام از او سخن مى گويد:

«ديودور سيسيلى به خاطر گرد آوردن متامى كتاب هاى تارخيى در يك اثر، از شهرت زيادى نزد 
 »5 «فرهيختگان يوناىن برخوردار است.»

 ______________________________
 1). كتاب بيستم، فصل 1(

). جان پامل درباره ى زبان و سبك و نگارش ديودور اثرى دقيق، جامع و ارزمشند نوشته است. 2(
 ر. ك به:

 

J. Plam, UeberSpracheundS tildesDiodorosvo nSizilien. 
EinBeitrgzurBele uchtungder hellenistischenP rosa, Lund, 1955 

). نگرش اخالقى ديودور به تاريخ موجب شد كه مسيحيان از مهان آغاز شيفته ى كتاخبانه 3(
 تارخيى شوند.

 ج. زكيىن در اين باره حتقيق جامعى كرده است. ر. ك به:
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G. Zecchini, LaconoscenzadiDi odoronelTardonat ico- ,
Aevum 61. 1987 

)4.( 

HistoireNaturell e, livreI, ed. JeanBeaujeu, Paris, 1950, preface, 
25: ApudGraecosdesii t nugariDiodoruset Bibliotecahistor 

iamsuaminscripsi t. 

)5.( 

G. Bounoure, Eusebecitateurde D.- REG 95, 1982, pp. 433- 
439 

 

 73ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ديودور به خاطر سادگى در سبك نگارش، مورخ مورد عالقه ى دانشوران بيزانسى بوده است. 
بسيارى از نويسندگان قسطنطنيه كتاخبانه تارخيى را خوانده و از آن استفاده كردند. مهننني در 

 م.)، دستور به گردآورى 959 (وفات سال »1 «سده ى دهم ميالدى كنستانتني هفتم، پورفريوژنت 
 خالصه اى از نوشته هاى مورخان براى استفاده دولت مردان داد كه اين اثر اكسسرپتاى كنستانتيىن 

 نام گرفت و خالصه هاىي از كتاخبانه تارخيى در آن يافت مى شد. فوتيوس نيز با بره جسنت »2«
از اكسسرپتا، نوشته هاى ديودور را در كتاخبانه خويش آورده است. در دوره ى رنسانس، وقىت 

 منت كامل يوناىن كتاخبانه تارخيى را در ژنو منتشر كرد با شور و 1559هانرى استني در سال 
 حرارتى بسيار از ديودور سخن گفت و او را به عرش اعلى برد:
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«مهننان كه ستاره ى خورشيد، سرآمد ديگر ستارگان است، مى توان گفت كه در ميان مورخاىن كه 
تاكنون ظهور يافته اند، ديودور كه ما در اين جا نوشته ى او را به دست مى دهيم، مقام خنست را 

 »3 «داراست.»

فارينگتون نيز نشان داده است كه ديودور در قرن شانزدهم و هفدهم تأثري بسزاىي بر نگرش 
انديشمندان انگليسى گذارده و در اين دوران ترمجه ى اثرش به زبان التني و زبان هاى خمتلف اروپاىي 

 شايد خنستني كسى كه با نگاه انتقادى به كتاخبانه تارخيى نگريسته و »4 «ىب مشار بوده است.
ديودور را گردآورنده فرومايه دانسته كه نوشته هاى مورخان پيش از خود را كوركورانه رونويسى 

 »5 «مى كرده، ج. ح بوئلر بوده باشد.

 ______________________________
)1.(Porphyrogenete  

)2.((Excerp taconstantiniens ) ؛ اين جمموعه داراى)خبش بود كه اكنون تنها 53 
چهار خبش از آن در دست است. بايد اشاره كرد كه آثارى از اين دست در آن دوران زياد 

 بوده اند.

)3.( 

H. Estienne, DeDiodoroeteiuss criptisbreuistra ctatus, Leipzig, 
1868 p. 331 Quantumenim solislumenlnter. Stellas, 

tantumInter. OmnesQuotquotadn ostratemporaperu 
enerunthistorico s.- 

)4.( 

B. Farrington, DiodorusSiculus, universalHistori an, Swansea, 
1937, p. 6 
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)5.( 

J. H. Boeller, diodoriSiculiimi tiatioPolybiana- .
LectionesPolybia nae, 1670 

 

 74ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نسخ كتاخبانه تارخيى و نشر و ترمجه ى آن به زبان هاى خمتلف 

بررسى و مطالعه ى نسخ كتاخبانه تارخيى از سده ى نوزدهم آغاز شد و تاكنون پيشرفت هاى زيادى 
، س. »3 «، گ. اشنايدر»2 «، ا. جاكوب »1 «داشته است. حتقيق و پژوهش هاى ر. برگمان 

 در اين زمينه بسيار كارگشا بوده اند. با اين حال هيچ يك از »5 « و به ويژه ر. الكور»4 «پپينك 
اين پژوهشگران نتوانستند حتقيق خود را به پايان برسانند؛ اما پيرت برتراك براى خنستني بار بررسى 
مبسوطى از متامى نسخ شناخته شده كتاخبانه تارخيى ديودور سيسيلى كرده و مى توان گفت در 

 ما در اين جا تنها »6 «حال حاضر جامع ترين و كامل ترين حتقيق در اين زمينه حاصل كار اوست.
 چكيده اى از حتقيق ارزمشند او را مى آورمي.

  نسخه در دست است.59از پانزده كتاب بازمانده كتاخبانه تارخيى در جمموع 

از كتاب هاى اول تا پنجم، بيست و پنج نسخه در دست است كه از ميان آن ها چهار نسخه، 
 اساس هستند. اين نسخه هاى اساس عبارتند از:

1 .Neapolitanussupp le. gr. 4., ex- Vindobonensissup pl. gr. 74 

 ______________________________
)1.. ( 

)2.. ( 
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)3.. ( 

)4.. ( 

)5.. ( 

)6.. ( 

 75ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 سطر دارد. 30 ميلى مرت و هر صفحه ى آن 212/ 154اين نسخه پوست نوشته اى است به قطع 
تاريخ كتابت اين نسخه آغاز سده ى دهم است و كتاب هاى اول تا پنجم را دربردارد. حرف 

  است.Dاختصارى اين نسخه 

2 .Vaticanusgr. 130 

 سطر دارد. 28 ميلى مرت و هر صفحه ى آن 260/ 360اين نسخه پوست نوشته اى است به قطع 
تاريخ كتابت اين نسخه ميانه هاى سده ى دهم است و كتاب هاى اول تا پنجم را دربردارد. حرف 

  است.Cاختصارى اين نسخه 

3 .Vaticanusgr. 996 

 ميلى مرت نوشته 310/ 210اين نسخه در سده هاى يازدهم و دوازدهم بر روى كاغذهاىي به قطع 
  است.Vشده و كتاب هاى اول تا پنجم را دربردارد. حرف اختصارى اين نسخه 

4 .Laurentianus 70, 1 

 ميلى مرت نوشته شده است. 289/ 214اين نسخه در قرن چهاردهم بر روى كاغذهاىي به قطع 
اين نسخه كتاب آناباز و هند آريان، رساله ى سرنوشت اسكندر اثر پلوتارك و روايت خالصه 

شده اى از كتاب هاى اول تا سوم و مهننني كتاب پنجم ديودور را دربردارد. حرف اختصارى اين 
  است.Lنسخه 
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  نسخه بازمانده است.34مهننني از كتاب يازدهم تا بيستم ديودور 

پيش از آن كه منت يوناىن كتاخبانه تارخيى منتشر شود، ترمجه هاى ناقص و نامتامى از اين اثر به 
 كتاب هاى اول تا پنجم را به »1 «زبان هاى التني و فرانسه به چا  رسيده بود: پوگيو براچيوليىن 

 »2 « م. در بولوىن چا  شد. آجنلوس كوسپوس 1472التني ترمجه كرد و اين ترمجه در سال 
 م. در وين چا  كرد. كلود 1516كتاب هاى شانزدهم و هفدهم را به التني ترمجه و در سال 

 1530 كتاب هاى هفدهم تا بيستم را به فرانسه ترمجه كرد و اين ترمجه در سال »3 «دو سيسل 
 م. در پاريس 

 ______________________________
)1.(P oggioBracciolini  

)2.(AngelusCospus  

)3.(ClaudedeSeyssel  
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 كتاب هاى يازدهم تا هفدهم را به فرانسه ترمجه كرد و ترمجه ى او در »1 «منتشر شد. ژاك آميو
  م. در پاريس به چا  رسيد. وى ترمجه ى خود را به پادشاه هانرى دوم تقدمي كرد.1554سال 

 منت يوناىن كتاب هاى شانزدهم تا بيستم كتاخبانه تارخيى را براى خنستني »2 «ونسان اوپسوپووس 
 منتشر كرد؛ اما اين اثر از هر حيث ناقص است و امروزه هيچ ارزشى ندارد. 1539بار در سال 

در واقع، چا  خنست منت يوناىن متام كتاب هاى كتاخبانه تارخيى حاصل كار هانرى استني است 
 در ژنو انتشار يافت. عيب كار استني در اين است كه هيچ اشاره اى به نسخ 1559كه در سال 

 منت منتشر شده استني را »3 «مورد استفاده خويش در تدوين اين اثر منى كند. نشر لوران رودومان 
  در هانوا در دو جلد چا  كرد و ترمجه ى التني را بدان افزود.1604دوباره در سال 
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 در آمسرتدام گام مهمى در 1745 با انتشار منت يوناىن كتاخبانه تارخيى در سال »4 «پري وسلينگ 
شناخت منت ديودور برداشت و امروزه اثر او كه در دو جلد منتشر شده، از مهم ترين و معتربترين 

 چا  هاى كتاخبانه تارخيى است.

  منت يوناىن كتاخبانه تارخيى را در چهار نوبت به چا  رساند.»5 «ل. دندورف 

 »7 « در انتشارات وايدمن »6 « م. در اليپزيگ 1826چا  اول كه در چهار جلد در سال 
انتشار يافت، تقريبا مهان منت منتشر شده وسلينگ است و تنها تصحيحات اندكى به ويژه در 

 بني »8 «حروف چيىن آن اجنام داد. چا  دوم كه در پنج جلد در اليپزيگ، انتشارات هارمتن 
 م. منتشر شد، حاوى جمموعه اى از اطالعات بسيار ارزمشند است و 1831 تا 1828سال هاى 

 نسخ خمتلف كتاب هاى اول تا پنجم و يازدهم تا

 ______________________________
)1.(JacquesAmiot  

)2.(VincentOpsopoeus  

)3.(LaurentRhodoman  

)4.(PierreWesseling  

)5.(L .Dindorf  

)6.(Leipzig  

)7.(Weidmann  

)8.(Hartmann  
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 بني سال هاى »1 «بيستم را دربردارد. چا  سوم در دو جلد در پاريس در جمموعه ى ديدو
 منتشر شد و به مهني خاطر به دندورف- مولر معروف »2 « م. با مهكارى مولر1844 تا 1842

 بني سال هاى »3 «است. چا  چهارم دندورف در پنج جلد در اليپزيگ در جمموعه ى توبنر
 م. منتشر شد و در اين انتشار براى خنستني بار تقريبا متامى قطعات بازمانده 1868 تا 1866

براساس كتاب ها و ترتيب تارخيى وقايع طبقه بندى و آورده شده است. چا  هاى دندورف از 
 از اين اثر در چهار جلد در اليپزيگ در »4 «كتاخبانه تارخيى مهراه با چاپى كه ى. بكر

 م. منتشر كرده، امروزه نيز اساسى ترين و معتربترين 1854 و 1853جمموعه ى توبنر بني سال هاى 
 كه در پنج جلد در »5 «چا  از كتاخبانه تارخيى ديودور به مشار مى روند. چا  وگل- فيشر

 م. منتشر شده تنها، چا  هاى 1906 تا 1888اليپزيگ در جمموعه ى توبنر بني سال هاى 
 پيشني را به روز كرد.

منت يوناىن كتاخبانه تارخيى ديودور مهراه با ترمجه ى انگليسى آن در دوازده جلد در جمموعه ى «لوب 
  منتشر شده است.1967 تا 1933 در لندن- كمربيج بني سال هاى »6 «كالسيكال اليربرى»

»7« 

 ______________________________
)1.(Didot  

)2.(Muller  

)3.(Teubner  

)4.(I .Bekker  

)5.(Vogel -Fischer  

)6.( Loeb ClassicalLibrary - 

 ). فهرست اسامى مرتمجان كتاخبانه تارخيى ديودور به زبان انگليسى بدين شرح است:7(
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 ترمجه ى جديدى از كتاخبانه تارخيى ديودور به زبان فرانسوى و به سرپرسىت 1972مهننني در سال 
 آغاز شده است. در مقابل هر »1 «فرانسوا شامو در انتشارات «جمموعه ى دانشگاه هاى فرانسه»

صفحه از ترمجه، منت يوناىن آن قرار دارد و مرتجم هر كتاب در مقدمه ى خويش، شرح كاملى از 
 »2 «منابع ديودور در نگارش آن كتاب به دست داده است.

 ______________________________
... 

)1.. ( 

). فهرست اسامى مرتمجان و كتاب هاى ديودور كه تاكنون در اين انتشارات ترمجه و منتشر 2(
 شده، از اين قرار است:

 

 79ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ارزش و امهيت كتاخبانه تارخيى ديودور

مهننان كه پيشرت اشاره شد، ديودور از منظر اخالق به تاريخ مى نگريسته و هدف او از پرداخنت 
به تاريخ تعليم و آموزش انسان ها در چارچوب اخالق بوده است. او مهواره مى كوشد با استفاده 
از تاريخ اين حقيقت عام را به انسان ها بياموزد كه هر عمل نيك يا بد، پادافرهى به دنبال دارد. 
ديودور مى خواست هر رويداد تارخيى اى را كه در اثرش نقل مى كند درس اخالقى براى خواننده اش 
به مهراه داشته باشد. اين رويكرد اخالقى به تاريخ، وى را به سوى جانبدارى و قلب واقعيت سوق 
مى دهد. به سخن ديگر، او براى اين كه به هدف خويش كه مهان تعليم خواننده است برسد، 

 گاهى رويدادهاى تارخيى را به گونه اى ديگر نشان مى دهد.
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به رغم اين كاسىت ها، كتاخبانه تارخيى براى روشن كردن برخى از زواياى تاريك و پنهان دنياى 
 باستان- كه كم هم نيستند- اثرى ارزمشند حمسوب مى شود.

ديودور بعضا رويدادهاىي را شرح مى دهد كه در كتب مورخان ديگر يافت منى شوند. با اين 
اطالعات، آگاهى ما درباره ى بسيارى از وقايع كامل تر گشته، پاره اى از مسائل پينيده و دشوار 
روشن مى شوند. افزون براين، ديودور شناخت ما را درباره ى بسيارى از نويسندگان باستان بيشرت 
مى كند. به تعبري ديگر، اثر ديودور چكيده ى آثار تارخيى و ادىب برخى از نويسندگان را دربردارد. 
مهننني كتاخبانه تارخيى، براى شناخت تاريخ سده ى چهارم پيش از ميالد يونان و سيسيل منبعى 

 مهم حمسوب مى شود.

با اين حال، خواننده ى امروزى نبايد انتظار زيادى از اين اثر داشته باشد، مهننان كه از عنوان آن 
پيداست اين اثر دربرگرينده انبوهى از اطالعات و روايات تارخيى است. ديودور را منى توان هم سنگ 
مورخان بزرگ باستان دانست و او را با آن ها قياس كرد. در كتاخبانه تارخيى، از سبك و اسلوب 
نگارش عاىل هرودوت، ديدگاه عميق و ژرف توسيديد يا پوىل بيوس و زبان فخيم گزنفون چيزى به 

 چشم منى خورد.

 محيد بيكس شوركاىي- امساعيل سنگارى 

 80ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 كتابشناسى ديودور سيسيلى و راهنماى مطالعات بيشرت

 90ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

. اچ. جى. رز. تاريخ ادبيات يونان، ترمجه ى ابراهيم يونسى، انتشارات امري كبري، تران 173
1358 

 91ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 كتاخبانه تارخيى 
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 93ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 5- 1مقدمه ى ديودور سيسيلى بر كتاب خويش برگرفته از كتاب اّول، بندهاى 

1. 

سزاوار است بشريت، كساىن را كه به بررسى عميق تاريخ جهان پرداخته، با آثار خويش سعى 
كرده اند در سعادت مهگاىن سهمى داشته باشند، مورد تقدير و قدرداىن قرار دهد. آنان با پرداخنت 

به آموزشى كارآمد، گران باترين جتربيات رويدادهاى بشرى را در اختيار خواننده قرار داده اند، 
ىب آن كه از آموزش آن چشم داشىت داشته باشند؛ زيرا جتربه اى كه شخص، خود كسب مى كند 

 چيزى جز مثره ى بسيارى از مرارت ها و رنج ها نيست.

باجتربه ترين قهرمان كه «شهرهاى زيادى را ديده و به آداب و رسوم مردماىن بس بسيار آشناىي 
 رنج زيادى هم برتافته است. تاريخ، آموزش حكمت از راه حكايت داستان هاى »1 «يافته»

 گوناگون رنج ها و بدخبىت هاى ديگران است.

مورخان مى كوشند مهه ى انسان ها را كه داراى يك منشأ مشرتك بوده و تنها از طريق تفاوت هاى 
زماىن و مكاىن از هم متمايز شده اند، در يك نظام گرد هم آورند. مورخان را خدمتگزاران مشّيت 
اهلى نام مى �ند كه آرايش اخرتان و سرشت آدميان را حتت يك اصل مشرتك درآورده، با گردش در 
اين كره ى خاكى جاودان، سرنوشت مهگان را رقم مى زنند. اين چنني است كه آنان، رويدادهاى 
جهان و هم چنني رويدادهاى يك شهر را بسان گنجينه اى مشرتك و حتت يك شكل انتقال 

 مى دهند.

 ______________________________
 ). اشاره به «اوليس» در سروده ى خنستني «اوديسه» ى هومر.1(
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شايسته است كه از سرنوشت ديگران براى پى بردن به اشتباهات خويش عربت بگريمي و در 
رويدادهاى زندگى، درس گذشته و نه جستجوى آينده را چون راهنما فراسوى خود قرار دهيم. اگر 
در اندرزها نظر پريان را بر نظر جوانان ترجيح مى دهيم، اين برترى را بايد حاصل جتربه اى جستجو 

كرد كه با گذر زمان به دست مى آيد. بارى، تاريخ كه آموزش متامى اعصار را براى ما فراهم 
مى سازد بس واالتر از جتربه ى فردى است. بنابراين تاريخ را مى توان به عنوان مفيدترين دانش در 

متامى موقعيت هاى زندگى در نظر گرفت. تاريخ نه تنها درك گذشته را براى جوانان آسان مى منايد، 
براى پريان نيز فهم آن را افزايش مى دهد. شناخت تاريخ، شهروندان عادى را براى اطاعت از 
فرمان آماده ساخته، فرماندهان را با اميد به دستياىب به افتخارى جاودان تشويق مى كند تا به 

چشم گريترين و منايان ترين كارها مبادرت ورزند. وانگهى، تاريخ با ستايش از آناىن كه در راه وطن 
خويش جان فشاىن كرده اند، ديگر شهروندان را براى دفاع از ميهن پرشورتر مى كند و با تديد 

 بدكاران به ننگى ازىل، آنان را از نيات شوم برحذر مى دارد.

2. 

تاريخ با جاودانه ساخنت خاطره ى نيكى، برخى را به بنا �ادن شهرها و برخى ديگر را به استحكام 
خبشيدن جامعه با وضع قوانني رهنمون مى سازد و ديگران را نيز با كشف علوم و هنر، خريخواه 

 نوع بشر مى گرداند.

بايد براى تاريخ، سهم بزرگى در ستايش از اعماىل كه در سعادت عمومى نقش داشته اند، در نظر 
گرفت. ىب شك تاريخ، با قرار دادن منونه هاىي از فضايل در برابر رذايل آشكار، بزرگ ترين خدمت را 
به نوع بشر كرده است. اگر ختيل وجود جهنم، سهم بسزاىي در برانگيخنت عدالت و ترّحم نزد 

انسان ها داشته است، تاريخ اين راهبه ى حقيقت و اين مركز فلسفه، چه تأثري نيكوىي مى تواند روى 
 آداب و اخالق داشته باشد!

زندگى آدمى چيزى جز حلظه اى از جاودانگى نيست؛ انسان مرياست و تنها زمان است كه 
مى ماند. آناىن كه كارى به يادماندىن اجنام نداده اند با جسم خويش و هر آن چه كه به زندگى آنان 
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تعّلق دارد، مى مريند؛ حال آن كه اعمال كساىن كه با پرهيزگارى به افتخار دست يافته اند، جاودانه 
 گشته و در كام اهلى تاريخ، حياتى 

 95ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 دوباره مى يابند.

 از ديدگاه من، معامله ى «آوازه اى جاودان» با كارهاى جان فرسا زيبا مى منايد.

 با كارهاى جان فرساىي كه براى نوع بشر اجنام داد، به جاودانگى دست يافت. از »1 «هركول 
ميان انسان هاى نيك كردار، برخى در رديف قهرمانان قرار گرفتند و برخى به مقامات اهلى دست 
يافتند و تاريخ با جاودانه ساخنت خاطره ى آن ها، براساس شايستگى هريك، آنان را مورد ستايش 

 قرار داده است.

در حاىل كه ديگر وقايع، طعمه ى زمان مى گردند؛ تاريخ با قدرت تام خويش، زمان را- كه هر 
چيزى را به كام خود فرو مى برد- به تسخري خويش درآورده و آن را به نوعى وا مى دارد كه 

شواهدش را به آيندگان انتقال دهد. هم چنني تاريخ، در گسرتش سخنورى كه زيباترين استعداد 
بشرى است نقش داشته است. يونانيان به واسطه ى سخنورى بود كه بر بربرها چريه گشتند، 

چونان فرزانگان كه بر ىب خردان برترى مى يابند. تنها از طريق سخن است كه يك فرد مى تواند خود 
را خداوندگار مردمان گرداند. اصوال تأثري يك سخن از طريق ميزان فصاحت آن تعيني مى گردد و 

 ما زبان به حتسني شهرونداىن مى گشاييم كه از اين طريق به سطوح باالى جامعه دست يافتند.

با پى گريى اين موضوع كه خود به چندين خبش تقسيم مى شود، درمى يابيم كه شعر بيش از آن كه 
كارآىي داشته باشد، بردل مى نشيند و پى مى برمي كه وضع قوانني براى تنبيه و نه براى تعليم بوده 

 است.

در ميان ديگر انواع سخنورى، برخى هيچ نقشى در سعادت مهگاىن ندارند و برخى به مهان اندازه 
كه مفيد واقع مى شوند، خطرناكند و سراجنام برخى ديگر تنها واقعّيت را تريه مى گردانند و تنها 
تاريخ است كه با انتقال شواهدش به آيندگان و با تطبيق وقايع، متام چيزهاى مفيدى را كه ساير 
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معارف در بردارند، گرد هم مى آورد. تاريخ با ترغيب به اجراى عدالت، سرزنش بدكاران، ستايش 
 نيكوكاران و با دادن درس هاى بزرگ به كساىن كه از آن بره مى گريند با متام شكوه جتّلى مى يابد.

 ______________________________
يونانيان، معروف ترين و ملى ترين ( Heracles)رومى يا هراكلس ( Hercule)). هركول 1(

قهرمان داستان هاى كالسيك مى باشد. وى پور زئوس و آلسمن مى باشد. دوازده «خوان» اش 
 مشهور است و آن شرح اعماىل است كه هراكلس به دستور پسر عم خود «اوريسته» اجنام داد.

 96ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

3. 

لطف و عنايت حبقى كه شامل حال كساىن مى شد كه زندگى خود را صرف مطالعه ى تاريخ 
كردند، ما را برآن داشت تا مهني پيشه را در پيش گريمي. با بررسى آثار پيشينيان خويش، مراتب 

 احرتام و عدالت را در حق آنان ابراز داشتيم.

اّما انديشيدمي كه آثارشان از غنا و پختگى الزم برخوردار نبوده است، زيرا فايده ى يك اثر براى 
خوانندگانش در جمموعه اى از موقعيت ها و وقايع ىب مشار و گوناگون جاى دارد و با وجود اين، 

اغلب كساىن كه تاريخ نگاشته اند، وقت خود را صرف نگارش جنگ هاى خاص يك مّلت يا تنها 
يك شهر كردند. از ميان آن ها تنها مشار اندكى سعى كردند شرحى از تاريخ جهان از زمان هاى 

 كهن تا دوره ى خود را به رشته ى حترير درآورند.

در ميان اين مورخان، برخى از پيوستگى تارخيى غفلت ورزيدند و برخى ديگر در مقابل وقايع و 
رفتارهاى بربرها سكوت اختيار كردند. برخى ديگر به خاطر دشوارى كار، از نگارش دوران 

اساطريى خوددارى ورزيدند و در آخر عده اى از آنان به خاطر سرنوشت شومشان از امتام اثر 
خويش بازماندند. هيچ يك از آن ها در آثار خويش از دوره ى شاهان مقدوىن پيشرت نرفتند؛ بعضى 
تاريخ خويش را با فيليپ به پايان رساندند و برخى با اسكندر و بعضى ديگر نيز با جانشينان يا 

 اعقاب اين پادشاهان.
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از آن دوره تا روزگار ما رويدادهاى ىب مشار و مهمى رخ داده است كه تا حال هيچ تاريخ نگارى 
كوششى در نگارش و به نظم درآوردن آن نكرده است و مهه ى آنان در برابر عظمت اين مهم پا 

پس كشيده اند. هم چنني خواننده ناچار است، از درك و به خاطر سپردن جزئيات تارخيى و 
 وقايع نگارى ها كه توسط نويسندگان گوناگون در بسيارى از آثار ثبت گرديده، صرف نظر كند.

پس از تأمل بر مهه ى اين موارد، برآن شدمي تا اين اثر را با اين هدف به نگارش درآورمي كه براى 
خوانندگان مفيد واقع شده و تا حد امكان كمرتين مالل را براى آنان در پى داشته باشد. ىب شك 

نگارش تاريخ جهان از زمان هاى بسيار دور تا اين دوره كارى است كه حتقق آن بس دشوار 
است، وىل باالترين نفع و امهيت را براى انسان هاى كوشا دارا مى باشد. هركسى خواهد توانست 

 از اين مرجع بزرگ،

 97ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 آن چه را كه به نظرش مفيدترين است، اقتباس منايد.

آناىن كه قصد آموخنت دارند، فاقد امكانات براى فراهم كردن كتب الزم مى باشند؛ از طرىف براى 
آنان، بازشناسى رويدادهاى واقعى از ميان روايات گوناگون و پينيده ى تارخيى كارى بس دشوار 
است. تاريخ جهان، رويدادها را با هم مطابقت داده، دركشان را آسان كرده و اين رويدادها را در 
دسرتس مهگان قرار مى دهد. در جمموع، تاريخ جهاىن فراتر از تواريخ خاص است؛ مهان گونه كه 

كل فراتر از جزء است و پيوستگى فراتر از گسيختگى است و تاريخ جهاىن با قرار دادن رويدادها 
 در يك نظم وقايع نگارى، بر هر روايىت از وقايع كه تاريخ آن ناشناخته است، برترى دارد.

4. 

چون اجراى چنني طرح مفيدى، كار و وقت زيادى مى طلبيد، سى سال وقت صرف آن كردمي. 
خبش وسيعى از آسيا و اروپا را با مرارت هاى فراوان و خماطرات زياد پيمودمي تا مهم ترين 

سرزمني هاىي را كه فرصت صحبت درباره ى آن ها را خواهيم داشت، با ديدگامنان نظاره كنيم؛ زيرا 
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اشتباهاتى كه حىت توسط مورخان مشهور صورت گرفته است، ناشى از عدم آگاهى آنان از جاها 
 و مكان ها مى باشد.

آن چه كه ما را به نگارش اين اثر ترغيب كرد، بيش از هر چيز ميل به سودمندى بود (ميلى كه نزد 
مهه ى انسان ها چيزهاىي را كه در ظاهر بسيار دشوارند، به سوى فرجامى خوش سوق مى دهد)؛ 

 سپس دسرتسى آسان در روم، به آن چه كه براى اجراى اين طرح نقش دارند.

در واقع اين شهر كه قلمروى امپراتورى آن تا مرزهاى سراسر دنيا گسرتده شده، امكانات زيادى را 
 براى ما كه زماىن نسبتا طوالىن در آن جا به سر بردمي، فراهم ساخت.

 در سيسيل هستم و به واسطه ى روابط دوستانه و دائمى كه روميان با اين »1 «اهل «آرژير»
جزيره داشتند، زبان التني را به خوىب فراگرفتم و از مداركى كه روميان از سال هاى دور نگهدارى 

 مى كردند، بره جسته تا تاريخ اين امپراتورى بزرگ را

 ______________________________
)1.((Argyre ) ؛ يا آژيريون(Agyrion ) 

 98ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

روشن سازم. پس از بررسى و مطالعه ى دقيق هر آن چه را كه از رسوم كهن هر ملىت نقل كرده اند، 
 نگارش تاريخ خود را از ادوار اساطريى يونانيان و بربرها شروع كردم.

چون به پايان اثر رسيده امي و كتاب هاىي كه آن را شامل مى شوند، هنوز نسخه بردارى نشده اند، 
مى خواهيم در ابتدا سخىن درباره ى طرح كلى آن بيان دارمي. شش كتاب اول، حكايات اساطريى 

 را شامل مى گردد و از اين شش كتاب، سه كتاب خنستني تاريخ باستاىن »1 «پيش از جنگ تروا
بربرها را در برمى گريد و سه ديگر، تاريخ باستاىن يونانيان را شامل مى شود. در يازده كتاب بعدى، 
تاريخ عمومى از جنگ تروا تا مرگ اسكندر را شرح مى دهيم و بيست و سه كتاب آخر، ادامه ى 

- كه به سبب »3 « و روميان حتت فرمان ژول سزار»2 «اين تاريخ را تا آغاز جنگ عليه سلت ها
كارهاى منايان در زمره ى خدايان قرار گرفت- در بردارد. اين سردار، طوايف ىب مشار و ستيزه جوى 
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سلت را حتت فرمان خويش درآورد و حدود امپراطورى روم را تا جزاير بريتانيا گسرتش داد. خنستني 
 رويدادهاى اين جنگ به اولني سال املپياد صد و هشتادم بازمى گردد، دوره اى كه هرود آرخونت 

  آتن بود.»4«

5. 

هيچ تقدم تارخيى براى آن خبش از تاريخ خويش كه پيش از جنگ تروا مى باشد، رعايت نكردمي؛ 
زيرا هيچ اثر قابل اعتمادى از اين دوره براى ما باقى منانده است. از تصرف شهر تروا تا بازگشت 

 هشتاد سال فاصله بوده است و سيصد و بيست و »6 « بنابر نظر آپولودور آتىن »5 «هراكليدها
 هشت سال از بازگشت هراكليدها

 ______________________________
)1.(Troie  

)2.(Celtes  

)3.(JulesCesar  

). يكى از مقامات دولىت در سيستم حكومىت آتن بود كه وظايف گسرتده ى اجتماعى از قبيل 4(
اعمال مقدس، كمك به نيازمندان و درماندگان، اجنام مراسم جشن ها و تئاترها، رسيدگى به زنان 

بيوه، يتيمان و غريه را به عهده داشت. ارسطو به تفصيل وظايف او را شرح داده است. نك: 
ارسطو؛ اصول حكومت آتن، ترمجه ى دكرت باستاىن پاريزى، مؤسسه ى مطالعات و حتقيقات 

 .215- 204اجتماعى، ىب تا، صص 

سلسله هاى يوناىن ساكن در پلوپونز، كورنت، ليدى و مقدونيه ( Heraclides)). هراكليدها5(
 بودند كه ادعا مى كردند از اخالف هركول هستند.

 كتاب نوشت كه تنها سه كتاب براى ما 24). آپولودور آتىن «كتاخبانه تارخيى» خود را در 6(
 باقى مانده است. وى شاگرد آريستارك بود.
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 99ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

تا املپياد اول- با حساب اين دوره براساس حكومت پادشاهان السدمون- فاصله وجود داشته 
است. از سوى ديگر از خنستني املپياد تا آغاز جنگ گل ها، كه تاريخ خويش را با آن به پايان 

 اين چنني تارخيمان، »1 «مى رسانيم يك فاصله ى زماىن هفتصد و سى ساله وجود داشته است.
 سال را در 1138متشكل از چهل كتاب، بدون حماسبه ى دوره ى پيش از جنگ تروا، مدت زمان 

 برمى گريد.

اين اشارات مقدماتى را بيان داشتيم تا مشاى كلى از اثر را پيش روى خواننده قرار داده، از حتريف 
 آن توسط نسخه برداران جلوگريى به عمل آورمي.

اميدوارمي نكات مفيد اين اثر حسادت كسى را برنينگيزد و اشتباهات موجود در آن توسط افرادى 
 شايسته تر از ما تصحيح گردد.

 بعد از اين مقدمه ى كوتاه، وعده ى خويش را جامه ى عمل مى پوشانيم.

 ______________________________
). مؤلف در اين جا در مورد «سال ها» دچار اشتباه مى شود. هفتصد و سى سال برابر است با 1(

 املپياد و نيم. بنابراين آغاز جنگ «گل»- دوره اى كه ديودور اثرش را با آن به پايان 182
مى رساند- مصادف است با خنستني سال املپياد صد و هشتادم. بنابراين حمتمل است كه ديودور 
آغاز جنگل گل ها را با آغاز جنگ داخلى اشتباه گرفته باشد. وانگهى اشتباهاتى از اين دست در 

 اثر ديودور نسبتا فراوان است.

 101ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 كتاب دوم 

 103ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خالصه ى مطالب 
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 - نينوس، خنستني پادشاه آسيا؛ كارهاى منايان وى 

 - تولد، رشد و بالندگى مسرياميس 

 - نينوس، مسرياميس را به مهسرى مى گريد.

 - مسرياميس، جانشني نينوس مى شود و چندين كار بزرگ را حتقق مى خبشد.

 - بناى بابل 

 - باغ هاى معلق و ديگر بناهاى باشكوه بابل 

 - لشكركشى مسرياميس به مصر، اتيوپى و هند

 - سه جانشني مسرياميس؛ زندگى شهواىن آن ها

 - سارداناپال، آخرين اين شاهان، توسط آرباس مادى از ختت به زير كشيده مى شود.

 - كلدانيان؛ مشاهدات ستاره شناسى 

 - پادشاهان ماد؛ اختالف نظر مورخان درباره ى آن ها

 - جغرافياى تارخيى هند؛ حمصوالت و آداب و رسوم آنان 

 - سكاها، آمازون ها و هيپربورها

 - درباره ى عربستان، حمصوالت طبيعى و داستان هاى افسانه اى 

 - جزاير جنوب واقع در اوسئان 

 105ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

1. 
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كتاب پيشني، خنستني كتاب از كل اثر، تاريخ مصر را در برداشت. در آن كتاب؛ اساطري 
مصريان، طبيعت نيل و عجايىب را كه اين رود منايان مى سازد، حكايت كردمي. توصيفى از مصر به 
دست دادمي و پادشاهان كهن اين سرزمني و كردارشان را شناساندمي. از ساخت اهرامى كه در 

 به مشار مى آيند، سخن راندمي؛ آنگاه قوانني، دادگاه ها، »1 «زمره ى عجايب هفت گانه ى جهان 
 پرستش عجيب حيوانات مقدس و مراسم خاك سپارى را به اختصار از نظر گذراندمي.

سراجنام به معروف ترين يونانياىن اشاره كردمي كه به مصر سفر كرده و در آن جا به فراگريى علوم 
پرداخته، آنگاه به يونان بازگشتند. در كتاب حاضر، كهن ترين تاريخ آسيا را با شرح رويدادهاى 

 ، آغاز خواهيم كرد.»2 «آشوريان 

از پادشاهان خنستني آسيا، هيچ كار منايان و هيچ نامى كه سزاوار ياد كردن باشد، برجاى منانده 
 پادشاه آشوريان است؛ وى »3 «است. خنستني آن ها كه تاريخ از آن ياد كرده است، نينوس 

 كارهاى مناياىن اجنام داد كه سعى خواهيم كرد آن ها را به طور كامل شرح دهيم.

نينوس كه از بدو تولد داراى روحيات جنگى بود و سوداى نام آورى را در سر مى پروراند، گروهى 
از جوانان زبده را جمهز كرد و آن ها را مدت زماىن با مترينات بدىن آماده ساخته، به متامى سخىت ها 

 و گزندهاى جنگ عادت داد. بدين سان، پس 

 ______________________________
)1.((Desseptm erveillesdumonde ) ؛ برطبق رايج ترين روايات، اين عجايب عبارت

- جمسمه ى زئوس 3- باغ هاى معلق بابل 2- اهرام ثالثه ى مصر و به ويژه هرم خوفو 1بودند از: 
- موسولئوم هاليكارناس 6- معبد آرمتيس (ديان) در افسوس 5- كولوسوس رودس 4اثر فيدياس 

 - فانوس درياىي اسكندريه در جزيره ى فاروس.7

)2.(Assyriens  

)3.(Ninus  

 106ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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، شاه عربستان- سرزميىن كه به »1 «از تشكيل سپاهى هراس انگيز، پيمان احتادى را با آريوس 
 عنوان زيستگاه مرداىن نريومند تلقى مى گرديد- منعقد كرد.

عموما ملت عرب خواهان آزادى خويش بوده و هرگز حاضر نيستند حتت لواى بيگانگان درآيند؛ 
از اين روى، نه پادشاهان پارسى و نه شاهان مقدوىن به رغم قدرتشان هرگز نتوانستند يوغ بندگى 

 برگردن آنان �ند.

وانگهى بايد افزود كه تصّرف عربستان براى سپاه دمشن دشوار است، زيرا خبش وسيعى از اين 
سرزمني، بياباىن و فاقد آب است؛ چاه هاى آن در خمفى گاه هاىي واقع شده كه تنها بوميان از حمل 

 آن باخربند.

 نينوس، شاه آشوريان، فرمانده اعراب را با خود مهراه كرد و پيشاپيش سپاهى قدرمتند عليه بابليان 
 - كه در سرزمني جماور مى زيستند- لشكركشى كرد.»2«

 در اين دوره، بابل هنوز بنا نشده بود، اما شهرهاى قابل توجه ديگرى در بابل زمني وجود داشت.

نينوس به راحىت مرداىن را كه از مهارت هاى جنگى ىب بره بودند، شكست داد و خراج ساليانه اى 
 و فرزندانش را به اسارت خويش درآورد و وى را كشت. آنگاه »3 «بر آن ها حتميل كرد و پادشاه 

 گسيل داشت و با چپاول و غارت برخى شهرها، بوميان را به »4 «نريوهايش را به ارمنستان 
، پادشاه آن ها، كه ياراى ايستادگى در برابر وى را در خود »5 «وحشت انداخت. بارزانس 

 منى ديد مهراه با پيشكش هاىي به استقبال دمشن رفت و سرسپردگى خويش را به وى ابراز داشت.

 نينوس نسبت به وى به نيكى رفتار كرد و پادشاهى ارمنستان را به وى خبشيد

 ______________________________
)1.(Arieus  
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)2.((Babyloniens ) ؛ ساكنان سرزمني بابل. شهر بابل پايتخت كشور كهنسال «بابل
و كشور را ( Babylone)زمني» بود. در زبان هاى اروپاىي اين شهر را بابيلون 

 گويند كه اوىل را مى توان به بابل و دومى را به بابل زمني ترمجه منود.( Babylonie)باىب لوىن 

، ( Syncelle)). اين پادشاه براساس فهرست پادشاهان بابل در وقايع نگارى سن سل 3(
 نام داشت.( Nabonabus)نابونابوس 

)4.(Armenie  

)5.(Barzanes  
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و تنها از وى خواست نريوهاى كمكى برايش ارسال دارد. با افزايش بيش از پيش قدرت سپاه، 
، پادشاه ماد، با سپاه چشمگريى پيش »2 « رهربى كرد. فارنوس »1 «لشكركشى اى را عليه ماد

آمد؛ وىل پس از آن كه نريوهايش وى را رها كرده و بيشرت سپاهيانش را از دست داد، مهراه با 
 مهسر و هفت فرزندش به اسارت درآمده، مصلوب شد.

2. 

 تا نيل- را به »3 «اين پريوزى ها ميل شديدى در نينوس برانگيخت تا متام آسيا- ميان تانائيس 
اطاعت خويش درآورد. به راسىت كه پريوزى و شادكامى بر جاه طلىب آدمى مى افزايد. وى يكى از 
دوستانش را به عنوان خشرتپاون ماد گمارد و خود براى فتح سرزمني هاى آسيا رهسپار شد. در 

  سيطره يافت.»5 « و باكرتيان »4 «عرض هفده سال بر متامى سرزمني هاى آسيا غري از هند

هيچ مورخى، جنگ هاىي را كه وى به آن ها مبادرت ورزيده و مشار سرزمني هاىي را كه وى شكست 
داده، به تفصيل شرح نداده است. از اين جنگ ها تنها به مهم ترين آن ها، براساس روايت كتزياس 

، كول »7 «، اشاره خواهيم كرد. نينوس از بني سرزمني هاى ساحلى؛ مصر، فينيقيه »6 «كنيدى 
 ،»10 «، پامفيليه »9 «، كيليكيه »8 «سريى 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 ______________________________
)1.(Medie  

)2.(Pharnus  

)3.((Tanais ).؛ نام باستاىن رود دن واقع در روسيه ى كنوىن 

)4.(Inde  

)5.((Bactriane ) ؛ يا باخرت؛ نام سرزميىن بود ميان رشته كوه هاى هندوكوش و آمودريا كه
 مركزش باكرت (بلخ كنوىن) بود. در كتيبه هاى پارسيان نام آن به صورت باخرتيش آمده است.

)6.((Ctesiasdecnide ) ؛ مورخ يوناىن و پزشك اردشري دوم هخامنشى. وى در جنگ
  . م- كه اردشري دوم با برادرش كورش كوچك تن به نربد داد- در سپاه 401كوناكسا به سال 

 اردشري حضور داشت.

)7.((Phenicie ) در جغرافياى باستاىن نام سرزميىن مطابق لبنان كنوىن و قسمت هاىي از نواحى
  . م 9جماور آن از سوريه و اسرائيل. عنوان فينيقى به معناى «قرمز ارغواىن» را يونانيان در قرن 

 به اين قوم دادند.

)8.(CoeleSyrie( /)KoileSuria  ؛ سوريه گود؛ ناحيه ى پست، فرو رفته و حاصل خيز
 به ايالت رومى كه 235- 476سوريه؛ نامى كه در زمان امپراطورى روميان در فاصله ى سال هاى 
 افزون برآن برخى نواحى جماور را نيز شامل مى شد، اطالق گرديد.

)9.((Cilicie ) ؛ سرزميىن در جنوب شرقى آسياى صغري، بني درياى مديرتانه و كوه هاى
 توروس.

)10.((Pamphylie ) ؛ سرزميىن در قسمت جنوىب آسياى صغري، كنار ساحل جنوىب پيسيديه
 و بني ليكيه و كيليكيه.
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 را به اطاعت خويش درآورد. »5 « و ليدى »4 «، ميسيه »3 «، فريگيه »2 «، كاريه »1 «ليكيه 
، »9 «، ىب تينيه »8 «، پروپونتيد»7 «، فريگيه ى واقع بر هلس پونت »6 «بر اين فتوحات بايد تروآد

  تا تانائيس سكىن داشتند، افزود.»11 « و ديگر ملل بربر را كه از پونت »10 «كاپادوكيه 

، »15 «، درانگيان ها»14 «، هريكانيان »13 «، تپوريان »12 «هم چنني بر سرزمني كادوسيان 
 سيطره »20 « و پارتيان »19 «، بوركانيان »18 «، خرومىن ها»17 «، كرمانيان »16 «دربيس ها

  و تا ناحيه ى كاسپني- كه گردنه هاى معروف به دربندهاى »21 «يافت. وى تا پارس، سوزيان 

 ______________________________
)1.((Lycie ) ؛ سرزميىن در جنوب غرىب آسياى صغري، كنار مديرتانه؛ از غرب به كاريه، از شرق

 به پامفيليه و از مشال به پيسيديه حمدود مى شد.

)2.((Carie ) ؛ سرزميىن در جنوب غرىب آسياى صغري كه رود مئاندر از طرف مشال، آن را از
 ليدى جدا مى كرد.

)3.((Phrygie ).؛ سرزميىن در قسمت مركزى آسياى صغري 

)4.((Mysie ).؛ سرزميىن در مشال غرىب آسياى صغري، ميان هلس پونت و درياى اژه 

)5.((Lydie ).؛ سرزميىن واقع در آسياى صغري بني ميسيه و كاريه 

)6.((Troide ).؛ سرزميىن در آسياى صغري كه مركز آن شهر معروف تروا بوده است 

). دو فريگيه وجود داشته است: فريگيه ى كوچك بر ساحل جنوىب پروپونتيد و فريگيه ى بزرگ 7(
 در داخل آسياى صغري.

)8.((Propontide ).؛ بر ساحل درياى پروپونتيد (درياى مرمره كنوىن) واقع بود 

)9.((Bithynie ).؛ سرزميىن در مشال غرىب آسياى صغري، كنار درياى سياه و درياى مرمره 
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)10.((Cappadoce ).؛ سرزميىن در آسياى صغري، واقع در شرق ارمنستان 

)11.((Pont ).؛ سرزميىن در مشال شرقى آسياى صغري 

)12.((Cadusiens ).؛ ساكنان سرزميىن در جنوب غرىب درياى خزر 

)13.((Tapyrs ).؛ ساكنان سرزميىن در جنوب درياى خزر 

)14.((Hyrcaniens ).؛ ساكنان سرزميىن در جنوب شرقى درياى خزر 

)15.((Drangiens ) ؛ ساكنان درانگيانا؛ سرزميىن واقع در مسري سفالى رود هريمند كه
مورخني يوناىن با توجه به قوم درانگاى، بدان درانگيانا مى گفتند. به صورت «زرنگاى» و 

«سرنگاى» نيز ضبط شده است. نام بومى آن زرنك بوده و با سرزمني سيستان (سكستان- 
 سرزمني سكاها) مطابق است.

)16.((Derbices ).؛ قومى سكاىي در آسياى مركزى و در شرق درياى خزر 

)17.((Carmaniens )؛ ساكنان سرزمني كارمانا(Karmana ) كه با كرمان كنوىن انطباق
 مى يابد.

)18.((choromneens ) 

)19.((Borcaniens ).؛ در حواىل هريكاىن مى زيستند 

 ). ساكنان پارت؛ در كتيبه هاى هخامنشى اين سرزمني به صورت «پرثوه» آمده است.20(

)21.((Susiane ) ؛ يونانيان آن را به ناحيه اى كمابيش مطابق با ناحيه ى شوش در خوزستان
 كنوىن اطالق مى كردند كه مركز دولت عيالم بود.

 109ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

  در آن واقع اند- نفوذ كرد.»1 «كاسپني 
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مهننني بسيارى از ديگر مردمان كم امهيت را- كه از آن ها هيچ سخىن خنواهيم راند- از پاى 
درآورد. اما وى در باكرتيان- كه تصّرف آن بسيار دشوار و مردماىن جنگجو در آن مى زيستند- 

 »2 «پس از چند اقدام ىب فايده، جنگ را به زماىن ديگر موكول كرد و آنگاه سپاهش را در سوريه 
 گرد هم آورد و مكان مناسىب را براى ساخت شهرى بزرگ برگزيد.

3. 

پس از آن كه ياد نياكانش را، به مدد شكوه و جالل پريوزى ها، به ورطه ى فراموشى سپرد، تصميم 
به بناى شهرى بس عظيم گرفت كه نه تنها مى بايست سرآمد مهه ى شهرهاى معروف آن زمان 
گردد، بلكه حىت براى آيندگان نيز ديدن شهرى نظري آن دشوار باشد. وى پس از آن كه با حتف 
و غنامي باشكوه، پادشاه اعراب را سرشار ساخت، او را مهراه با نريوهايش به سرزمينش بازپس 

 فرستاد.

 گرد »3 «خود، از هر سوىي كارگران و مصاحل را براى ساخت شهرى بس حمكم در كرانه ى فرات 
 هم آورد و آن را به شكل چهارگوشى دراز بنا كرد.

 استاد بود، به طورى كه كل 90 و كوتاه ترين آن ها »4 « استاد150بلندترين اضالع شهر 
 اين شهر متام انتظارات بنيان گذار آن را »5 «مساحت شهر چهارصد و هشتاد استاد مى شد.

برآورده مى كرد، زيرا هيچ شهرى از حيث عظمت و شكوه هرگز با آن برابرى نكرد؛ حصارهايش 
 پا ارتفاع داشت و به اندازه اى پن بود كه بر روى آن سه گارى به هم چسبيده در كنار هم، 100

 عدد بود و 1500مى توانستند حركت كنند. مشار برج و باروهاىي كه از شهر دفاع مى كردند 
  پا بلندى داشتند.200هريك 

 ______________________________
)1.((PortesCaspiennes ) ؛ دربندهاى خزر، دروازه ى خزر يا تنگه ى خزر؛ گذرگاه

 عمده ى سرزمني ماد به سرزمني هاى پارت و هريكاىن از ميان رشته كوه هاى الربز.
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)2.((Syrie ) ؛ قدما اغلب نام سوريه را به متام سرزمني هاى واقع بني بابل تا خليج ايسوس
 اطالق مى كردند.

). اين جا اشتباهى رخ داده است. شهر نينوس در كنار دجله واقع بوده، چنان كه نه تنها 3(
نوشته هاى هرودوت، اسرتابون، پلني و بطلميوس برآن صحه مى گذارند، بلكه آثار برجاى مانده از 

 اين شهر باستاىن، خود گواهى برآن است.

)4.((Stade ) پا.600 مرت يا 177/ 6؛ واحد طول يوناىن و معادل  

). براين اساس شهر نينوس دقيقا وسعت شهر بابل را داشت. با اين حال، برپايه ى نظر 5(
 .16اسرتابون، اين شهر بسيار بزرگ تر از بابل بود. ر. ك به: اسرتابون، كتاب 
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در بيشرت قسمت هاى شهر، ثرومتندان آشورى سكىن داشتند، اما پادشاه، متامى بيگانگاىن را كه 
 ناميد »1 «عالقمند به زندگى در آن جا بودند، مى پذيرفت. وى اين شهر را به نام خويش، نينوس 

 و قسمت اعظم سرزمني هاى اطراف را بني ساكنان آن تقسيم كرد.

4. 

 ازدواج كرد. »2 «پس از بناى اين شهر، نينوس عليه باكرتيان روانه شد و در آن جا با مسرياميس 
چون وى در ميان متامى زناىن كه مى شناسيم پرآوازه ترين آن هاست، بايسته است اندكى توقف كرده 

 و شرح دهيم كه چگونه اين زن از مرتبه اى پست و پايني، به قله ى افتخار دست يافت.

 و در جماورت آن درياچه ى پناور و عميقى با ماهى هاى »3 «در سوريه شهرى به نام آسكالون 
 در كرانه هاى اين درياچه، معبد ايزد بانوى پرآوازه اى واقع است كه »4 «فراوان وجود دارد.

 مى نامند. اين ايزدبانو داراى سيماى يك زن است، وىل باقى بدنش »5 «سورى ها آن را «درستو»
 »6 «به شكل ماهى است.
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داليلى كه اين ايزدبانو به اين شكل درآمده، چنني است: فرزانگان اين سرزمني حكايت مى كنند 
، براى آن كه از ناسزاىي كه اين ايزد بانو به وى روا داشته بود كني بستاند، عشق »7 «كه ونوس 

آتشيىن را در وجود او نسبت به زيباروى جواىن كه مى خواست قرباىن به وى تقدمي دارد، برافروخت. 
مهننني آورده اند كه «درستو» خود را به اين مرد سورى وا�اد و دخرتى به دنيا آورد؛ اما شرمسار 

 از ضعف خويش، مرد جوان را از پاى درآورده و فرزند را در مكاىن ريگزار و بياباىن وا�اد.

 عاقبت از شرم و ناراحىت خود را به درياچه افكند و به شكل يك ماهى درآمد و به 

 ______________________________
به معناى ( Bochart)). اين شهر در كتاب مقدس، نينوا ناميده شده كه بر پايه ى نظر بوشار1(

 «مأوا و اقامتگاه نينوس» بود.

)2.(Semiramis  

)3.(Ascalon  

 از آن سخن به ميان 30). احتماال منظور درياچه ى سريبونيد است كه در كتاب اول، بند 4(
 آمده است.

)5.(Derceto  

، حتت عنوان «ايزد بانوى سورى» مقايسه ( Lucien)). اين داستان را با داستاىن از لوسني 6(
 كنيد.

)7.((Venus ).؛ ايزد بانوى رومى كه با آفروديت يوناىن مطابقت داده شده است 

 111ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


مهني خاطر، امروزه نيز سورى ها از خوردن ماهيان خوددارى مى كنند و چون ايزداىن آن ها را 
مى پرستند. با وجود اين، فرزند به طور معجزه آسا توسط كبوتران ىب مشارى پرورش يافت كه در مكاىن 

 كه وى در آن جا رها شده بود، النه داشتند.

برخى از اين كبوتران بدن فرزند را درون بال هايشان گرم نگه داشته، برخى ديگر مرتصد فرصىت 
بودند تا گاوچرانان و ديگر شبانان، اسرتاحتگاه خويش را ترك گويند و آن ها در اين زمان، شري را 
در منقار خويش گرفته، قطره قطره آن را وارد دهان كودك مى كردند و بدين سان وى را پرورش 

 مى دادند.

 پيدا كرد، كبوتران براى او »1 «وقىت پرورده شان يكساله شد و نياز به غذاهاى سفت ترى 
خرده هاى پنري مى آوردند كه غذاىي كاىف بود. شبانان، به نوبه ى خويش، وقىت ديدند كناره هاى پنري، 
نوك زده شده است، سخت غرق در حريت شدند و پس از چندى كنكاش به علت آن پى برده، 

دخرت كوچك بسيار زيباىي را يافتند. وى را به اسرتاحتگاه خود برده، به سركرده ى آغل هاى 
 سپردند؛ وى كه صاحب فرزندى نبود او را چون دخرت خويش با »2 «پادشاهى به نام سيما

 بر »3 «مراقبت بسيار بزرگ كرد و نام مسرياميس را- كه در زبان سورى به معناى كبوتر است-
 تا حدودى چنني »4 «وى �اد. از آن زمان متامى سوريان به اين پرندگان مقام خداىي مى دهند.

 است تبار اسطوره اى مسرياميس.

5. 

بارى مسرياميس به سن بلوغ رسيد و در زيباىي، سرآمد مهه ى هم ساالنش شد. روزى پادشاه 
- رئيس شوراى سلطنىت و كارپرداز سراسر »5 «شخصى را براى بازديد از آغل ها فرستاد. منونس 

 سوريه- به اين مهم گمارده شده بود؛ وى 

 ______________________________
، غذاهاى مقوى تر ( ali mentsplussolides)). شايد منظور ديودور از غذاهاى سفت تر1(

 و كامل تر بوده است؛ هرچند كه شري به تنهاىي خود غذاىي كامل است.
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)2.(Simma  

مى باشد؛ ( Serimamis)). بر پايه ى نظر بوشار، مسرياميس تصحيفى از كلمه ى سرمياميس 3(
 به معناى كبوتر.( Hema)به معناى كوه و مها( Sera)سرا

). بايد خاطرنشان ساخت كه در مراسم غسل تعميد عيسى مسيح نيز كه روح القدس به شكل 4(
يك كبوتر متجلى گرديد؛ اين رويداد در سرزميىن رخ داد كه پيش از اين خبشى از پادشاهى سوريه 

 بود.

)5.((Menones ) ؛ نام وى را به صورت اونس(Onnes ).نيز نوشته اند 

 112ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نزد سيما رفت. مسرياميس را ديد و از زيباىي اش در شگفت شد. از سيما خواست تا اين دخرت را 
 برد و از او دو فرزند »1 «به ازدواجش درآورد. منونس با وى ازدواج كرد و مسرياميس را به نينوا

. مسرياميس كه افزون بر زيباىي تن، از متامى سجاياى »3 « و هيداسپ »2 «نصيبش شد: هياپات 
اخالقى نيز برخوردار بود، سرور ىب چون و چراى مهسر خويش شد؛ مهسر وى بدون مشورت با او 

 هيچ كارى منى كرد و در مهه ى كارها موفق بود.

حدود دوره اى كه ساخت نينوا به پايان رسيد، پادشاه به فكر فتح باكرتيان افتاد. چون از مشار و 
شجاعت مرداىن كه به جنگ آ�ا مى رفت، آگاه و نيز به دشوارى نفوذ به سرزمني هاىي كه 

مى بايست از آن ها عبور كند، واقف بود، نريوهاىي را از متام سرزمني هاى حتت حاكميتش گرد هم 
آورد؛ زيرا وى كه در خنستني لشكركشى ناكام شده بود برآن شد تا با سپاهى گران، بر باكرتياىن ها 

 محله ور شود.

بنابراين سپاهى از متام نقاط امپراتورى گرد آورد، كه بنا برگفته ى كتزياس، بالغ بر يك ميليون و 
هفتصد هزار پياده نظام، بيش از دويست و ده هزار سواره نظام و حدود ده هزار و ششصد ارابه ى 

 داس دار بود.
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گردآورى چنني سپاه عظيمى، به نظر غريقابل باور مى منايد، اما اگر وسعت آسيا و مشار ملت هاىي 
 هزار 800كه در آن مى زيند، در نظر گرفته شود، چنني امرى، غري ممكن نيست؛ حىت اگر سپاه 

 هنگام محله »6 « يا نريوهاى چشمگري خشايارشا»5 « هنگام محله به سكاها»4 «نفرى داريوش 
به يونان را از نظر دور نگه دارمي و تنها به شرح آن چه كه در اروپا در اين باره روى داد، بسنده 

  تنها از شهر»8 «، دنيس »7 «كنيم، باز هم مى توانيم به آن چه گفته امي اعتماد كنيم. در سيسيل 

 ______________________________
)1.(Ninive  

)2.(Hyapate  

)3.(Hydaspe  

)4.(Darius  

)5.(Scythes  

)6.(Xerxes  

)7.(Sicile  

)8.(Denys  

 113ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

  گرد آورد.»2 « هزار سواره نظام 12 هزار پياده نظام و 120 سپاهى مشتمل بر »1 «سرياكوز

 كشىت دراز كه برخى از آن ها چهار يا پنج رديف پاروىي بودند، روانه 400وى تنها از يك بندر 
، روميان با در نظر گرفنت امهيت جنگى كه در پيش »3 «داشت. اندكى قبل از حاكميت آنيبال 

روى داشتند، از متام شهروندان و نريوهاى كمكى كه تواناىي به دست گرفنت سالح را داشتند، 
 آمارى گرفتند كه براساس آن مشار آن ها كمرت از يك ميليون نفر نبود؛ وانگهى كل مجعيت ايتاليا
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 تنها با مجعيت يك سرزمني آسياىي قابل مقايسه نيست؛ اين موارد مى بايست براى آن هاىي كه »4«
مى خواهند مجعيت قدمي را با مقايسه ى شهرهاى كنوىن خاىل از سكنه ى آسيا برآورد كنند، كفايت 

 كند.

6. 

نينوس با چنني سپاه قدرمتندى عليه باكرتيان عزميت كرد و ناچار شد به خاطر گردنه هاىي كه در 
پيش روى داشت، سپاهش را به چندين يگان تقسيم كند. در بني شهرهاى بزرگ و متعدد 

 باكرتيان، به ويژه يكى از شهرها كه اقامتگاه شاهى بود، جلب نظر مى كرد. نام اين شهر باخرت
  و به واسطه ى بزرگى و وجود استحكامات از ساير شهرها متمايز بود.»5«

 هزار 400- كه در آن اوان پادشاه آن بود- متام مردان بزرگسال را كه مشارشان به »6 «اوكسيارت 
نفر مى رسيد به جنگ فرا خواند. وى با اين سپاه، تا حواىل گردنه هاىي كه مانع از ورود دمشن به 
اين سرزمني مى شدند، براى روياروىي با آن ها پيش رفت. در آن جا جمال داد تا خبشى از قواى 

نينوس وارد اين سرزمني گردد و وقىت پى برد مشار كاىف از دمشنان وارد دشت شده اند، خود را براى 
 نربد آراست.

 ______________________________
)1.(Syracuse ) 734؛ سرزميىن در جنوب شرقى جزيره ى سيسيل، كنار درياى يونيه كه حدود 

 . م توسط مهاجرين كورنىت تأسيس شد. در زمان جبارى هريون اول از بزرگ ترين مراكز متدن 
يونان گرديد، به گونه اى كه پينداروس و آيسخولوس (اشيل) در اين سرزمني و در دربار هريون 

 اقامت گزيدند.

 )47، 14). ر. ك به: ديودور سيسيلى (2(

)3.(Annibal  

)4.(Italie  
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)5.(Bactres  

). به نظر مى رسد اوكسيارت نامى عام باشد، مانند فرعون كه به پادشاهان مصر اطالق 6(
، 18مى شد. پدر ركسانا (روشنك) نيز اوكسيارت نام داشته است. ن. ك به: ديودور سيسيلى (

3( 

 114ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

پس از نربدى سخت؛ باكرتياىن ها، آشورى ها را وادار به فرار كرده و با تعقيب آنان- تا كوه هاىي كه 
 بر آن ها مشرف بود- نزديك به صد هزار تن از آن ها را هالك كردند.

اما به تدريج باقى سپاه نينوس به اين سرزمني رخنه كرد. باكرتياىن ها از مشار دمشنان ترسيده، به 
 شهرها عقب نشستند و بدين سان هريك، تنها در انديشه ى دفاع از خانواده ى خود افتاد.

نينوس به راحىت بر متامى اين شهرها سيطره يافت، اما نتوانست باخرت را- به واسطه ى 
استحكامات و جتهيزات جنگى كه اين شهر از آن برخوردار بود- به تصرف خويش درآورد. چون 

، كه در سپاه پادشاه حضور داشت و براى »1 «حماصره ى شهر به درازا كشيد، مهسر مسرياميس 
 ديدن مهسر خويش ىب تاىب مى كرد، شخصى را به جستجوى وى فرستاد.

مسرياميس كه هوشيار، جسور و داراى صفات درخشان بود از اين فرصت، براى منايان ساخنت 
برترى هاى ىب نظري خويش، استفاده كرد. چون سفر چندين روز به طول مى اجناميد، لباسى برتن كرد 
كه از وراى آن تشخيص اين كه مردى آن را بر تن كرده يا زىن، غريممكن بود. اين لباس او را در 
برابر گرماى آفتاب مصون نگاه مى داشت، مهننني براى حفظ سپيدى پوست و آزادى عمل 

مناسب بوده، برازنده ى جوانان بود. وانگهى اين لباس داراى چنان ظرافىت بود كه ابتدا مادها- 
 هنگامى كه بر آسيا سيطره يافتند- و بعدها پارسيان، آن را براى خويش برگزيدند.

او پس از رسيدن به باكرتيان، وضعيت حماصره را بررسى كرد؛ وى مشاهده كرد كه محالت از 
طرف دشت و نقاط سهل الوصول اجنام مى گريد و حال آن كه هيچ محله اى به سوى ارگ- به 

خاطر موقعيت صعب الوصول بودنش- تدارك ديده منى شود. مهننني مشاهده كرد كه 
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حماصره شدگان، دژ را رها كرده و مجلگى، خويش را به يارى كساىن رسانده اند كه به واسطه ى 
 استحكامات اندك، در معرض خطر بودند.

 با آگاهى از اين موضوع، سربازاىن را كه به باال رفنت از صخره ها عادت 

 ______________________________
 ). منظور منونس است.1(

 115ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

داشتند با خود مهراه كرد. از كوره راه دشوارى وارد خبشى از ارگ شد و به كساىن كه از مست دشت 
بر حماصره شدگان يورش مى بردند، عالمت داد. حماصره شدگان پس از آگاهى از تصرف ارگ، 

 دست از جنگ و دفاع از خويش كشيده، از جنات خويش نااميد شدند.

بدين سان متام شهر به دست آشوريان افتاد. پادشاه، شجاعت مسرياميس را ستود و در بادى امر، 
وى را با هداياىي سرشار كرد. نينوس كه از زيباىي مسرياميس غرق تعجب و حريت شده بود از 

 را به »1 «مهسرش خواست تا وى را به او وا�د. در ازاى آن به او وعده داد دخرتش سوزان 
ازدواجش درآورد. منونس منى خواست به چنني درخواسىت تن دردهد، وىل شاه او را تديد كرد كه 
اگر ىب درنگ بر فرمانش گردن ننهد، چشمانش را از حدقه بريون خواهد آورد. مهسر تريه خبت، از 
اين تديدات ترسيد و وجودش از خشم و اندوه لربيز شد؛ او خود را به دار آوخيت و مسرياميس به 

 افتخارات سلطنىت نائل شد.

7. 

نينوس خزانه ى باخرت را، كه شامل مقادير قابل توجهى طال و نقره بود، تصاحب كرد و پس از 
 ساماندهى حكومت باكرتيان، قوايش را ترخيص كرد. نينوس از مسرياميس پسرى به نام نينياس 

 داشت. او هنگام مرگ، مهسرش را فرمانرواى امپراتورى كرد. مسرياميس، نينوس را در قصر »2«
 9پادشاهان به خاك سپرد و بر آرامگاهش ختتاىن عظيم برپا ساخت كه بر پايه ى روايت كتزياس 
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 استاد عرض داشت. چون اين شهر در جلگه اى در كرانه ى فرات قرار 10 و »3 «استاد طول 
 داشت اين ختتان از دور چونان دژى منايان بود.

مى گويند اين ختتان امروزه نيز وجود دارد، هرچند كه شهر نينوس توسط مادها- هنگامى كه به 
امپراتورى آشوريان پايان دادند- ويران شد. مسرياميس كه سوداى كارهاى سرتگ را در سر 

 مى پروراند و مى خواست در افتخار و شكوه از

 ______________________________
)1.(Sosane  

)2.(Ninyas  

  مرت1700). حدود 3(

 116ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 بنا �د. وى از هر سوىي معماران و »1 «اسالفش پيشى گريد، برآن شد تا شهرى در سرزمني بابل 
 ميليون تن مى رسيد- فرا خواند و متام لوازم ضرورى را فراهم 2كارگران را- كه مشارشان به 

 حمصور »2 « استادى 360ساخت. وى اين شهر جديد را كه فرات از آن مى گذشت با ديوارى 
كرد كه بر پايه ى نظر كتزياس كنيدى در هر فاصله اى با باروهاىي استوار و سرتگ، مستحكم شده 

 ارابه در كنار هم كاىف و 6بود. عظمت اين بناها چنان بود كه پناى ديوارها براى عبور 
 و برخى ديگر- كه بعدها اسكندر را در »3 «ارتفاعشان غريقابل باور مى منود. به روايت كليتارك 

 استاد بود كه گوىي منايانگر تعداد روزهاى سال بوده 365آسيا مهراهى كردند- وسعت اين ديوار 
 ارتفاعش بنابر گفته ى كتزياس »4 «است. اين ديوار از خشت پخته ساخته و قرياندود شده بود.

 ارتفاع و پنايش »7 « ارش 50 اما بر پايه ى نظر مورخان كنوىن تنها »6 « بود،»5 « بغل 50
 بارو با ارتفاع و پناىي متناسب با بزرگى 250بيش از دو گارى به هم چسبيده بود. در آن جا 

حصار ديده مى شد؛ از اين كه مشار باروها در مقايسه با وسعت حصار بسيار اندك بود نبايد 
 به گونه اى »8 «تعجب كرد، زيرا در بسيارى از قسمت ها، شهر در جماورت باتالق قرار گرفته بود؛
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 »9 «كه طبيعت استحكامات ساخت بشر را ناكارآمد مى كرد. مهننني فاصله اى به طول دو پلرت
 بني خانه ها و حصار وجود داشت.

 ______________________________
). بر پايه ى نظر بيشرت مورخان، مسرياميس باىن بابل نبود، بلكه بلوس اين شهر را ساخت. ر. 1(

 ك به:

 )6، 23) و آمني مارسلن (1، 5كنت كورث (

 استاد و بر پايه ى 480). هفتاد هزار مرت. وىل بنابر نظر هرودوت (كتاب اّول) اين حصار 2(
  استاد طول داشته است.380نظر اسرتابون 

)3.((Clitarque ) ؛ از مورخني يوناىن و از مهراهان اسكندر در لشكركشى به آسيا كه كتاىب
 نيز در مهني زمينه تأليف كرد. نوشته هاى كتاب چندان به حقيقت نزديك نيست.

). پوشش قري احتماال نقش حافظ سنگ هاى رسى (خشت) را بر عهده داشته است. بدين 4(
حلاظ بسيارى از اين مصاحل را كه براى ساخت ديوارهاى نينوا و بابل به كار گرفته شدند، امروزه 

 مى توان يافت.

  مرت.1/ 776 پا يا 6يا بغل معادل ( Orguya)يا اورگويا( Orgyes)). اورژيس 5(

  مرت86). حدود 6(

)7.((Coudees ) ارش تقريبا معادل 50؛ يا ارش: واحد قدميى طول از آرنج تا سرانگشتان؛ 
  مرت.25

 )20، 7) و آريان (183، 1). ن. ك به: هرودوت (8(

)9.((Plethres ) مرت مى شد.60 مرت. دو پلرت نزديك به 29/ 6 پا يا 100پلرت برابر با  

 117ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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8. 

ملكه براى اين كه در اجراى اين كارها شتاب كند، فاصله ى بني هر استاد را به يكى از دوستانش 
سپرد و وسايل الزم را فراهم آورده، بدان ها دستور داد كارشان را در مدت يكسال به پايان 

برسانند. هنگامى كه آن ها با شور و حدت مشغول اجنام وظيفه بودند، وى در باريك ترين قسمت 
 استاد ساخت كه بر پايه هاىي كه تا عمق زيادى فرو رفته و در 5 به طول »1 «رودخانه، پلى 
 پاىي از يكديگر قرار داشتند، بنا شده بود. سنگ ها توسط قالب هاى آهىن حمكم 12فاصله ى 

شده بودند و حمل هاى اتصال با سرب مذاب جوش داده شده بود. سطوح هر ستون كه در 
معرض جريان آب قرار داشت به شكل برجستگى هاى نوك تيز ساخته شده بود كه با قطع 

 خيزابه ها، از شدت آن ها مى كاست و اين برجستگى ها در استحكام پل نقش داشتند.

روى پل با الوار درخت سدر و سرو كه بر تريهاىي از چوب خنل قرار داشتند، پوشيده شده بود. 
اين پل سى پا عرض داشت و در زيباىي با ساير بناهاى مسرياميس پلو مى زد. وى از هر سوى 

، برپا »2 « استاد160رودخانه سكوهاى باشكوهى، تقريبا به پناى ديوارها و به مساحت 
داشت. در هر سوى پل قصرى بنا �اد كه از آن جا مى توانست متام شهر را نظاره كند. مى توان 
گفت كه اين دو قصر نقاط كليدى دو منطقه ى بسيار پرامهيت بودند، چون فرات از بابل عبور 
مى كرد و به مست جنوب جارى بود. يكى از اين قصرها به شرق و ديگرى به غرب مشرف و هر 

  استاد60دو از چشم انداز ويژه اى برخوردار بودند. قصرى كه در مست غرب واقع بود حميطش 
 بوده و توسط ديوارهاى زيباى بسيار بلند از خشت پخته استحكام يافته بودند. در درون »3«

اين ديوار حصار ديگرى وجود داشت كه از خشت خام ساخته شده، بر روى اين خشت ها 
اشكال گونه هاى خمتلف حيوانات نقر شده بودند. اين اشكال با چنان هنرمندى به تصوير كشيده 

 شده بودند كه جاندار به نظر

 ______________________________
) ساخت 186، 1). اين پل به عنوان يكى از عجايب مشرق زمني حمسوب مى شود. هرودوت (1(

 آن را به نيتوكريس نسبت مى دهد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 ). نزديك به سى كيلومرت2(

 ). نزديك به يازده كيلومرت3(

 118ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خشت و ارتفاعش براساس نظر كتزياس، 300 استاد، ضخامتش 40مى رسيدند. طول اين حصار 
 بغل بود. سراجنام در درون حصار دوم، حصار سومى وجود 70 و ارتفاع برج ها »1 « بغل 50

داشت كه دژ را دربرمى گرفت و حميط آن بيست استاد و از حيث ارتفاع از ديوار مياىن بلندتر 
بود. روى برج و باروها مهه گونه حيواىن نقش شده بود كه از حلاظ رنگ ها و نقش برجسته ها، 

 كامال طبيعى به نظر مى رسيدند.

  داشت.»2 «شكارگاهى از گونه هاى متفاوت حيوانات ديده مى شد كه چهار ارش ارتفاع 

در اين شكارگاه مسرياميس سوار بر اسىب به تصوير درآمده كه در حال پرتاب نيزه اى به مست 
پلنگى بود. در كنارش نينوس، مهسرش، شريى را با ضربه ى زوبيىن از پاى درآورده بود. دژ داراى 
سه دروازه بود و در پشت دروازه ها، اتاق هاى مفرغى واقع بودند كه با وسيله اى باز مى شدند. اين 

 قصر از حيث بزرگى و زيباىي از قصر ساحل مقابل، بسيار برتر بود.

 بر روى »3 «اين قصر تنها داراى يك حصار از خشت هاى پخته و حميط آن سى استاد بود.
ديوار به جاى اشكال حيوانات، پيكره هاى مفرغى نينوس، مسرياميس، حاكمان اياالت و پيكره ى 

 مى نامند ديده مى شد؛ مهننني در آن جا نقش هاىي مربوط به »5 « كه بابليان، بلوس »4 «ژوپيرت
 جنگ ها و شكارگاه هاى بسيار دلپذير را مى توان مالحظه كرد.

9. 

مسرياميس آنگاه پايني ترين نقطه ى اطراف بابل را براى ساخت آب انبارى چهارگوش انتخاب كرد 
 35 بود. اين آب انبار از خشت و قري ساخته شده و عمقش »6 «كه هر ضلع آن سيصد استاد

 پا بود. وى آب رودخانه را منحرف كرد تا
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 ______________________________
  مرت90). حدود 1(

  مرت2). حدود 2(

  مرت5520). حدود 3(

)4.((Jupiter ).؛ خداى خدايان رومى و مطابق زئوس يوناىن 

). نام اين ايزد در زبان هاى سامى «بعل» است. اين كلمه در زبان هاى كلداىن يا عربى مشتق 5(
به ( Baral)يا برل ( Baal)از «بر» به معناى آفريدن و «آل» به معناى خداست. بنابراين بعل 

 معناى «خداى آفريننده» مى باشد.

 ). برابر با پنجاه و پنج كيلومرت6(

 119ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

وارد اين آب انبار شود و داالىن زيرزميىن ساخت كه با قصرهاى واقع در دو سوى ساحل مرتبط 
 و با اليه اى از قري »1 « ارش 4بود. طاق هاى اين داالن از خشت ساخته شده و ضخامت آن 

 پا ارتفاع داشت و 12 آجر ضخامت و تا قوس طاق، 20داغ اندود شده بود. ديواره ى داالن 
 وى رودخانه را به »2 « پا بود. ساخت اين بنا در هفت روز به پايان رسيد.15پناى داالن 

بسرتش بازگرداند به طورى كه از طريق داالن زيرزميىن مى توانست بدون عبور از آب از قصرى به 
قصر ديگر برود. دو سر داالن با دروازه هاىي بسته شده كه تا زمان استيالى پارسيان برجاى بودند. 
پس از آن، مسرياميس در وسط شهر، معبدى بنا و آن را وقف ژوپيرت- هم چنان كه اشاره كردمي 

بابليان آن را بلوس مى نامند- كرد. چون مورخان درباره ى اين بنا اتفاق نظر ندارند و با گذر زمان 
 با اين حال مهگى براين باورند كه »3 «نيز نابود شده، شرحى دقيق در مورد آن غريممكن است.

 به واسطه ى بلندى اش، مطالعات ستاره شناسى را در »4 «اين بنا بسيار بلند بوده و كلدانيان 
آن جا اجنام مى دادند، زيرا مى توانستند طلوع و غروب ستارگان را از آن جا به دقت مشاهده كنند. 
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متامى اين عمارت با هنرمندى زياد و از قري و خشت ساخته شده بود؛ در باالى آن جمسمه هاى 
 »7 « قرار داشتند كه با ورقه اى از طال، اندود شده بودند.»6 « و رئا»5 «ژوپيرت، ژونون 

 پيكره ى ژوپيرت كه اين ايزد را ايستاده و در حال قدم زدن نشان مى داد، چهل 

 ______________________________
 ). حدود دو مرت1(

). اين مدت بسيار كم به نظر مى رسد، مگر آن كه بپذيرمي هزاران كارگر در ساخت اين آب 2(
 انبار شركت داشته اند.

) وىل توسط پارسيان 181، 2). اين بنا در زمان هرودوت وجود داشت (ر. ك به: هرودوت، 3(
 ).17، 7ويران شد و اسكندر تالش بيهوده اى در بناى جمدد آن منود (ر. ك به: آريان، 

اثر فرد هوفر، ( Chaldee) از مهني كتاب و كتاب كلده 29). براى اطالع بيشرت ر. ك: بند 4(
 مرتجم فرانسوى كتاب حاضر.

)5.((Junon ).؛ مهسر ژوپيرت، دخرت ساتورن و اهله ى ازدواج 

)6.((Rhea ) ؛ دخت زمني و اورانوس كه به مهسرى برادرش كرونوس درمى آيد. زئوس خداى
 خدايان يوناىن، فرزند اوست.

). متام آن چه در اين جا نقل مى شود به خوىب با توصيف برج بابل در 7(
 مطابقت دارد.( Pentateuque)پنتاتوك 

 120ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 جمسمه ى رئا كه وى را نشسته بر ارابه اى طالىي »1 «پا ارتفاع و هزار تاالن بابلى وزن داشت.
نشان مى داد وزن جمسمه ى پيشني را داشت؛ برروى زانوانش دو شري قرار داشتند و در كنارش 
مارهاى عظيم نقره اى كه هريك سى تاالن وزن داشتند، مشاهده مى شدند. جمسمه ى ژونون كه 
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ايستاده به منايش درآمده بود هشتصد تاالن وزن داشت؛ در دست راست سر مارى و در دست 
 چپ، دبوس شاهى مزين به جواهرات را گرفته بود.

 تاالن وزن 500 پا پنا و 15 پا طول، 40مقابل اين سه پيكره، ميزى با روكش طالىي كه داراى 
 برروى ميز قرار داشت. مهننني دو »2 «بود، قرار داشت. دو خاكسرتدان به وزن سى تاالن 

ظرف براى سوزاندن عطريات كه هريك سيصد تاالن وزن داشت؛ سه آتشدان طالىي كه يكى از 
  تاالن وزن داشتند.600آن ها وقف ژوپيرت بود و هزار و دويست تاالن بابلى و دو ديگر هريك 

، اما سراى پادشاهى و ديگر »3 «بعدها متامى اين گنجينه ها توسط پادشاهان پارسى غارت شد
هديش ها با گذر زمان ناپديد يا ويران شدند. امروزه تنها خبش كوچكى از بابل مسكوىن است و 

 باقى مكان هاى داخل حصار به كشتزار تبديل شده اند.

10. 

داخل ارگ باغ معلقى بود كه مسرياميس بنا نكرده بود، بلكه يك پادشاه سورى پس از وى، آن را 
 وى آن را براى خوشايند معشوقه اش بنا كرد. حكايت مى كنند كه اين زن »4 «ساخت.

پارسى نژاد كه مهواره حسرت مرغزارهاى كوهستاىن سرزمينش را به دل داشت، شاه را برآن داشت تا 
 4با ساخت باغ هاى مصنوعى، زادگاهش پارس را به خاطرش آورد. هر ضلع اين باغ چهارگوش، 

 »5 «پلرت

 ______________________________
) هر تاالن بابلى هفتاد مني 126، 3). حدود سى و يك هزار كيلوگرم؛ بنابر نظر هرودوت (1(

 اوبوئيك يا آتيك ارزش داشت.

 ). حدود سيصد و سى كيلوگرم 2(

) و 183، 2). به ويژه توسط داريوش و خشايارشا. براى اطالع بيشرت ر. ك به: هرودوت (3(
 )16اسرتابون (
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)؛ اين شاه سورى (آشورى) مهان نبوكودونصر (خبت 1، 5). مقايسه كنيد با كنت كورث (4(
 النصر) بوده است.

  مرت120). حدود 5(

 121ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بود؛ در آن باغ، از پلكان هاىي برروى ايوان هاىي كه يكى برروى ديگرى قرار داشت، باال مى رفتند 
به گونه اى كه متامى باغ چشم انداز يك آمفى تئاتر را تداعى مى كرد. اين ايوان ها يا سكوها- كه از 

آن ها باال مى رفتند- برروى ستون هاىي قرار داشتند كه در فواصلى به تدريج بلندتر مى شدند و 
 طول داشت، وزن »1 « ارش 50اين چنني متامى وزن باغ را حتمل مى كردند. بلندترين ستون كه 

رأس باغ را بر دوش مى كشيد و هم طراز حفاظهاى ديوار بود. ديوارها كه حمكم و با هزينه اى 
  پا عرض داشت.10 پا پنا داشته و هر خروجى 22سنگني ساخته شده بودند، 

 پا و 16سكوى ايوان ها را ختته سنگ هاىي تشكيل مى داد كه درازاى هريك مهراه با برآمدگى شان 
 پا بود. اين ختته سنگ ها با اليه اى از ىن هاى آميخته به قري، اندود شده بودند. 4پناى آن ها 

برروى اين اليه دو رديف خشت قرار داشت كه با گچ حمكم شده بودند. اين خشت ها نيز به 
نوبه ى خويش با ورقه هاىي از سرب پوشيده شده بودند تا از ورود آب هنگام آبيارى مصنوعى و 

 نفوذ آن به درون پى بنا جلوگريى كنند.

روى اين پوشش به ميزان كاىف خاك قرار گرفته بود تا ريشه هاى درختان عظيم را در خود جاى 
دهد. اين خاك مملو از گونه هاى خمتلف درختان بود كه به واسطه ى بزرگى و زيباىي خويش، 
چشم ها را خريه مى كردند. ستون ها به تدريج بلندتر مى شدند و نور از سوراخ هاى آن ها وارد 
مى شد و به عمارت هاى شاهى ىب مشار و مزين مى رسيد. تنها يكى از ستون ها از باال تا پايني 
سوراخ بود و داراى ابزارى هيدروليكى بود كه ميزان زيادى آب را از رودخانه به باال مى آورد، 

ىب آن كه كسى از بريون چيزى ببيند. چنني بود توصيف اين باغ و مهان طور كه اشاره كردمي پس از 
 مسرياميس ساخته شد.
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11. 

 و فرات شهرهاى فراوان ديگرى ساخت و در داخل اين شهرها، »2 «مسرياميس بر كرانه هاى دجله 
  و سرزمني هاى »3 «انبارهاىي براى كاالهاىي كه از ماد، پارتاسن 

 ______________________________
  مرت25). نزديك به 1(

)2.(Tigre  

)3.(Partacene  

 122ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، معروف ترين »1 «مهسايه مى آمد، اجياد كرد. دجله و فرات بعد از رودهاى نيل و گنگ 
 استادى 2500رودخانه هاى آسيا هستند؛ از كوه هاى ارمنستان سرچشمه مى گريند و در فاصله ى 

- سرزميىن »4 « وارد ميان رودان »3 «؛ پس از آبيارى ماد و پارتاسن »2 «از يكديگر قرار دارند
كه اين دو رود آن را دربرمى گريند و نامش نيز به مهني خاطر است- مى شوند؛ آنگاه با عبور از 

 چون اين رودها پرامهيت بوده و خبش وسيعى از »6 « مى ريزند.»5 «سرزمني بابل به درياى اريرته 
اين سرزمني را آبيارى مى كنند، امكانات زيادى براى روابط جتارى فراهم مى سازند. هم چنني در 
كرانه ى اين رودها بازارهاىي شكل مى گرفت كه در آن ها كاالهاى زيادى عرضه مى شد كه نقش 

 بسزاىي در شكوفاىي بابل داشتند.

 پا استخراج كرد و آن را تراش 25 و پناى 30مسرياميس از كوه هاى ارمنستان ختته سنگى به طول 
داد. اين سنگ را توسط مشار زيادى قاطر و گاو به كرانه ى فرات آورد، آن را بر قايقى سوار كرد و 
با عبور از رود، آن را به بابل برد. او اين ختته سنگ را در پررفت وآمدترين خيابان شهر برافراشت. 

 »7 «اين بنا كه حتسني مهه ى مسافران را برمى انگيخت و برخى آن را به سبب شكلش ابليسك 
 مى خواندند از عجايب هفت گانه ى جهان به مشار مى رود.
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12. 

 در بني شگفىت هاى بابل زمني، آن چه بيش از مهه جلب نظر مى كند،

 ______________________________
)1.(Gange  

 ). حدود چهل و شش مرييامرت2(

 ). دجله و فرات، ماد و پارتاسن را آبيارى منى كنند.3(

)4.((Mesopotamie ) ؛ مزوپوتامى، بني النهرين يا ميان رودان 

 ). خليج فارس كه نزد قدما اغلب، درياى سرخ خوانده مى شد.5(

). مرتجم فرانسوى، فرد هوفر، به اشتباه درياى سرخ را با خليج فارس يكى مى داند. درياى 6(
- كه مهان ( merdesIndes)اريرته، نامى بود كه قدما و مورخان باستان در ابتدا به درياى هند

اقيانوس هند باشد- و آنگاه به درياى سرخ (درياى امحر) و در برخى موارد به خليج فارس اطالق 
مى كردند. خليج فارس نزد قدما، اغلب حتت نام «سينوس پرسيكوس» و «ماره پرسيكوم» كه به 
معناى درياى پارس است، شناخته مى شده است در حاىل كه به درياى سرخ، سينوس عربيكوس و 

 ماره اريرتئوم مى گفتند.

)7.((Obelisque ) ؛ يا مسله؛ اثر يادبود تارخيى به شكل باريك و بلند و چهار پلو كه
رفته رفته مقطع آن كوچك تر مى شود و به نوك هرمى پايان مى پذيرد و معموال آن را از سنگ 

 يك پارچه مى تراشيده اند.
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. اين ميزان به قدرى است كه نه تنها براى »1 «ميزان قريى است كه در آن جا توليد مى شود
ساخت و سازهاى عظيم و ىب مشار كفايت مى كند، بلكه مردم آن را به ميزان زيادى مجع آورى 

 كرده، پس از خشك كردن، آن را به جاى چوب مى سوزانند.

مشار زيادى از مردم آن را از يك منبع بزرگ پايان ناپذير استخراج مى كنند. در جماورت اين منبع، 
چشمه ى در حال فوراىن وجود دارد كه هرچند كوچك است، اما پديده ى غريعادى و عجيىب از 
خود به منايش مى گذارد. اين چشمه، خبار غليظ گوگردى از خود خارج مى سازد كه هر حيواىن به 
آن نزديك شود در دم از پاى درمى آيد، زيرا شدت خبار مانع از تنفس شده، موجب خفگى 

مى گردد؛ بدن ىب درنگ باد مى كند و به ويژه اطراف شش ملتهب مى شود. در آن سوى رودخانه 
درياچه اى قرار دارد كه پريامون آن را زميىن كامال سخت دربرگرفته است. اگر فردى كه اين منطقه 
را منى شناسد به آن جا رفته، مدتى شنا كرده و تا وسط آن پيش رود، احساس مى كند نريوىي 

ناشناخته او را به سوى پايني مى كشد و اگر سعى كند با برگشنت به عقب جان خويش را جنات 
دهد، به نظرش مى رسد كه كسى او را به طرف خويش مى كشد؛ ابتدا پاها، سپس ساق ها و 
ران ها تا نشيمنگاه هايش فلج مى شوند، عاقبت متام بدن كه ىب حس شده، به اعماق كشيده 

مى شود و فرد جان مى دهد و اندكى بعد بر سطح آب بازمى گردد. چنني بود آن چه كه مى بايست 
 در باره ى شگفىت هاى بابل زمني روايت كنيم.

13. 

مسرياميس پس از آن كه ساخت اين بناها را به پايان برد، پيشاپيش سپاهى عظيم به لشكركشى 
، اردوى خويش را برپا و در »2 «عليه مادها مبادرت ورزيد. پس از رسيدن به مقابل كوه بغستان 

 اين بوستان در جلگه اى واقع بود و »3 « استاد بود.12آن جا بوستاىن ساخت كه حميط آن 
 چشمه ى بزرگى در آن جارى بود كه آب 

 ______________________________
). يونانيان به قري- كه در بابل به فراواىن يافت مى شد- آسفالت مى گفتند و ظاهرا آن را از 1(
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رودى به نام «ايس» به دست مى آوردند. قري كه آجر را با آن اندود مى كردند نقش سيمان را در 
 استحكام بنا، ايفا مى كرده است.

)2.((MontBagistan ).؛ كوه بغستان، بيستان يا كوه بيستون 

 ). نزديك به دو كيلومرت3(

 124ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كشتزارها را تأمني مى كرد. كوه بغستان كه وقف ژوپيرت است با صخره هاى شيبدارى كه به طور 
 هستند، يك طرف اين بوستان را »1 « استاد17عمودى تراشيده شده اند و به بلندى 

 دربرمى گريند.

مسرياميس پاى اين صخره ها را تراشيد و سنگ نگاره اش را كه صد نگهبان آن را دربرگرفته بودند، 
 نقر كرد.

، سنگ نبشته اى نقر كرد كه مضمون آن چنني بود كه »2 «روى اين صخره ها با خط سورى 
مسرياميس با انباشنت سازوبرگ هاى سپاه، از آن ها به عنوان نردباىن براى باالرفنت از جلگه تا قله ى 

 كوه بره گرفت.

 از شهرهاى ماد رسيد و در دشىت پناور، سنگى به »3 «وى پس از ترك آن جا، مقابل شاون 
بزرگى و پناى حريت آورى مشاهده كرد؛ او در اين مكان بوستان بزرگى بنا كرد كه اين سنگ در 
ميان آن جاى داشت. كاخ هاى باشكوهى براى تفرج ساخت كه از آن جا مى توانست كشتزارهاى 
بوستان و سپاه را- كه در دشت اردو زده بودند- نظاره كند. مسرياميس مدتى طوالىن را در آن جا 
سپرى كرد و به عيش و نوش پرداخت. وى براى آن كه فرمانرواىي خود را از دست ندهد، هينگاه 
به طور قانوىن ازدواج نكرد، وىل خوش سيماترين مردان سپاه را برمى گزيد و پس از تفويض خويش، 

 آن ها را از پاى درمى آورد.
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 رسيد. اين كوه بزرگ پر از »4 «وى آنگاه به سوى اكباتان قدم در راه گذارد و به پاى كوه زركه 
پرتگاه ها و دره هاىي بود كه عبور از آن مستلزم طى كردن راه پرپيچ و خم و طوالىن بود. مسرياميس 
كه برآن بود تا در مسري خويش بناىي جاودان برجاى گزارد و نيز در كوتاه كردن راهش مصّر بود، 
صخره ها را از جاى كنده، پرتگاه ها را پر منود و بدين سان جاده ى بسيار زيباىي ساخت كه امروزه 

 نيز نام اين ملكه را برخود دارد.

 پس از ورود به اكباتان- شهرى كه در دشت واقع است- در آن جا سراىي شاهى بنا

 ______________________________
  مرت2850). حدود 1(

 ). منظور خط آشورى است كه تفاوت بسيار كمى با خط عربى داشت.2(

)3.(Chavon  

)4.((Zarkee ).؛ كوهى نزديك مهدان و از كوه هاى سلسله جبال زاگرس 

 125ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كرد و با دقىت خاص به متشيت امور اين سرزمني پرداخت. چون شهر فاقد آب بود و هيچ 
چشمه اى در مهسايگى آن وجود نداشت وى با مشقىت زياد و هزينه اى سنگني، آب زالل و فراوان 

 را در متام منطقه جارى ساخت.

 واقع است كه به طور »3 «، كوهى به نام «ارونت»»2 « اطراف هگمتانه »1 « استادى 12در 
عمودى تراشيده شده و داراى بلندى چشمگريى است. با اندازه گريى كه از پاى كوه تا قله ى آن 

 استاد ارتفاع دارد؛ در پشت آن درياچه ى بزرگى است كه به 25به عمل آمده است، اين كوه 
 پا حفر كرد؛ 40 و عمق 15رودى راه دارد. وى پاى كوه را سوراخ كرده، در آن كاناىل به پناى 

اين كانال براى هدايت آب هاى درياچه و رودخانه به درون شهر به كار گرفته شد. چنني بود 
 كارهاىي كه مسرياميس در ماد اجنام داد.
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14. 

مسرياميس از آن جا راهى پارس شد و متام سرزمني هاىي را كه در آسيا در اختيار داشت، مى پيمود. 
وى پس از حفر كوه ها و خردكردن صخره ها، جاده هاى زيباىي مى ساخت؛ در دشت ها، تپه هاىي 

اجياد مى كرد كه خواه به عنوان آرامگاه براى سردارانش- كه در لشكركشى كشته شده بودند- خواه 
به عنوان پى هاى شهرهاى جديد مورد استفاده قرار مى گرفتند. او عادت داشت در اردوگاه خويش 
تپه ى بزرگى بسازد و چادرش را برروى آن برپا سازد. او از آن جا مى توانست متام سپاهش را كه در 

اطراف بودند، نظاره كند. امروزه نيز در آسيا تپه هاىي از اين دست ديده مى شوند كه آن ها را 
 را به فرمان »5 « مى نامند. آنگاه به مصر رفت و تقريبا متامى ليىب »4 ««بناهاى مسرياميس»

 خويش درآورد و براى آن كه زمان مرگ خويش را

 ______________________________
 ). بيش از دو كيلومرت1(

)2.((Ecbatane ) ؛ پايتخت مادها و پايتخت تابستاىن هخامنشيان. اين نام را مشتق از
و معىن آن را حمل جتمع دانسته اند، وىل صورت عيالمى ( Hangamata)كلمه ى پارسى هنگمته 

 «هل مته نه» به معىن «سرزمني مادها» نيز ممكن است اشتقاق ديگرى از اين كلمه باشد.

)3.((Oronte ) .؛ كوه الوند يا اروندكوه كه نام باستاىن آن «ارونتس» يا «ارونت» بوده است
  مرت ارتفاع دارد.3570

)4.(Ouv ragesdeSemiramis  

)5.((Libye ) ؛ عموما در دوره ى باستان، بر مهه ى سرزمني هاى آفريقاى مشاىل به استثناى مصر
اطالق مى شد. ليىب از نام قبيله اى گرفته شده كه در اوايل هزاره ى دوم قبل از ميالد در قسمت 

 شرقى سرينائيك مستقر شدند.
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 رفت. مى گويند وى چنني پاسخى دريافت داشت كه آن »1 «جويا شود به نزد كاهن معبد آمون 
هنگام كه پسرش نينياس عليه او توطئه كند، وى از ديار آدميان رخت برخواهد بست و بسيارى از 

 رهسپار »2 «مردمان آسيا مقام خداىي را نثار وى خواهند كرد. از آن جا مسرياميس به سوى اتيوپى 
شد و بر خبش اعظم آن سيطره يافت و براى بررسى عجايب اين سرزمني در آن جا رحل اقامت 

 پا 160افكند. بر پايه ى روايات، در آن جا درياچه ى چهارگوشى وجود دارد كه حميطش نزديك به 
 است. آبش به رنگ قرمز شنگرىف و داراى راحيه اى بس دلپذير نظري راحيه ى شراب كهنه است.

 و »3 «اين آب خاصيىت منحصربه فرد دارد؛ كسى كه از آن خبورد دچار جنون عجيىب مى شود
آشكارا خود را به متامى خطاهاىي كه پيش از اين سعى در خمفى نگه داشنت آن ها مى كرد، متهم 

 مى كند؛ با اين حال باور چنني داستاىن دشوار است.

15. 

مراسم خاك سپارى نزد اتيوپيان به شيوه اى خاص برگزار مى گردد. پس از آن كه اجساد را مومياىي 
مى كردند مقدار زيادى شيشه ى مذاب گرداگرد آن رخيته، آن را برروى لوح منقوشى قرار مى دادند. 
از اين طريق عابران مى توانستند بدن متوىف را از وراى شيشه بنگرند؛ هم چنان كه هرودوت آن را 

 اما كتزياس كنيدى بيان مى كند كه اين مورخ اشتباه كرده است. او براين »4 «روايت كرده است.
عقيده است كه در واقع جسد، ابتدا، مومياىي مى شد؛ اما دورادور جسد برهنه شيشه ى مذاب 

منى رخيتند، زيرا جسد مى سوخت و كامال شكلش را از دست مى داد و ديگر هيچ نشاىن از مرده را 
در خود حفظ منى كرد. وى آنگاه اضافه مى كند كه آنان يك قالب طالىي توخاىل مى ساختند و 
جسد را در داخل آن قرار مى دادند و اين قالب را اليه اى از شيشه ى مذاب دربرمى گرفت. آنگاه 
آن را درون قرب مى گذاشتند و از وراى شيشه، قالب طالىي مرده هويدا بود. كتزياس هم چنني 

 مى افزايد كه اين روش 

 ______________________________
)1.((Amon ).؛ از ايزدان مصرى؛ معبدش در كارناك بود 

)2.(Ethiopie  
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). آب هاى داراى اكسيد و منك آهن، مى تواند رنگ قرمز داشته باشد، وىل اين آب ها داراى 3(
 بوى جوهرند و اصال داراى خواص شگفت انگيزى كه در اين جا از آن سخن رفته، نيستند.

 )24، 3). ر. ك به: هرودوت (4(

 127ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

خاكسپارى تنها توسط اغنيا به كار گرفته مى شد؛ آن هاىي كه از ثروت كمرتى برخوردار بودند، 
قالب نقره اى برايشان به كار گرفته مى شد و براى فقرا، قالىب از خاك كوزه گرى استفاده مى شد؛ 
وىل شيشه براى مهگان مورد استفاده قرار مى گرفت؛ زيرا در اتيوپى شيشه به فراواىن يافت مى شود 
و بوميان، آن را تقريبا از سطح خاك مجع آورى مى كردند. آداب و سنن و ديگر موارد قابل ذكر 

 اتيوپى را آنگاه كه از اساطري و تاريخ اين كشور سخن خواهيم راند، مورد بررسى قرار خواهيم داد.

16. 

مسرياميس بعد از آن كه امور حكومىت اتيوپى و مصر را سروسامان خبشيد، با سپاهش به باخرت در 
آسيا بازگشت. او كه از قواى ىب مشارى برخوردار بود، پس از صلحى ديرپا، براى كارهاى منايان 

 تازه اى كه خود را شهره ى آفاق منايد، ىب تاىب مى كرد.

با آگاهى از اين كه هنديان يكى از بزرگ ترين ملت هاى روى زمني مى باشند و در پناورترين و 
 »1 «زيباترين نواحى مى زيند، برآن شد تا بدان جا لشكركشى كند. در آن زمان، استابروباتس 

پادشاه هند بود؛ وى سپاهى فراوان و مشار زيادى فيل- كه به شكلى باشكوه سازماندهى شده و 
 به متامى سازوبرگ هاى جنگى جمهز بودند- در اختيار داشت.

هند از حيث زيباىي سرزميىن ستودىن است؛ اين سرزمني به وسيله ى رودخانه هاى زيادى مشروب 
مى شود و از خاك آن، هر سال دو بار حمصول برداشت مى شود. هم چنني غذاهاى زيادى در 
آن جا يافت مى شود و ساكنني از رفاه زيادى برخوردارند؛ به يقني مى گويند كه هرگز گرسنگى و 
قحطى در اين سرزمني حاصل خيز وجود نداشته است. در آن جا تعداد غريقابل باورى فيل مى توان 
ديد كه از حيث تور و توان، از فيل هاى ليىب بسيار برترند. هم چنني طال، نقره، آهن، مس و 
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افزون برآن، مشار زيادى از سنگ هاى گوناگون گران با و ديگر اشياى زينىت وجود دارد. اين 
 اطالعات مسرياميس را مصمم ساخت ىب دليل به هنديان اعالن جنگ 

 ______________________________
)1.(Stabrobates  

 128ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 وى كه استقرار قواى ىب مشارى را ضرورى مى پنداشت، با شتاب پيك هاىي را روانه ى »1 «دهد.
اردوگاه ها كرده، به مجلگى سرداران فرمان داد كه متناسب با مشار مجعيت، از جوانان زبده 
سربازگريى كنند. پس از سه سال، متامى اين سپاهيان مى بايست با جنگ افزارهاى جديد و 

 و سرزمني هاى »2 «جتهيزات عاىل، در باخرت گردهم آيند. وى هم چنني از فينيقيه، سوريه، قربس 
ساحلى، سازندگان كشىت هاى جنگى را فراخواند و وسايل زيادى را در اختيارشان گذارد و به 
آن ها فرمان داد تا كشىت هاىي بسازند كه براى كشىت راىن بر رودها مناسب بوده، اين قابليت را 

 »3 «داشته باشند كه قطعات آن ها از هم جدا شود.

- كه مهم ترين رودخانه ى آن نواحى و به »4 «مشار زيادى از اين كشىت ها براى عبور از ايندوس 
منزله ى حمدوده ى فرمانرواىي مسرياميس بود- و هم چنني براى دفاع در برابر هندياىن كه مى خواستند 
مانع عبور از آن رود شوند، الزم بود و چون جتهيزاتى اطراف اين رودخانه وجود نداشت، الزم بود 
اين كشىت ها را از راه زميىن و از باكرتيان بياورند. مسرياميس كه از وجود فيل در سپاهش ىب بره بود، 
برآن شد تا از مشايل اين حيوانات براى ترساندن هندياىن بره جويد كه مى پنداشتند فيل تنها در 

سرزمني آن ها وجود دارد؛ پس سيصد هزار گاو سياه را برگزيد و گوشتشان را بني كارگراىن كه مأمور 
اجراى طرح ملكه بودند، تقسيم كرد. از آن ها پوست هاى زيادى دوخت و درونشان را با كاه پر 
كرد، به طورى كه كامال شكل و مشايل يك فيل را منايان مى ساختند؛ هر مرتسك مردى را در 

درون خود داشت كه آن را هدايت و شرتى آن را محل مى كرد؛ بدين ترتيب از دور ظاهر يك فيل 
 واقعى را داشت.
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كارگراىن كه براى نظارت براين كارها گماشته شده بودند در فضاىي حمصور و بسته به سر مى بردند؛ 
 دروازه ها به سخىت مراقبت مى شد تا احدى نتواند از آن خارج يا

 ______________________________
). لشكركشى مسرياميس و نيز كارهاى شايان ديگرى كه به اين ملكه منسوب است، پيش از 1(

 اين توسط ديگر نويسندگان عهد باستان نظري مگاسنت و اسرتابون مورد ترديد واقع شده است.

)2.(Cypre  

) و هم چنني مقايسه كنيد با مطالب كتاب 16). براى اطالع بيشرت ر. ك به: اسرتابون (كتاب 3(
 كنت كورث در اين زمينه.

)4.(Indus  
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داخل گردد. ملكه اين دورانديشى و جانب احتياط را اختاذ كرده بود تا نقشه اش افشا نشده، خرب 
 آن به هند نرسد.

17. 

وى پس از آن كه دو سال را وقف ساخت كشىت ها و مشايل فيل ها كرد، در سومني سال، متامى 
 ميليون 3قوايش را در باخرت گرد هم آورد. بر پايه ى گزارش كتزياس كنيدى، سپاهش مشتمل بر 

 هزار ارابه ى جنگى بود. وانگهى صد هزار مرد جنگى 100 هزار سواره نظام و 500پياده نظام، 
 جمهز بودند، وى را مهراهى »1 « ارش 4نيز كه بر شرتهاىي سوار و به مششريهاىي به طول 

مى كردند. مشار قايق هاى ساخته شده به دستور وى كه قطعات آن ها قابليت جدا شدن از هم را 
داشتند، دو هزار قايق بود كه بر شرتهاىي تا رودخانه محل شدند. هم چنني مشايل فيل ها برروى 

شرتان محل مى شد؛ يگان سواره نظام در كنار شرتان حركت مى كردند تا اسب هايشان را به ديدن 
، شاه »3 « سالياىن بعد، پرسه »2 «فيل هاىي كه ممكن بود آن ها را برتسانند، عادت دهند.
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مقدوىن، هنگام جنگ عليه رومياىن كه در سپاهشان فيل هاى ليىب داشتند از چنني حيله ى جنگى، 
بره جست. اما، مهان گونه كه بعدها به تفصيل اشاره خواهيم كرد مهنون مسرياميس، خبت با وى 

 نيز يار نبود.

استابروباتس، شاه هنديان، پس از آگاهى از تداركات عظيم مسرياميس برآن شد تا به نوبه ى 
خويش بر وى برترى يابد. در بادى امر، شروع به ساخت چهار هزار قايق از ىن كرد؛ در اطراف 
رودخانه ها و زمني هاى باتالقى هند، ميزان زيادى ىن مى رويد كه داراى چنان ضخامىت هستند كه 
يك مرد به سخىت مى تواند ساقه ى يكى از آن ها را در بغل گريد و كشىت هاىي كه با اين ىن ها 

ساخته مى شوند از كارآىي باالىي برخوردار هستند، زيرا اين ىن ها هرگز تباه منى گردند. آنگاه، وى با 
دقت فراوان جنگ افزارهاىي ساخت و با پيمودن سراسر هند، سپاهى بسيار بيشرت از مسرياميس 

 فراهم آورد. او دستور داد تا فيل هاى وحشى را به دام اندازند تا بر مشار فيل هاىي كه 

 ______________________________
  مرت2). حدود 1(

، مورّخ التن (وفات: ( Tite -Live)). تيت ليو18، 30). مقايسه كنيد با: تيت- ليو (2(
 جلد 142  . م) در 9  . م) و نويسنده ى تاريخ روم (از آغاز تا سال Padou  -94پادو-
  جلد آن باقى مانده است.35كه 

)3.(Persee  
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در اختيار داشت، بيفزايد. او مهگى فيل ها را به گونه اى باشكوه با سازوبرگ هاى جنگى مهيب 
جمهز كرد. مشاهده ى اين حيوانات كه به متامى سازوبرگ هاى جنگى آذين شده بودند، منظره اى 

 بديع را خلق كرده بود.

18. 
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وى پس از آن كه اين تداركات را فراهم كرد پيك هاىي را به سوى مسرياميس- كه پيش از اين به 
سوى هند راهى شده بود- فرستاد تا به وى خاطرنشان سازد كه او جنگى ناعادالنه را آغاز كرده 

 و هيچ عذر و بانه اى براى آن در دست ندارد.

هم چنني در نامه اى، وى را به دليل فساد در زندگى خصوصى، مورد مشاتت و نكوهش قرار داد و 
با به شهادت گرفنت خدايان، تديد كرد كه اگر در جنگ بر وى برترى يابد، او را به صليب 

 خواهد كشيد.

مسرياميس با خواندن نامه خنده اى كرد و گفت كه به زودى به هنديان نشان خواهد داد كه 
صاحب پاكدامىن است. وى پس از آن كه مهراه با سپاهش به كرانه هاى ايندوس رسيد ناوگان 
دمشن را ديد كه آماده نربد است؛ ىب درنگ قايق ها را به آب انداخته، برتين ملوانان را بر آن ها 
سوار كرد. وى نربد درياىي اى را آغاز كرد كه در آن پياده نظام- كه كرانه هاى رود را اشغال كرده 

 بودند- نيز شركت داشتند.

جنگ ديرزماىن به طول اجناميد و دو طرف به سخىت پيكار مى كردند؛ سراجنام مسرياميس پريوز شد 
و بيش از هزار كشىت جنگى را درهم شكست و مشار زيادى اسري گرفت. او كه از اين پريوزى دل 
و جرئت يافته بود جزاير واقع در اين رود و شهرهاى آن را تسخري و بيش از صد هزار نفر را اسري 
كرد. شاه هنديان سپاهيانش را از رود، دور و تظاهر به فرار كرد تا از اين طريق دمشن را به عبور 
از ايندوس ترغيب منايد. مسرياميس كه مى ديد مهه چيز بر وفق مراد است، بر رود، پلى عظيم و زيبا 

 هزار نفر را به مراقبت از اين پل گماشت و با 60برافراشت و متامى سپاه را از آن عبور داد. او 
باقى سپاه شروع به تعاقب هنديان كرد. در عني حال، مشايل فيل ها را در پيشاپيش نريوهايش قرار 
داد تا جاسوسان پادشاه مشار زيادى از اين حيوانات را كه در سپاه دمشن قرار داشتند، به وى 

 گزارش دهند.

 در واقع، وى هيچ اشتباهى نكرده بود؛ جاسوسان اخبار را براى شاه بردند و

 131ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 هيچ كس نتوانست بفهمد دمشن از كجا چنني مشار عظيمى فيل گرد آورده است.

اما اين نرينگ خيلى زود نقش برآب شد؛ زيرا برخى سربازان مسرياميس كه متهم به كاهلى در 
نگهباىن شب شده و حني ارتكاب جرم دستگري شده بودند، به دمشن پناه بردند تا از جمازاتى كه 
در انتظارشان بود، خالصى يابند. آنان اين ترفند جنگى را برمال ساختند. پس از آن شاه هنديان 
دلري گشت و اين خرب را به آگاهى متامى سپاهيانش رساند و با آرايش جنگى عليه آشوريان روانه 

 شد.

19. 

مسرياميس آماده روياروىي با دمشن شد؛ دو سپاه صف آراىي كرده و استابروباتس، سواره نظام و 
ارابه هايش را از باقى سپاه جدا كرد. مسرياميس با دلريى در برابر اين غافلگريى ايستادگى كرد؛ وى 

 قرار داد. اين صف آراىي ترس و وحشت »1 «فيل هاى كذاىي را به فواصل مساوى، پيشاپيش فاالنژ
را در سواره نظام هند اجياد كرد. اين مرتسك ها از دور به فيل هاى واقعى شباهت داشتند، وىل 
اسب هاى هندى كه با اين حيوانات آشنا بودند بدون ترس به آن ها نزديك شدند، اما بوى 
ناآشناى شرتان و تفاوت هاى ديگر، آن ها را دچار وحشت ساخته، موجب ناآرامى اسب ها 

 گرديد.

بدين سان، برخى، سوارانشان را بر زمني افكنده و برخى ديگر، افسارگسيخته، سواران را برسبيل 
اتفاق به صفوف دمشنان مى بردند. مسرياميس با چابكى از اين برترى بره جست؛ وى مهراه با 
سربازان زبده شتابان وارد نربد شد و هنديان را فرارى داد. پادشاه، استابروباتس، ىب آن كه از اين 
ناكامى ترسى به خود راه دهد، سواره نظامش را كه در جلوى آن ها فيل ها قرار داشتند به پيشروى 
فراخواند؛ خويشنت پيشاپيش جناح راست و سوار بر زيباترين فيل، هراس را در دل ملكه اى افكند 
كه تقدير، وى را مقابل او قرار داده بود. ساير فيل ها به دنبال فيل شاه به راه افتادند. مسرياميس 

 نتوانست براى مدتى طوالىن در برابر يورش حيوانات دوام 

 ______________________________
)1.((Phalange ) ،يا «فاالنكس»؛ آرايش پياده نظام در يونان باستان بود و در اين صف آراىي
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سربازان دسته هاى هشت يا شانزده رديفى تشكيل داده، به سوى دمشن مى تاختند. مبتكر آن 
اسپارتيان بودند. اين آرايش به سبب عدم قدرت حترك كاىف و نيز بدون حفاظ ماندن جناح راست 

 سپاه- به دليل اين كه سپرها در دست چپ قرار مى گرفت- ضعيف بود.

 132ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بياورد. اين فيل ها سرمست از قدرت، هر كه را كه در برابرشان مقاومت مى كردند، سرنگون 
 مى ساختند.

كشتار فجيعى روى داد: فيل ها دمشنان را زير پاهايشان له، شكم هاى آن ها را با عاجشان پاره و 
با خرطوم هايشان، آنان را به هوا پرتاب مى كردند. متام زمني آكنده از اجساد شد و ترس و 

 وحشت مهه را فراگرفت و احدى جرئت باقى ماندن در صفوف سپاه را نداشت.

متامى سپاه راه فرار را در پيش گرفتند و شاه هنديان بر مسرياميس محله ور شد؛ وى ابتدا تريى پرتاب 
منود كه به بازوى مسرياميس اصابت كرد، به دنبال آن، اقدام به پرتاب زوبيىن كرد كه مايل فرود آمده 
و پشت مسرياميس را زمخى كرد، اما زخم كارى نبود و وى ىب درنگ بر اسىب سوار شد و حيواىن را 

 كه در تعقيبش بود پشت سر گذارد و اين چنني جان خويش را جنات داد.

متامى سپاه به سوى پل ايندوس پا به فرار گذاشتند و سربازان پياده و سواره نظام ملكه در ميان 
گذرگاهى باريك و در آشفتگى عظيم، چنان بر يكديگر فشار وارد مى كردند كه با افتادن در زير 

پاها هالك مى شدند، چون هنديان از نزديك آن ها را حتت فشار قرار داده بودند. چنان نزاع 
 سخىت درگرفت كه مشار زيادى از هر دو سوى نربد به درون رود پرتاب شدند.

مسرياميس وقىت ديد باقى سپاه در آن سوى رود در سالمت و امنيت به سر مى برند، طناب هاىي كه 
پل را نگه مى داشتند، قطع كرد. پل فرو رخيت و مشار زيادى از هنديان را كه شور و حرارت 

ىب اندازه اى براى تعقيب دمشن از خود نشان مى دادند با خود مهراه كرد و مجلگى به خاطر شدت 
جريان آب غرق شدند. قطع پل موجب آسودگى خاطر آشوريان گرديد و مسرياميس را دور از گزند 

 و در ساحل امنيت قرار داد.
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پادشاه هنديان، به واسطه ى عالئمى كه در آمسان پديدار شد و بر پايه ى تفسري پيشگويان- كه 
وى را براى عبور از رود منع مى كردند- از تعقيب دمشن دست كشيد. مسرياميس به مبادله ى اسرا 

 پرداخت و با از دست دادن دو سوم سپاه، به باخرت بازگشت.

 133ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

20. 

پس از مدتى پسرش، نينياس، با مهكارى خواجه اى به توطئه اى عليه وى دست يازيد. مسرياميس 
در اين هنگام پاسخ هاتف آمون را به خاطر آورد و ىب آن كه توطئه گر را جمازات كند وى را بر 
ختت پادشاهى نشاند و به مجلگى حاكمان فرمان داد كه از فرمانرواى جديد اطاعت كنند و 

 برخى »1 «ناگهان ناپديد شد. گوىي به واسطه ى معجزه اى، در مشار خدايان جاى گرفت.
افسانه پردازان آورده اند كه وى به كبوترى تغيري شكل داد و مهراه با تعداد زيادى پرنده كه در قصرش 

 از اين رو، آشوريان مسرياميس را جاودانه پنداشته، كبوتر را »2 «فرود آمده بودند، به پرواز درآمد.
 چونان خداىي مى پرستيدند.

 سال پادشاهى، 42 سالگى و پس از 62وى كه فرمانرواى متام آسيا- غري از هند- بود، در سن 
زندگى خويش را به شيوه اى كه بيان كردمي، پايان داد. اينست آن چه كه كتزياس كنيدى درباره ى 

 مسرياميس روايت كرده است.

 و چند مورخ ديگر براين باورند كه مسرياميس زن زيباى دربارى بوده است كه جذابيتش »3 «آتنه 
پادشاه آشور را شيفته ى خود ساخت. او ابتدا از قدرت ناچيزى در قصر برخوردار بود، اما پس از 

 روز به وى بسپارد. بدين سان 5آن كه مهسر قانوىن شاه شد از وى خواست تا پادشاهى را براى 
مسرياميس رداى پادشاهى را بر تن كرد و دبوس شاهى را بردست گرفت؛ در خنستني روز، 

جشن هاى باشكوهى برپا كرد و براى آن كه سرداران سپاه و بزرگان حكومىت را به سوى خويش 
جلب كند، آنان را به جشن دعوت كرد. در دومني روز، هنگامى كه مردم و بزرگان، براى وى 

به عنوان ملكه، مراتب احرتام را به جاى مى آوردند، مهسرش را به زندان انداخت و چون ذاتا براى 
كارهاى سرتگ و با جسارت آفريده شده بود بر پادشاهى دست يافت و تا زمان پريى سلطنت 
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كرد و كارهاى بزرگ زيادى اجنام داد. بدين سان روايت تاريخ نگاران درباره ى مسرياميس، متفاوت و 
 گوناگون است.

 ______________________________
 )2، 1). مقايسه كنيد با: ژوسنت (1(

 )14). براى اطالع بيشرت ر. ك به: لوسني (درباره ى ملكه ى سورياىي، بند 2(

كه در اين جا از وى ( Athenee))، آتنه 20). بر پايه ى نظر فابريسيوس (كتاخبانه ى يوناىن، 3(
 سخن گفته شده، از تبار سلوكيان و فيلسوىف مشاىي بوده است.

 134ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

21. 

پس از مرگ مسرياميس، پسرش نينياس كه از ختمه ى نينوس بود، پادشاهى را به مرياث برد. وى در 
صلح و آرامش سلطنت كرد و هرگز سوداى تقليد خوى جسورانه و جنگجويانه ى مادر را در سر 
منى پروراند. او متام زندگى را در قصر سپرى مى كرد و تنها در برابر زنان و خواجگانش ظاهر 
مى شد و فقط به خوشى، تن آساىي و زندگى بدون رنج و نگراىن مى انديشيد. وى سعادت و 

 خوشبخىت پادشاهى را تنها در كاجموىي ىب پايان از متامى لذايذ زندگى مى انگاشت.

براى حفظ حكومت و براى آن كه رعايايش را در حالت انقياد و سرسپردگى نگاه دارد، هر سال 
مشارى سرباز مجع آورى مى كرد و از هر ايالىت شخصى را به فرماندهى آن ها مى گمارد؛ متامى 

نريوهايش را خارج از شهر گرد هم مى آورد و براى هر ملىت حاكمى مى گماشت كه به وى بسيار 
وفادار بودند؛ در پايان سال، اين سپاهيان را ترخيص كرده، مهني تعداد سرباز جديد گرد مى آورد. 
از اين طريق متام رعايايش را در حالت سرسپردگى نگاه داشته، به پاس حضور سربازاىن كه در 

اردوگاه مستقر بودند، به متمردان و شورشيان نشان مى داد كه براى سركوب شورش، آمادگى كامل 
دارد. جتديد ساالنه ى قوا موجب مى گرديد سربازان و سرداران پيش از آن كه با يكديگر آشنا 

شوند، مرخص گردند؛ زيرا اقامت طوالىن در اردوگاه ها اميد جنگ را در سرداران برمى انگيخت و 
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اغلب آنان را براى شورش و توطئه عليه پادشاه، مهيا مى ساخت. علت اين كه در بني مردم ظاهر 
منى شد، اين بود كه مى خواست فساد خويش را از انظار خمفى دارد و احدى جرأت لعن پادشاه را 

 نداشته باشد؛ گوىي كه وى ايزدى نامرىي است.

با اين حال، براى هر ايالىت سرداران سپاه، حاكمان، كارپردازان و قضات را منصوب مى كرد و 
متامى نيازهاى حكومت را برآورده مى ساخت. خود زندگاىن را در نينوا سپرى كرد. مهه ى جانشينان 

 پادشاهى كردند، به مهني شيوه رفتار »1 «وى، كه از پدر به پسر، در طى سى نسل تا سارداناپال 
 مى كردند.

 در دوره ى آخرين پادشاه- سارداناپال- هم چنان كه كتزياس كنيدى در كتاب 

 ______________________________
)1.(Sardanapale  

 135ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 دوم اثر خويش بدان اشاره دارد، حكومت آشوريان پس از هزار و سيصد و شصت سال دوام 
 ، به دست مادها افتاد.»1«

22. 

برمشردن نام و مدت پادشاهى مهه ى اين پادشاهان سودى ندارد؛ زيرا هيچ كار درخور توجهى، 
 حتت »2 «اجنام ندادند. تنها رخدادى كه ارزش اشاره دارد؛ كمكى است كه آشوريان براى ترواييان 

 - بيستمني جانشني نينياس »5 «، ارسال داشتند. توتام »4 «، پسر تيتون »3 «فرماندهى ممنون 
 عليه تروا، در »7 «، پسر مسرياميس- در زمان لشكركشى يونانيان حتت فرماندهى آگاممنون »6«

آسيا سلطنت مى كرد. تا آن هنگام، امپراطورى آشوريان در آسيا، بيش از هزار سال دوام داشت. 
، پادشاه تروا و مطيع پادشاه آشور، به سوى وى سفرياىن فرستاد تا از او درخواست »8 «پريام 

كمك كند. توتام، ده هزار اتيوپياىي و به مهني تعداد سوزياىن و دويست ارابه ى جنگى به وى داد 
و آنان را حتت فرماندهى ممنون، پسر تيتون، روانه ساخت. در آن اوان تيتون، سردار پارسى، از 
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احرتام و عنايت شاياىن نزد شاه برخوردار بود و پسرش ممنون در عنفوان جواىن به پاس شجاعت و 
 سجاياى برجسته، خود را زبانزد مهگان ساخته بود.

 قصرى برپا ساخته بود كه تا زمان سلطه ى پارسيان به نام »9 «هم او بود كه در ارگ شوش 
  برجاى بود. هم چنني جاده ى بزرگى ساخت كه امروزه نيز»10 «ممنونيوم 

 ______________________________
 )2، 1). مقايسه كنيد با: ژوسنت (1(

)2.((Troyens )؛ ساكنان تروا؛ تروا مركز سرزمني تروآد(Troide ) واقع در آسياى صغري
 بود.

)3.(Memnon  

)4.(Tithon  

)5.(Teutam  

 ). بر پايه ى وقايع نگارى سن سل، توتام بيست و هفتمني پادشاه از زمان بلوس بوده است.6(

)7.((Agamemnon ) ؛ پسر آرته و برادر منالس، پادشاه افسانه اى ميسن و آرگوس و
 فرمانده يونانيان در حماصره ى تروا.

)8.((Priam ) ؛ آخرين پادشاه تروا؛ پسر الئومدون و پدر هكتور، پاريس و كاساندر. پس از
 كشته شد.( Pyrrhos)فتح تروا توسط يونانيان، به دست پريهوس 

)9.((Suse ) ؛ مركز دولت عيالم كه پس از انقراض، پايتخت زمستاىن امپراتورى هخامنشيان و
 مقر حكومىت آنان بود.

)10.(Memnonium  
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 136ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 را داراست. با اين حال اتيوپيان- مهسايگان مصر- از اين واقعيت ترديد »1 «نام «جاده ممنون»
دارند و مدعى اند كه ممنون در كشور آن ها زاده شده است. آن ها قصرهاى باستاىن را نشان 

  موسومند.»2 «مى دهند كه هنوز هم به «قصرهاى ممنوىن»

 هزار ارابه به يارى ترواييان شتافت و به 2 هزار پياده نظام و 20در هر حال آورده اند كه ممنون با 
پاس شجاعت، خويش را شهره ى آفاق ساخت و در كارزار مشار زيادى از يونانيان را به هالكت 

  برايش �اده بودند، گرفتار آمد و هالك شد.»3 «رساند و عاقبت در دامى كه تسالياىي ها

اتيوپيان بر جسدش دست يافته، آن را سوزانده و استخوان هايش را براى تيتون بردند. چنني است 
حكايت ممنون و هم چنان كه بربرها خاطرنشان مى سازند نام وى در سال نامه هاى شاهى ثبت 

 شده است.

23. 

سارداناپال، آخرين شاه آشوريان و سى امني آن ها- از دوره ى نينوس كه پادشاهى را بنا �اده بود- 
از حيث جتمل طلىب و تن آساىي سرآمد مهه ى اسالفش بود؛ وى نه تنها خويشنت را از ديد انظار 
خمفى مى داشت بلكه چونان زنان مى زيست؛ وقتش را در ميان معشوقه هايش سپرى مى كرد؛ 
برروى پارچه هاى ارغواىن و ظريف ترين پشم ها كار و پرياهىن زنانه بر تن مى كرد و صورتش را با 

 آرايش مى كرد و بر متامى اندامش مواد آرايشى كه زنان دربارى استعمال »4 ««سفيداب»
مى كردند، مى ماليد. عاقبت اين كه خود را از شهواىن ترين زنان، ضعيف تر نشان مى داد. وانگهى 
تالش مى كرد به صدايش آهنگى زنانه دهد و ىب مالحظه، نه تنها خود را به لذات حاصل از 

نوشيدىن ها و خوردىن ها وامى داد، بلكه به لذات عشق بازى با دو زن مى پرداخت و ىب شرمانه از اين 
 و آن كام مى جست.

 عاقبت به چنان درجه اى از وقاحت و هرزگى شرم آور رسيد كه نبشته ى 
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 ______________________________
)1.(chausseedeMemnon  

)2.(palaisMemnoniens  

)3.((Thessaliens ).؛ ساكنان تساىل؛ سرزميىن واقع در قسمت مشاىل يونان 

)4.((Ceruse ) ؛ يا «سروزا» كه در زبان فارسى به آن سفيداب گويند؛ آن گرد سفيدى است
كه زنان به صورت خود مى ماليدند. به آن، سفيده يا اسفيداج يا سفيداب سرب نيز گفته مى شود 
و در نقاشى و رنگ كردن اتاق ها به كار مى رود؛ از آن جا كه خاصيت مسى دارد تيه و استعمال 

 آن در برخى كشورها منع شده است.

 137ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

سنگ قربش را به دست خويش نگاشت كه توسط جانشينانش بر قربش گذاشته شد. اين نبشته ى 
 چنني ترمجه شد: »1 «سنگ قرب كه به زبان بربر نگاشته شده است، بعدها توسط يك يوناىن 

«اى رهگذر، بدان كه مريا زاده شده اى، روانت را به خوشى وا نه؛ براى كسى كه خاك تريه، او را 
در آغوش كشيده است، ديگر لذتى وجود ندارد. من كه پيش از اين شاه نينواى بزرگ بودم حال 
خاكسرتى بيش نيستم؛ ليك هر آن چه كه خورده ام و هر آن چه كه مرا سرگرم داشته است، نيز 
لذاتى را كه از عشق بازى ها برده ام، اينك در اختيار دارم. تنها قدرت و ثرومت، ديگر، نزد من 

 نيستند.»

سارداناپال چنني بود؛ نه تنها با ىب شرمى زندگى خويش را به پايان برد بلكه امپراتورى آشوريان را 
 كه در بني متام امپراتورى ها بيشرتين دوام را داشته است، به نابودى كشاند.

24. 

، مردى از تبار مادها كه شخصيت برجسته اى بود، بر يگان مادها- كه هر ساله به »2 «آرباس 
نينوا گسيل مى شدند- فرمان مى راند. وى در اردو با فرمانده بابليان پيوند دوسىت برقرار كرد و 
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 نقشه اش را مبىن بر سرنگوىن سلسله ى آشوريان، با وى در ميان گذارد. اين فرمانده بابلى، بلزيس 
 »4 « نام داشت؛ وى برجسته ترين كاهن در ميان كاهناىن بود كه بابليان، كلدانيان »3«

مى ناميدند. او كه در ستاره شناسى و پيش گوىي متبحر بود، چندين بار آينده را پيش گوىي كرده 
بود. اين چنني، وى كه مورد حتسني و ستايش واقع گرديده بود براى دوستش- سركرده ى مادها- 
پيش گوىي كرد كه وى روزى بر متام سرزمني هاىي كه سارداناپال شاه آن هاست، سلطنت خواهد 

 كرد.

آرباس از اين پيش گوىي خرسند شد و به پيشگو وعده داد چنان چه نقطه اش با موفقيت مهراه 
 گردد، حكومت بابل زمني را به وى ارزاىن خواهد داشت. وى 

 ______________________________
 )، كوريلوس نام داشت.7، 12). اين يوناىن براساس نظر آتنه (1(

)2.((Arbace ) يا آرباكس؛ بر پايه ى نظر برخى مورخان و از مجله ديودور- كه مستند و به
 حقيقت نزديك نيست- وى مؤسس سلسله ى ماد بوده و گوىي در قرن �م ق. م مى زيست.

)3.(Belesys  

)4.(Chalceens  

 138ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

چون با نداى غيىب دلگرم شده بود ىب درنگ سعى كرد با سرداران ديگر پيوند دوسىت ببندد. او 
 آنان را به مهايش ها و جشن ها دعوت كرده، سعى كرد آن ها به طرف خويش جلب كند.

آرباس هم چنني كنجكاو بود تا شاه را در اندروىن كاخش ديده، نوع زندگى وى را بررسى كند. از 
اين روى، به خواجه اى جام طال خبشيد و اين خواجه، وى را به درون قصر راه داد. آرباس پس از 
ديدن سسىت و منش زنانه ى سارداناپال، اين شاه نااليق را به ديده ى حتقري نگريست و بيش از 
پيش به اميدهاىي كه آن كلداىن به وى داده بود، دل خوش كرد. عاقبت نقشه ى توطئه درانداخته 
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شد: آرباس مى بايست مادها و پارسيان را بشوراند؛ بلزيس نيز بابليان را وارد توطئه كرده، نيز تالش 
 كند در اين كار دوستش- شاه اعراب- را نيز با خود مهراه گرداند.

در اين زمان، دوره ى خدمت ساالنه ى نريوها به پايان رسيد. قواى ديگرى، براى جايگزيىن نريوهاىي 
كه به ميهن خويش بازمى گشتند، از راه رسيدند. آرباس پس از بازگشت به ميهن، مادها را 

برانگيخت تا از يوغ استبداد شاه آشور رهاىي يابند و پارسيان را به آزادى دعوت كرد. بلزيس- به 
نوبه ى خويش- نزد بابليان چنني كرد و منايندگاىن به عربستان فرستاد تا از شاه اين سرزمني- 

دوست و ميزبانش- خبواهد در اين امر با وى هم داستان شود. پس از گذشت يك سال، متامى 
فرماندهان توطئه گر، پس از گردآورى سرباز، به اين بانه كه بنا بر رسم مى خواهند جايگزين قواى 
پيشني شوند، مجلگى به سوى نينوا راهى شدند؛ وىل در واقع براى سرنگوىن تاج وختت آشوريان 

، به تعداد چهارصد هزار مرد جنگجو در مكاىن »1 «بداجنا رفته بودند. چهار ملىت كه اشاره شد
 گرد هم آمدند و اين چنني درباره ى طرح مشرتك، با هم به شور پرداختند.

25. 

سارداناپال، پس از آگاهى از اين خيانت، پيشاپيش سپاهى كه برايش باقى مانده بود عليه 
 شورشيان رهسپار شد. نربد خنستني در دشت روى داد:

 ______________________________
 ). مادها، پارسيان، بابليان و عرب ها1(
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 نينوا »1 « استادى 70شورشيان شكست خورده، افراد زيادى را از دست داده و به كوهى كه 
واقع بود، پناه بردند. آنان به زودى از آن جا پايني آمده، خود را براى دومني نربد آماده ساختند. 
سارداناپال سپاه خويش را براى جنگ بياراست و پيك هاىي به اردوى دمشنان گسيل داشت تا 

 تاالن طال به كساىن كه آرباس مادى را به قتل برسانند، خواهد داد و دو 200اعالم منايند كه 
 برابر آن مهراه با حكومت ماد به كساىن خواهد داد كه وى را زنده به نزدش آورند.
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وى نظري چنني پاداش هاىي را به كساىن وعده داد كه بلزيس بابلى را كشته يا زنده دستگري كنند. 
چون كسى به اين دعوت روى خوش نشان نداد، سارداناپال وارد نربد شد؛ مشار زيادى از 

 شورشيان را هالك كرد و باقى به كوه ها پناه جستند.

آرباس و نريوهايش، سرشكسته از اين ناكامى ها، درباره ى اختاذ تصميمى صحيح وارد شور شدند. 
بيشرت آن ها براين عقيده بودند كه بايد به سرزمني هاى خويش بازگردند و با تسلط و سيطره بر 
مكان هاى مستحكم، متامى تداركات الزم براى ادامه ى جنگ را فراهم سازند؛ اما بلزيس بابلى 
اطمينان داد كه خدايان با عالئمى آشكار به وى اعالم كرده اند كه آنان به دنبال تالش هاى 
طوالىن و مرارت هاى فراوان، به پايان اين كار خواهند رسيد و مجلگى را تييج كرد تا در برابر 

 خماطرات، هراسى به دل راه ندهند.

اين چنني نربد سومى روى داد كه شاه دگر بار پريوز شد؛ بر اردوگاه شورشيان سيطره يافت و آنان 
را تا مرزهاى بابل تعقيب كرد. آرباس پس از آن كه رشادت زيادى از خود نشان داده، مشار زيادى 
از آشوريان را هالك كرد، زمخى شد. فرماندهان شورشيان، سرخورده از اين مهه ناكامى، از پريوزى 
مأيوس شده و هريك براين انديشه شدند تا به ميهن خويش بازگردند؛ وىل بلزيس، كه متام طول 

 روز ديگر دوام بياورند 5شب را به مشاهده ستارگان گذرانده بود، به آنان اعالم كرد كه اگر 
 كمكى غريمنتظره برايشان خواهد رسيد و سرنوشت به نفعشان، تغيري خواهد كرد.

 وى اطمينان داد كه اين تغيري سرنوشت، از طريق ستارگان به وى اعالم شده است و

 ______________________________
 ). بيش از دوازده كيلومرت1(
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 اين كه او تنها اين ضرب االجل را براى اثبات دانشش و لطف و مرمحت خدايان مى خواهد.

26. 
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هنگامى كه سربازان با اين وعده ها گرد هم آمدند و مهگى پذيرفتند كه براى مدتى كه پيشگو مقرر 
كرده بود جنگ كنند، خربى رسيد مبىن براين كه قواى كمكى قدرمتندى كه از باكرتيان براى يارى 
شاه گسيل شده است به سرعت در حال نزديك شدن است. آرباس و ديگر توطئه گران فرصت را 
مناسب يافتند تا مهراه سپاهيان سبك اسلحه ى زبده، به ديدار آنان بروند تا چنان چه موفق نشوند 

 باكرتيان ها را متقاعد سازند كه به آنان بپيوندند، با آن ها وارد جنگ شوند.

سرداران باكرتيان از اين دعوت براى به دست آوردن آزادى به گرمى استقبال كردند و نريوى حتت 
فرمان آن ها نيز از رفتار سرداران خويش سرمشق گرفتند. در اين بني، پادشاه آشوريان، ىب خرب از 
پيمان شكىن باكرتيان ها و مغرور از پريوزيش، دگربار غرق سسىت و فتور شد. سارداناپال؛ براى 
برگزارى جشن، حيوانات ذبح شده، ميزان زيادى شراب و خوراكى هاى فراوان ديگرى را بني 

سربازان خويش تقسيم كرد. آرباس؛ پس از آن كه توسط برخى از پناهندگان، آگاه شد كه اردوگاه 
دمشن سرگرم عيش و نوش است شبانگاه و به طور ناگهاىن بر آنان تاخت. سپاهيان او با آرايش 
نظامى منسجم پيشروى كرده، بر نريوهاى مست و ىب حال يورش برده، اردوگاه را تسخري و مشار 

 زيادى از سربازان را هالك، باقى را تا شهر تعقيب كردند.

، برادر زنش، سپرد و خود در نينوا »1 «شاه، پس از اين شكست، فرماندهى سپاه را به ساملن 
جاى گزيد تا از آن دفاع منايد. شورشيان؛ دو نربد در پاى ديوارهاى شهر اجنام دادند كه از هر دو 

فاتح بريون آمدند؛ ساملن را هالك و تعدادى از فراريان را قتل عام كردند؛ برخى ديگر كه در 
هنگام عقب نشيىن به شهر به دمشن برخورد كرده بودند، ناچار شدند خود را به فرات بيندازند و 
تقريبا مهگى از بني رفتند؛ مشار كشتگان به قدرى زياد بود كه رود تا مسريى طوالىن رنگ خون را 

 به خود گرفته بود.

 شاه كه در درون شهر به حماصره درآمده بود، تقريبا توسط متامى واليان 

 ______________________________
)1.(Salemene  
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 سرزمني هاىي كه ىب صربانه در پى به دست آوردن آزادى خويش بودند، به حال خود رها شد.

سارداناپال، كه بسيار ناتوان شده بود، سه پسر و دو دخرت خويش را مهراه گنجينه هاى بسيار به 
، وفادارترين واىل اش- فرستاد. در عني حال، با شتاب، »2 «- نزد كوتا»1 «سوى پافالگوىن 

پيك هاىي را با فرماىن مكتوب به متامى سرزمني هايش روانه داشت تا در آن جا نريوهاىي گرد آورده و 
هر آن چه را كه براى مقاومت در برابر شهربندان الزم است، فراهم سازند. در زمان هاى دور 
هاتفى گفته بود؛ مادامى كه رود به دمشىن با شهر به پا خنيزد، شهر به تصرف درخنواهد آمد. از 
اين روى، شاه كه دمشىن رود را با شهر هرگز تصور منى كرد و به رسيدن نريوهاى كمكى اميد بسته 

 بود، خود را براى ايستادگى در برابر شهربندان آماده كرد.

27. 

شورشيان، سرمست از پريوزى ها، بر محالت خويش افزودند، وىل نتوانستند هيچ گزندى بر 
حماصره شدگان، كه استحكامات از آن ها دفاع مى كرد، وارد سازند؛ زيرا منجيق ها و كوبه ها- 
ادواتى كه براى خراب كردن باروها و ديوارها به كار گرفته مى شدند- در آن زمان هنوز اخرتاع 

 و پادشاه مراقب بود تا آذوقه و ماحيتاج را به وفور در شهر فراهم سازد. »3 «نشده بودند
 اين چنني حماصره به درازا كشيد:

شورشيان در طى دو سال، تنها به محله بر باروها و كاروان هاى كمكى بسنده مى كردند. در سال 
سوم، چنان باران شديدى باريدن گرفت كه رود فرات خبشى از شهر را به زير آب فرو برد و خبشى 

  ويران ساخت.»4 «از ديوار را به طول بيست استاد

در اين زمان پادشاه از حتقق سخن هاتف يقني پيدا كرد و از جنات خويش مأيوس شد و براى 
آن كه زنده به دست دمشن نيفتد در قصر خويش آتشى برافروخت و بر آن متام طال و نقره و 

 جامه هاى شاهى را قرار داد و خود، زنان و خواجگانش را در

 ______________________________
)1.((Paphlagonie ).(پونت اوكسني) ؛ سرزميىن در آسياى صغري در جنوب درياى سياه 
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)2.(Cotta  

). بيشرت اين آالت و ادوات در زمان پادشاهى دنيس، جبار سرياكوز اخرتاع شدند. ن. ك به: 3(
 از مهني كتاب و براى اطالع بيشرت ن. ك به: فرد هوفر، بر خرابه هاى نينوا، پاريس، 41بند 

1850. 

  مرت3600). برابر با 4(
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اتاقى كه در ميان اين تل آتش بود، حبس كرد. بدين سان مهراه با قصر و خويشانش به تلى از 
خاكسرت بدل شد. شورشيان، با آگاهى از مرگ سارداناپال، از طريق شكاف ديوار وارد شهر شده 
و آن را تسخري كردند؛ جامه ى پادشاهى بر تن آرباس پوشانده، وى را شاه خوانده، فرمانرواىي را به 

 وى اعطا كردند.

28. 

پادشاه جديد، پاداش هاىي را ميان نزديكانش تقسيم كرده، حاكمان سرزمني ها را منصوب كرد. 
بلزيس بابلى- كسى كه جلوس آرباس را بر ختت پيش گوىي كرده بود- نزد آرباس رفت تا خدماتش 
را به وى يادآورى كرده، حكومت بابل زمني را، كه به وى وعده داده شده بود، درخواست كند. او 
مهننني به شاه گفت؛ هنگامى كه سرنوشت جنگ هنوز نامعلوم بود، در پيشگاه بعل نذر كرد كه 
چنان چه موفق شوند سارداناپال را سرنگون ساخته، قصرهايش را به آتش كشند، خاكسرتش را به 
بابل منتقل ساخته و در پيشگاه معبد اين ايزد، بناىي برپا دارد تا خاطره ى جاودان نابودى امپراتورى 
آشور را براى كشىت رانان و ملوانان فرات به ياد آورد. او اين درخواست را از آن جهت عنوان كرد 
كه توسط خواجه اى، كه به نزدش پناه آورده بود، آگاهى يافت كه طال و نقره ى سارداناپال در 

 درون تل هيزم قرار دارد.

آرباس از اين موضوع چيزى منى دانست، زيرا شاه خود را مهراه متام خويشان و داراىي اش سوزانده 
بود؛ او خاكسرت را به بلزيس خبشيد و بابل زمني را در اختيار وى گذارد و اين شهر را از پرداخت 
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خراج معاف كرد. بلزيس ىب درنگ با قايق هاى پر از خاكسرتهاى حاوى طال و نقره، راهى بابل 
 شد.

با اين حال قضيه فاش شد؛ شاه سرداران هم رزم خويش را به عنوان داور براى اين مرافعه تعيني كرد. 
متهم در برابر داوران به جرم خويش اعرتاف و دادگاه او را به مرگ حمكوم كرد. اما شاه- كرمي و 
بزرگوار- كه مى خواست در آغاز پادشاهى با خبشيدن وى، نظرها را به سوى خويش جلب كند؛ 
بلزيس را مورد عفو قرار داد و طال و نقره ى ربوده شده را به وى خبشيد و حىت حكومت بابل زمني 
را از وى بازپس نگرفت؛ زيرا در نظر وى، خدماتى كه او كرده بود بيش از گناهانش بود. خرب اين 

 عفو و خبشش مهه جا پخش گرديد و شاه به واسطه ى آن، از احرتام مهگان برخوردار

 143ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

گشت و مردم، كسى را كه توانست بدين سان، فردى را مورد خبشش قرار دهد سزاوار مقام 
پادشاهى دانستند. آرباس با ساكنني نينوا به نرمى رفتار كرد و داراىي هايشان را بدان ها بازگرداند و 
 پس از آن كه دهكده هاى اطراف را به عنوان مسكن در اختيار آنان گذارد، شهر را ويران ساخت.

 سپس طال و نقره اى را كه از تل هيزم برجاى مانده، به دست آمده بود و مقدارش بالغ بر »1«
چندين تاالن مى شد، به اكباتان در ماد منتقل كرد. امپراتورى آشور كه اين چنني توسط مادها 

 ساله- دوام آورده 1300سرنگون شد از زمان نينوس تا سى نسل- شامل يك فاصله ى زماىن 
 بود.

29. 

در اين جا، شرح برخى جزئيات درباره ى كلدانيان بابل و قدمت تارخيى آن ها خارج از موضوع 
 خنواهد بود تا هر آن چه را كه سزاوار يادآورى است، از قلم نيندازمي.

كلدانيان، قدميى ترين ساكنان بابل بودند و در حكومت، طبقه اى نظري طبقه ى كاهنان مصرى را 
تشكيل مى دادند. اين گروه كه براى برپاىي آيني خدايان تشكيل شده بودند، متام عمر خويش را 
صرف تأمل در مسائل فلسفى مى كردند و آوازه اى بلند در ستاره شناسى كسب كردند؛ آنان به 
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ويژه به علوم خداشناسى مى پرداختند و آينده را پيش گوىي مى كردند و مى كوشيدند خواه از طريق 
 تطهري، خواه قرباىن يا سحر و جادو، از بدى رسته، خوىب را از آن خويش سازند.

كلدانيان در هنر پيش گوىي آينده- با مشاهده ى پرواز پرندگان- يد طوالىي داشتند و خواب و 
معجزات را تعبري مى كردند. آن ها كه در بررسى امعاء و احشاء قرباىن، خربه و متبحر بودند، چنني 
پنداشته مى شد كه حقيقت را متام و كمال دريافت مى كنند؛ اما اين دانش ها نزد يونانيان به مهني 

 شيوه آموزش داده منى شد.

فلسفه ى كلدانيان يك سنت خانوادگى بود؛ پسرى كه آن را از پدر به ارث مى برد از متامى 
مسئوليت هاى عمومى معاف بود. از آن جا كه آموزگاران آنان والدينشان بودند از دو مزيت بره 

 مى بردند: يكى آن كه متامى اين معارف را متام و كامل فرا

 ______________________________
). چنني مى منايد كه شهر نينوا پس از مدتى، دگر بار بر خرابه هايش بنا شد؛ زيرا تاسيت 1(

) از اين شهر 6، 23، بند اول) و آمني (6)، بطلميوس (جغرافيا، كتاب 13، 12(سالنامه ها، 
 چونان سخن مى رانند كه گوىي در دوره ى آنان وجود داشته است.

 144ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مى گرفتند و ديگر آن كه به سخنان آموزگاران خويش، بيشرت اعتماد مى كردند. آنان كه از كودكى 
به مطالعه خو مى گرفتند پيشرفت هاى زيادى در ستاره شناسى مى كردند؛ خواه به اين خاطر كه 

 يادگريى در اين سنني آسان است، خواه به خاطر مدت زمان آموزش كه بسيار زياد بود.

يونانيان، برعكس، بدون آشناىي مقدماتى وارد اين حوضه شده، خيلى دير مطالعه ى فلسفه را 
شروع مى كردند و پس از آن كه مدتى به آن مى پرداختند، آن را رها مى كردند تا براى گذران 
زندگى به جستجوى شغل ديگر روند؛ اما مشار اندكى از آناىن كه به مطالعه ى فلسفه عالقمند 
مى شدند و براى امرار معاش به آموزش روى مى آوردند، مهواره در تالش بودند سامانه هاى جديد 
آورده، هرگز از مكاتب پيشينيان خويش پريوى منى كردند. كلدانيان كه مهواره در مهان سطح علمى 
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باقى مى ماندند سنت هايشان را بدون تغيري دريافت مى داشتند، حال آن كه يونانيان، كه تنها در 
انديشه ى سود خويش بودند، مكاتب جديد ابداع كرده، در مهم ترين اصول سخنان يكديگر را 
نقض كرده، خاطر شاگردان خود را پريشان مى كردند و اينان كه مهواره در ترديد دائمى به سر 

 مى بردند، ديگر به هيچ چيز اميان پيدا منى كردند.

در واقع كسى كه مى خواهد از نزديك، معروف ترين مسلك هاى فيلسوفان ما را بررسى كند، متقاعد 
مى گردد كه آن ها هيچ توافقى با هم ندارند و درباره ى اصوىل ترين مسائل علمى، نظرات متناقضى 

 بيان مى دارند.

30. 

كلدانيان براين باورند كه جهان ابدى است، هرگز آغازى نداشته و پاياىن خنواهد داشت؛ بر پايه ى 
فلسفه ى آنان نظم و ترتيب ماده، ناشى از مشيت اهلى است؛ هيچ چيز در كائنات معلول 

 تصادف نيست، مهه چيز حتت اراده ى تغيريناپذير و حاكم خدايان، حتقق مى يابد.

آنان از زمان هاى كهن، با مشاهده ى ستارگان، تأثري آن ها را بر انسان ها شناخته، بدين سان 
 5آينده ى مهگان را پيش گوىي مى كنند. مهم ترين اصل، بر پايه ى نظر آن ها، مربوط به حركت 

  مى ناميم و كلدانيان »1 «ستاره است كه ما آن ها را سياره 

 ______________________________
 ). ستارگان سرگردان 1(

 145ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مى نامند. از نظر آن ها، چشمگريترين و مؤثرترين ستاره از بني آن ها، ستاره اى »1 «آن ها را شارح 
 شناخته »3 « بر آن �ادند و نزد كلدانيان با نام هلوس »2 «است كه يونانيان نام كرونوس 

 ، مركور»5 «، ونوس »4 «مى شود. ساير سيارات مهان نامى را دارند كه نزد منجمان ما، مارس 
 ناميده مى شوند. كلدانيان آن ها را شارح مى خوانند، زيرا از آن جا كه داراى »7 « و ژوپيرت»6«

حركت خاص و معيىن هستند- ديگر ستارگان چنني حركىت نداشته گردش منظمى دارند- وقايع 
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آينده را خرب مى دهند و نيات خري خدايان را براى انسان ها بازگو مى كنند. آنان مى گويند كه 
مشاهده كنندگان متبحر مى توانند از طلوع و غروب و رنگ اين ستارگان، نشانه هاىي بريون 

 بكشند. هم چنني آن ها، طوفان، باران و گرماى مفرط را نيز خرب مى دهند.

پيدايش ستاره هاى دنباله دار، كسوف و خسوف خورشيد و ماه، زمني لرزه ها و تغيريات ناگهاىن كه 
در جو روى مى دهد، نيز نشانه هاى خوشبخىت و شورخبىت سرزمني ها، ملت ها و هم چنني 

پادشاهان و خواص را نشان مى دهند. كلدانيان چنني ادامه مى دهند؛ در زير مسري اين پنج سياره، 
 خوانده مى شوند؛ نيمى سطح زمني و نيمى ديگر، »8 «سى ستاره قرار دارد كه ايزدان مشاور

زيرزمني را مى نگرند و در عني حال اين مشاوران، هر آن چه را بني انسان ها و در آمسان مى گذرد، 
 بررسى مى كنند.

هر ده روز يكى از آن ها، چونان پيام آور ستارگان، از نواحى اوىل به نواحى سفلى روانه شده؛ حال 
آن كه يكى ديگر، مكان هاى زيرين زمني را ترك مى گويد تا به نواحى باالى زمني برود. اين حركات 

 12دقيقا تشخيص داده شده اند و مهواره در زماىن تغيريناپذير، روى مى دهند. بني ايزدان مشاور، 
 رئيس وجود دارد كه 

 ______________________________
)1.(interprete  

)2.((Kronos )(زحل) ساتورن؛ سياره ى كيوان 

)3.(Helus  

)4.((Mars ) مريخ؛ سياره ى برام 

)5.((Venus )(زهره) سياره ى ناهيد 

)6.((Mercure )(عطارد) ؛ سياره ى تري 

)7.((Jupiter )(برجيس) ؛ بزرگ ترين سياره ى منظومه ى خورشيدى؛ مشرتى 
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)8.(Les dieuxconseillers  

 146ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نشانه ى منطقة الربوج نظارت مى كند؛ خورشيد، ماه و 12هريك بر ماهى از سال و بر يكى از 
 سياره، از ميان اين نشانه ها مى گذرند. خورشيد گردش انتقاىل خويش را در طى يك سال و ماه 5

 در طى يك ماه حتقق مى خبشند.

31. 

هر سياره اى گردش خاص خويش را دارد؛ سيارات از حيث سرعت و زمان حركت انتقاىل با هم 
متفاوتند. ستارگان بر تولد انسان ها تأثري زيادى مى گذارند و سرنوشت خوب يا بد را رقم مى زنند؛ 

 به اين خاطر است كه مشاهده گران در آن ها، آينده را پيش گوىي مى كنند.

مى گويند كلدانيان براى مشار زيادى از پادشاهان پيش گوىي كرده اند؛ نظري پيش گوىي براى فتوحات 
؛ چنني مى منايد كه متامى اين »2 « و سلوكوس نيكاتور»1 «داريوش، اسكندر، آنتيگون 

 پيشگوىي ها حمقق شده است كه ما در وقتش، از آن ها سخن خواهيم راند.

هم چنني آن ها، آن چه را كه مى بايست براى خواص روى دهد، با چنان دقىت پيش گوىي مى كردند 
كه كساىن كه درسىت آن را بررسى مى كردند، غرق شگفىت مى شدند و علم اين ستاره شناسان را به 

 ستاره را برمى مشرند 24منزله ى دانشى اهلى تلقى مى كردند. خارج از دايره ى منطقة الربوج، آن ها 
 مى نامند. »3 «كه نيمى در مشال و نيم ديگر در جنوب واقع هستند؛ آن ها را داوران عامل 

ستارگان قابل رؤيت به موجودات زنده اختصاص دارد و ستارگان نامرىي به مردگان. كلدانيان 
مى افزايند كه ماه زير متامى ديگر ستارگان حركت مى كند و به خاطر وزنش نزديك ترين ستاره به 
زمني است و حركت انتقاىل اش را در كوتاه ترين فاصله ى زماىن اجنام مى دهد؛ البته نه به خاطر 
سرعت حركتش، بلكه به اين خاطر كه مسريى را كه مى پيمايد، كوچك است. نورش را [از 

ستاره اى ديگر] وام مى گريد و خسوف هايش، هم چنان كه يونانيان نيز براين عقيده اند، از سايه ى 
 زمني ناشى مى شود.
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 آنان درباره ى كسوف هاى خورشيد تنها به دادن توضيحاتى مبهم و ناچيز

 ______________________________
)1.((Antigone )؛ از فرماندهان مشهور اسكندر 

)2.((SeleucusNicator ) ؛ از سرداران اسكندر و بنيانگذار سلسله ى سلوكيان 

)3.(Jugesdel'univers  

 147ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بسنده مى كنند و نه جرأت دارند آن را پيشگوىي و نه زمان آن را تعيني كنند. درباره ى زمني عقايد 
كامال ويژه اى بيان مى دارند؛ براين باورند زمني توخاىل و به شكل زورقى است و براى هر آن چه كه 

 درباره ى جهان مى گويند داليل ىب مشار و قابل قبوىل بيان مى دارند.

بيش از اندازه از موضوع دور شدمي. اگر خبواهيم وارد متامى جزئيات شومي، كاىف است متقاعد 
گردمي كه كلدانيان در ستاره شناسى، بيش از ديگر مردمان متبحر بوده، با دقت بسيار زياد به اين 

 دانش پرداختند.

با اين حال، باور مشار سالياىن كه در طى آن، مكتب كلدانيان بر علوم جهان سيطره داشته، 
دشوار است؛ زيرا فاصله ى زماىن خنستني مشاهدات ستاره شناسى خويش تا محله ى اسكندر را 
كمرت از چهارصد و هفتاد و سه هزار سال منى دانند. در باره ى كلدانيان به اندازه ى كاىف سخن 

رانده امي؛ حال برمى گردمي به امپراتورى آشور. مهننان كه پيشرت گفته بودمي، اين سلسله توسط مادها 
 سرنگون شد.

32. 

چون مشهورترين مورخان، درباره ى پادشاهى بزرگ ماد، با هم اتفاق نظر ندارند براين باورمي كه در 
اين جا، بيان تفاوت نوشته هاى اين مورخان و مقابله ى آن ها با يكديگر، براى كساىن كه 

 مى خواهند واقعيت را در گذشته فراچنگ آورند، سودمند خواهد بود. بر پايه ى گزارش هرودوت 
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 سال پادشاهى بر آسيا، به دست مادها سرنگون شدند؛ آنگاه در 500، آشوريان پس از »1«
طى چند نسل، هيچ شاهى براى تصاحب قدرت تالش نكرد، مردم به شيوه ى خود بر شهرها 

 را كه در »2 «حكومت مى كردند؛ عاقبت پس از ساليان سال، مادها فردى به نام سياكزار
  سياكزار مردمان مهسايه ى ماد را به »3 «عدالت سرآمد ديگران بود، به شاهى برگزيدند.

 ______________________________
)1.((Herodote )) م) كتاب تاريخ 425- 484؛ مورخ يوناىن و ملقب به پدر تاريخ .  

 او در نه كتاب، اولني اقدام جامع در نقل تاريخ غريديىن است.

 نام داشت.( Dejoces)) اين پادشاه ديوسس 100- 95، 1). بنابر نظر هرودوت (2(

). ديودور در اين جا دچار اشتباه فاحشى گرديده است. سياكزار يا كياكزار براساس حتقيقات 3(
جديد با هووخشرت، سومني شاه ماد، مطابقت مى كند و هم او بود كه امپراتورى آشوريان را 

برانداخت. «ديوسس» يا «ديوكس» كه فرد هوفر- مرتجم فرانسوى اين كتاب- به آن اشاره دارد 
و هرودوت نيز در كتاب خويش از آن نام برده، مهان ديااوكو، خنستني پادشاه و مؤسس سلسله ى 

 ماد مى باشد.

 148ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

اطاعت خويش درآورد و سردمدار پادشاهى جديد شد. جانشنيان وى، با فتوحات جديد به بسط 
 كه به دست كوروش و پارسيان »1 «و گسرتش امپراتورى خويش پرداختند؛ تا زمان آستياژ

شكست خورد. ما در زمان مناسب از اين وقايع به طور مفصل سخن خواهيم راند، زيرا بر پايه ى 
 ، سياكزار توسط مادها به پادشاهى رسيد.»2 «نظر هرودوت، در سال دوم املپياد بيست و هفتم 

 عليه برادرش اردشري مى زيسته است؛ وى »4 « كتزياس كنيدى در زمان لشكركشى كوروش »3«
 سال 17زنداىن شد و چون در دانش پزشكى سرآمد بود در دربار پادشاه پذيرفته شد و در آن جا 

 را- »5 «با افتخار زندگى كرد. كتزياس- هم چنان كه خود به ما مى گويد- با دقت دفاتر شاهى 
كه پارسيان در آن ها تاريخ خويش را براساس قانوىن ثبت مى كردند- بررسى كرد و با سود جسنت 
از آن، اثر خود را نگاشت و مهراه خود به يونان برد. بارى، چنني است آن چه كه كتزياس براى ما 
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بيان مى دارد: پس از سرنگوىن امپراتورى آشور؛ مادها حتت پادشاهى آرباس بر آسيا حكومت 
مى كردند. مهننان كه پيشرت گفتيم، آرباس مهان است كه سارداناپال را شكست داده بود. آرباس 

 50 جانشني وى شد و مدت »6 « سال پادشاهى درگذشت و پسرش ماندوسس 28پس از 
 سى سال، »7 «سال بر آسيا حكومت كرد. پس از اين پادشاه، پشت در پشت، سوسارم 

  چهل سال پادشاهى كردند.»10 « بيست و دو و آرته »9 « پنجاه، آربيان »8 «آرتيكاس 

 ______________________________
)1.((Astyage ).يا «آستياگ»- «اخيتوويكو»؛ جد مادرى كوروش كبري و آخرين پادشاه ماد 

 ). هفتصد و يازدمهني سال پيش از ميالد مسيح.2(

( Wesseling)). اين مطلب يا ناشى از اشتباه هرودوت است يا مهان گونه كه وسلينگ 3(
پيش از اين خاطرنشان ساخته، منت هرودوت در زمان ديودور، با متىن كه اكنون در دست 

 ماست، متفاوت بوده است.

 ). مقصود كوروش كوچك است.4(

)5.((les diphtheresroyaux ) ،؛ اين دفاتر سالنامه هاى پادشاهان بودند
) از آن ها 2، 10؛ 1، 6؛ 22، 2) و اسرتكاتب (2، 6كه عزرا (( LesMegella)جمله هاىي 

 سخن مى رانند.

)6.(Mandauces  

)7.(Sosarme  

)8.(Artycas  

)9.(Arbiane  

)10.(Artee  
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 149ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

33. 

  روى داد.»1 «در زمان پادشاهى آرته، جنگ بزرگى بني مادها و كادوسيان 

- كه به خاطر شجاعت و دورانديشى و ديگر »2 «منشأ آن چنني بود: يك پارسى به نام پارسود
خصلت هايش مردى برجسته و بزرگ بود- مهر و دوسىت شاه را نسبت به خويش جلب كرد به 

 گونه اى كه شاه هنگام مشورت بيشرتين تأثري را از وى مى گرفت.

پارسود به سبب حكمى كه شاه عليه وى صادر كرده بود رجنيده خاطر شده، مهراه با سه هزار 
پياده نظام و هزار سواره نظام، نزد كادوسيان پناه برد و خواهرش را به ازدواج يكى از برجسته ترين 
رجال اين سرزمني درآورد. اين ياغى، اين سرزمني را براى كسب استقالل خويش برانگيخت و 
خود به عنوان سركرده، برگزيده شد. وى پس از آگاهى از اين كه نريوهاى ىب مشارى عليه وى 
فرستاده شده است، متامى كادوسيان را به جنگ فراخوانده، اردويش را در دربند ورودى اين 

 هزار نفر نبود- برپا ساخت. وى با پادشاه، 200سرزمني- مهراه با سپاهى كه مشارش كمرت از 
 هزار تن از آن ها 50 هزار سرباز به جنگ وى آمده بود، پيكار كرد و بيش از 800آرته، كه مهراه 

را به خاك هالكت رساند و باقى را از سرزمني كادوسيان راند. پارسود كه با اين پريوزى حتسني و 
ستايش مهگان را به خود جلب كرده بود توسط بوميان به پادشاهى برگزيده شد؛ وى از آن زمان 

 پى درپى به ماد يورش مى برد و آن را ويران مى كرد.

پارسود به آوازه اى بلند دست يافت و در اواخر عمر به جانشني خود سوگند رمسى داد كه مهواره 
كني كادوسيان عليه مادها را بر دل داشته باشد و نذر كرد اگر روزى تبارش و مجلگى كادوسيان 

 با مادها از در صلح و آشىت درآيند، دچار لعن و عذاب اهلى شوند.

به اين خاطر است كه كادوسيان مهواره دمشن مادها بودند و هرگز به اطاعت پادشاهان آن ها- تا 
 زماىن كه كوروش امپراتورى را از آن پارسيان كرد- گردن ننهادند.
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 ______________________________
)1.((Cadusiens ).؛ اقوام ساكن در جنوب شرقى درياى خزر 

)2.((Parsode ) ؛ نيكوالس دمشقى كه برخى جزئيات توطئه هاى اين شخص را براى ما
 بازمى گويد، از وى حتت نام پارسونداس نام مى برد.

 150ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

34. 

 به مدت چهل سال بر »2 « سال و آسىت باراس 22 به مدت »1 «پس از مرگ آرته، آرتينس 
ختت پادشاهى ماد فرمان راندند. در زمان اين پادشاه، پارتيان خود را از سرسپردگى مادها رهاىي 

 سپردند. اين رويداد، جنگى چندين ساله را »3 «خبشيدند و سرزمني و شهر خويش را به سكاها
بني سكاها و مادها موجب شد كه در طى آن نربدهاى زيادى روى داد؛ افراد زيادى از دو طرف 
هالك شدند تا اين كه عاقبت صلحى با اين شرايط برقرار گرديد: پارت ها مى بايست به اطاعت 

 مادها درآيند و دو طرف امالك پيشني خويش را حفظ كرده، پيماىن دائمى منعقد سازند.

، بر سكاها فرمان مى راند؛ وى در هنر جنگ خربه و ماهر »4 «در اين اوان، ملكه اى به نام زرين 
بود و به پاس جسارت و چابكى سرآمد متامى ديگر زنان سرزمينش بود. زنان سكاها اغلب، 

شجاع و ىب باك و در خماطرات جنگى با مهسران خويش تشريك مساعى مى كردند. زرين به پاس 
زيباىي خريه كننده اش برمهه ى آن ها برترى داشت و به واسطه ى ذهن خالق و ىب باكى اش، از سوى 
مهگان حتسني مى شد. او مردمان هم جوار را- كه يوغ ننگني بندگى را بر گردن سكاها �اده 
بودند- شكست داد. خبش اعظم سرزمينش را آباد، شهرهاى زيادى بنا و آداب و رسوم 

هم ميهنانش را تلطيف كرد. پس از مرگ وى، ساكنان اين سرزمني براى قدرداىن و يادآورى اين 
 3نيكى ها، آرامگاه باشكوهى برايش برپا داشتند. اين آرامگاه شامل هرمى بود كه هر ضلع آن، 

 و سر آن نوك تيز بود. برروى اين بنا، جمسمه ى طالىي »5 «استاد طول و يك استاد ارتفاع داشت 
 بزرگى �اده بودند و چونان قهرماىن، به وى احرتام 
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 ______________________________
)1.(Artynes  

)2.(Astibaras  

)3.(Saces( /)Scythes  ؛ نام آن ها به صورت ساسه، سيت، سكاتيه، سكوتيا، سكسىت و
اسكيتس نيز آمده است. اقوامى بودند كه از مشال آسياى مركزى تا كناره هاى رود ايسرت و دانوب 

  . م گروهى از آنان به ناحيه اى در روسيه جنوىب كه به نام 700- 750سكىن داشتند. حدود 
آن ها به «سكوتيا» (اسكيت) معروف شد، مهاجرت كردند. گروهى ديگر از آنان كه يونانيان 
ايشان را اسكيت مى خواندند، كيمرييان را- كه در ارمنستان كنوىن ساكن بودند- از سرزمينشان 

  . م از ريشه بركندند و مادها 638بريون رانده و با كمك قوم آشور، اين قوم قدميى را به سال 
 را نيز به اطاعت واداشتند.

)4.(Zarine  

 ). حدود صد و هشتاد و چهار مرت5(

 151ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مى گذاردند و اين مراسم را با چنان شكوهى اجنام مى دادند كه هيچ يك از پيشينيانش از چنني 
احرتامى برخوردار نشد. آستيباراس، پادشاه مادها، به خاطر كهولت سن، در اكباتان درگذشت و 

 اين پادشاه »2 «- كه يونانيان آستياژ مى نامند- واگذار كرد.»1 «پادشاهى را به پسرش آسپاداس 
از كوروش، كه پادشاهى را براى پارسيان به ارمغان آورد، شكست خورد كه بعدها به طور مفصل از 

 گمان مى كنيم به اندازه ى كاىف درباره ى امپراتورى آشوريان و مادها، »3 «آن سخن خواهيم راند.
هم چنني اختالف نظر مورخان در اين باره، داد سخن داده امي. حال هند را مورد بررسى قرار 

 مى دهيم و از آن چه كه درباره ى افسانه هاى آن حكايت مى كنند، سخن خواهيم راند.

35. 
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سرزمني هند به شكل چهارگوشى است. اضالعى كه به مشرق و جنوب مشرف است توسط 
«درياى بزرگ» احاطه شده اند؛ حال آن كه مسىت كه به مشال مشرف است به وسيله ى رشته 

 از سرزمني اسكيىت كه اسكيىت ها، معروف به سكاها، در آن سكىن دارند »4 «كوه هاى مهودوس 
جدا شده است. ضلع چهارم كه به مغرب مشرف است به ايندوس- كه شايد بعد از نيل 

  هزار استاد28بزرگ ترين رود باشد- حمدود شده است. مى گويند اين سرزمني از مشرق به مغرب 
  هزار استاد مساحت دارد. چنني مى منايد كه هند به واسطه ى 32 و از مشال به جنوب »5«

 ______________________________
)1.(Aspadas  

). فهرسىت كه ديودور از شاهان ماد به دست مى دهد براساس فهرست كتزياس است كه چندان 2(
به حقيقت نزديك نيست. كتزياس برخالف هرودوت و گزنفون نسبت خانوادگى كوروش را با 

مادها رد مى كند. ديودور هرچند كه فهرست پادشاهان مادى كتاب كتزياس را بر كتاب هرودوت 
ترجيح داده، با اين وجود گوشه ى چشمى نيز به فهرست هرودوت داشته است و اين در انطباق 
آسپاداس با آستياژ كامال مشهود است. اسامى پادشاهان ماد در كتاب هرودوت و كتزياس 

اختالف چشمگريى دارد كه در اين جا تنها به نام اين شاهان بسنده مى كنيم؛ در كتاب هرودوت: 
ديوسس (ديااوكو)- فرااورتس (فرورتيش- خشرتيته)- سياكزار (كواكسارس- هووخشرت)- آستياژ 

 (اخيتوويگو). در كتاب كتزياس (براساس فهرست پرينيا):

آرباكيس (آرباس)- مائوداكس (ماندوسس)- سوسارمس (سوسارم)- آرتى كاس- ارىب يانيس 
 (آربيان)- آرتائيس (آرته)- آرتينس- اسپنداس (آسپاداس)- آسىت گاس.

). اين كتاب ديودور كه چگونگى بر ختت نشسنت كوروش را نيز دربردارد، متأسفانه از بني رفته 3(
 است.

)4.(He modusdelascythie  

 ). پانصد و پانزده مرييامرت5(
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وسعت زيادش، قسمت اعظم سرزمني هاىي را كه در مدار رأس السرطان و خط استوا واقعند، 
دربرمى گريد. در واقع ساعت هاى خورشيدى در دوردست ترين سرحدات هند اغلب سايه 

 (ستاره قطىب) »1 «منى انداختند و صورت فلكى خرس در شب غريقابل رؤيت بود. حىت آركتوروس 
 ديده منى شد و سايه ها به طرف جنوب مايل بود.

هند داراى كوه هاى بزرگ و فراواىن است كه پوشيده از انواع درختان ميوه است. هم چنني از 
دشت هاى حاصل خيزى برخوردار است كه داراى چشم انداز زيباىي بوده، رودهاى زيادى آن ها را 
آبيارى مى كنند. قسمت اعظم اين سرزمني با آب فراوان آبيارى مى شود و ساالنه دو بار حمصول 
از آن برداشت مى شود. از حيث گونه هاى خمتلف حيوانات، غىن است؛ اين حيوانات به واسطه ى 

 جثه و قدرت معروفند. برخى در خشكى به سر مى برند و برخى ديگر در آمسان پرواز مى كنند.

در هند به خاطر فراواىن غذا، فيل هاى عظيم اجلثه و ىب مشارى پرورش مى يابند كه از فيل هاى ليىب 
بسيار نريومندتر هستند. هنديان آن ها را شكار و براى جنگ رام مى كنند و دانسته شده كه در 

 موارد بسيارى، اين حيوانات هستند كه پريوزى را در جنگ رقم مى زنند.

36. 

فراواىن مواد غذاىي موجب چاقى و فربى ساكنني مى گردد و چون از هواى پاك تنفس مى كنند و 
از آب هاى گوارا مى نوشند، داراى ذهىن خالق براى كارهاى هنرى اند. خاك هند براى توليد 
ميوه هاى مرغوب بسيار حاصل خيز است و حاوى رگه هاى فلزى گوناگون است؛ در آن طال، 
نقره، مفرغ و آهن به فراواىن يافت مى شود؛ هم چنني قلع و بسيارى فلزهاى ديگر- كه براى 

تزئينات و نيازهاى روزمره ى زندگى و نيز براى كاربردهاى جنگى مورد استعمال قرار مى گريند- در 
 آن وجود دارد.

  در هند- كه توسط رودهاى زيادى مشروب  «*»افزون بر غالت معمول 
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 ______________________________
)1.(Arcturus  

 آمده است.( Demeter)* در ترمجه انگليسى «افزون بر دانه ى دمرت»

 153ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مى نامند و »1 «مى شود- ميزان زيادى ارزن، سبزجيات گوناگون، برنج و گياهى كه آن را بوسپور
بسيارى از گياهان خوراكى ديگر رشد مى يابد. مهننني بسيارى از ديگر ميوه ها، كه براى خوراك 

 كه شرح آن ها در اين جا باعث اطاله ى كالم خواهد  «*»حيوانات مناسبند، به فراواىن وجود دارد
شد. به مهني خاطر است كه مى گويند ساكنان اين سرزمني هرگز دچار قحطى و گرسنگى 

. در آن جا ساالنه دو بار باران هاى منظم مى بارد؛ يكى در زمستان، در فصلى كه »2 «منى شوند
مثل ساير جاها بذر گندم مى افشانند و ديگرى در انقالب تابستاىن كه برنج، بوسپور، كنجد و 

 ارزن مى كارند.

در بيشرت سال ها، هر دو برداشت خوب است و اگر يكى كم شود، ديگرى به خوىب كمبود آن را 
، به خاطر »3 «جربان مى كند. ميوه هاى وحشى و ريشه هاىي كه در مكان هاى باتالقى مى رويند

 غذا فراواىن را در اختيار مردم مى گذارند. تقريبا متام دشت، آكنده از »4 «طعم شريينشان 
خبارهاى مالميى است كه از رودخانه ها برخاسته و هر ساله در فصل تابستان به صورت باران هاى 

 ريشه هاى گياهان، به ويژه ريشه ى »5 «منظم فصلى فرو مى ريزند و گرماى آفتاب موجب رسيدن 
ىن هاى بلند در باتالق ها مى گردد. وانگهى آداب و رسومى كه هنديان در ميان خويش مرعى 
مى دارند موجب مى شود كه قحطى، هرگز در اين سرزمني روى ندهد. ديگر ملت ها وقىت با هم 
مى جنگند، كشتزارها را ويران مى كنند و موجب مى شوند باير گردد؛ حال آن كه نزد هنديان، 

 كشاورزان، مقدس و مصون از تعرض مى باشند و مى توانند

 ______________________________
را به دانه اى كه شبيه دانه ى گندم است، اطالق ( bospore)) گياه بوسپور15). اسرتابون (1(

 مى كند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده: «افزون بر مهه ى اين ها، بسيارى گياهان ديگر مى رويند كه به 
عنوان غذا مصرف مى شوند و بيشرت آن ها بومى اين سرزمني مى باشند. هم چنني ديگر ميوه هاى 
خوردىن نيز در اين سرزمني مى رويند كه براى غذاى حيوانات مناسبند؛ وىل نوشنت درباره ى مهه ى 

 آن ها كارى است كه زمان زيادى مى طلبد.»

). اين گفته در معناى كلى و عام شايد درست باشد؛ اّما نوشته هاى بوداىي اغلب به كمبود 2(
 Cambridغذا، ناشى از خشك ساىل يا سيل اشاره مى كنند. ر. ك به:

geHistoryofIndia ,I ,P .203  

 ). منظور حمصوالتى داراى ريشه هاى خوراكى مثل هويج، شلغم، ترب و غريه است.3(

 ). نيشكر يا هر گونه ى ديگر ىن كه سرشار از قند است.4(

) مى گويد 20، 1، 15). معناى لغوى اين فعل «جوشيدن» يا «گرم شدن» است. اسرتابون (5(
 كه آن چه كه ديگر مردمان «رسيدن» ميوه ها مى نامند، هنديان «گرم شدن» مى گويند.

 154ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ىب آن كه خطرى متوجه آن ها باشد در جماورت سپاهياىن كه براى جنگ صف آراىي كرده اند، به 
كارهايشان ادامه دهند. جنگ جويان يكديگر را در نربدها از پاى درمى آورند، اما هيچ آسيىب به 
برزگران منى رسانند و آن ها را هم چون خريخواهان عموم مى پندارند؛ هرگز مزارع دمشنان خويش را به 

 آتش منى كشند و درختان آن ها را قطع منى كنند.

37. 

هند داراى رودهاى قابل كشىت راىن است و سرچشمه ى آن ها از كوه هاى واقع در مشال است كه 
در دشت ها جارى مى گردند. برخى از اين رودها به هم پيوند خورده، در رودى به نام گنگ 

 »2 « پنا دارد و از مشال به جنوب جارى شده و به اوسئان »1 «مى ريزند. اين رود سى استاد
 واقع است و آن جا پر از فيل هاى »3 «مى ريزد. اين رود در شرق در كنار سرزمني گانداريدها
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عظيم اجلثه است؛ از اين روى هيچ پادشاه بيگانه اى هرگز براين كشور استيال نيافته و هم چنني 
ديگر ملت ها، از مشار و قدرت اين حيوانات مى هراسند. در واقع، حىت اسكندر مقدوىن كه 

سراسر آسيا را فتح كرد، از جنگيدن با گانداريدها حذر كرد؛ وى پس از آن كه مهراه با سپاهيانش 
به رود گنگ رسيد و ساير هنديان را مطيع خويش ساخت، وقىت آگاه شد كه گانداريدها چهار 

 هزار فيل را به جنگ او آورده اند، از لشكركشى عليه آن ها چشم پوشيد.

رودخانه ى ديگر، نظري گنگ، ايندوس است. اين رود نيز از مشال سرچشمه مى گريد و با رخينت به 
 اوسئان، مرز هند را به وجود مى آورد.

ايندوس، در هنگام عبور از ميان دشت هاى پناور، چندين رودخانه ى قابل كشىت راىن را نيز- كه 
 هستند- در خود جاى مى دهد. »6 « و آسزين »5 «، هيداسپ »4 «معروف ترين آن ها هيپازيس 

افزون براين، رودخانه هاى ديگرى از اين سرزمني عبور مى كنند و باغ ها را آبيارى كرده، موجب 
 حفظ حاصل خيزى خاك مى گردند. طبيعى دانان و

 ______________________________
 ). پنج و نيم كيلومرت1(

)2.((l'Ocean )؛ اقيانوس هند 

)3.(Gandarides  

)4.(Hypasis  

)5.(Hydaspe  

)6.(Acesine  
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فيلسوفان هندى، چنني دليلى را براى مشار زياد رودها و فراواىن آب ها پيش مى كشند: آنان 
 »1 «مى گويند؛ سرزمني هاىي كه هند را احاطه كرده اند، نظري سرزمني سكاها، باخرتى ها و آرياىن ها
باالتر از هند واقع هستند و طبيعى است كه آب ها از نواحى باال به نواحى پايني، يعىن هند، 

سرازير شده و اين چنني زمني هاى اطراف را آبيارى كرده، با پيوند خوردن به يكديگر، مشار زيادى 
 رودخانه پديد مى آورند.

 خوانده مى شود و از منبعى به مهني نام سرچشمه مى گريد، »2 «يكى از اين رودخانه ها كه سيال
از ويژگى عجيىب برخوردار است: هركس كه در آن بيفتد برروى سطح آب برمنى گردد؛ مهه چيز 

 »3 «برخالف قانون طبيعى به اعماق فرو مى رود.

38. 

مى گويند؛ در هند- سرزميىن با وسعت ىب كران- افراد ىب مشار و گوناگوىن سكىن گزيده اند و 
هيچ يك از آن ها از نژاد بيگانه نيستند، زيرا مجلگى، بومى آن سرزمني حمسوب مى شوند. هنديان 
هرگز، هيچ كوچ نشيىن را منى پذيرند و هيچ گاه كوچ نشيىن به جاى ديگر منى فرستند. بر پايه ى 

افسانه هاى آن ها، قدميى ترين ساكنان اين سرزمني، از ميوه هاى وحشى تغذيه مى كردند و خود را با 
پوست حيوانات- هم چنان كه خنستني يونانيان چنني مى كردند- مى پوشاندند. پس از چندى، 
هنرها و آن چه را كه براى زندگى سودمند است كشف كردند. نياز، خود راهنماى حيوان و 
 مهننني انسان است كه صاحب دستاىن سازگار براى هر كارى و داراى زبان و خرد است.

فرزانگان هندى افسانه اى را نقل مى كنند كه شرح خمتصر آن خاىل از لطف نيست. مى گويند كه 
 در زمان هاى دور، هنگامى كه انسان ها هنوز به صورتى پراكنده در آبادى ها مى زيستند، باخوس 

  سرزمني هاى مغرب زمني را ترك گفته، با سپاهى »4«

 ______________________________
)1.(Arianiens  

)2.(Silla  
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) نيز به آن اشاره دارد، قطعا افسانه اى بيش 2، 31). اين حكايت كه پلني (تاريخ طبيعى، 3(
 نيست.

)4.((Bacchus ) ،يا «باكوس» كه به نام ديونيزوس نيز معروف مى باشد؛ وى خداى شراب
تاكستان و جذبه ى عارفانه بود. ديونيزوس به معناى «دو بار تولد يافته» مى باشد، از آن جهت 
كه مادرش مسله با ديدن چهره ى عاشق خويش، زئوس، به حالت برق زده اى بر زمني افتاد و 

زئوس، ديونيزوس شش ماهه را كه هنوز در شكم مادر بود بريون كشيده، او را به ران خود دوخت 
 و در پايان مهلت مقرر، طفل را صحيح و سامل خارج كرد.

 156ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

قدرمتند نزد آن ها رسيد و از متامى هند- كه در آن زمان هنوز داراى شهر مهمى نبود تا در برابرش 
ايستادگى كند- عبور كرد. وقىت هوا به طور ناگهاىن، بيش از اندازه گرم شد و بيمارى طاعون 

سپاهش را از پاى درآورد؛ باخوس- اين فرمانده دورانديش- نريوهايش را به بريون از دشت برد و 
 اردوى خويش را در دامنه ى كوه برپا كرد.

بادهاى خنكى كه در آن جا مى وزيد و آب هاى پاكى كه از چشمه ها جارى مى شد، بيمارى را از 
 ناميده »1 «اردويش دور كرد. اين مكان كه در آن باخوس سپاهش را بدين سان جنات داد، مروس 

مى شود؛ روايت يوناىن كه بر پايه ى آن، باخوس درون راىن پرورش يافته است از اين موضوع ناشى 
 پس از آن، باخوس به ذخريه ى انواع ميوه پرداخت و هنر شراب سازى و ديگر »2 «مى شود.

چيزهاى مفيد براى زندگى را به هنديان آموخت. وانگهى وى شهرهاى مهمى را بنا �اد؛ آبادى ها 
را به مكان هاى برت انتقال داد و آيني خدايان را برپا ساخت و قوانني و دادگاه ها را بنيان �اد؛ 
عاقبت، چون كارهاى نيك بسيارى را به اجنام رساند او را مهنون ايزدى پنداشتند و از احرتام 

 جاوداىن بره مند شد.

مهننني آورده اند كه وى مهراه با سپاهش مشار زيادى زن آورد و در جنگ ها از طبل و سنج بره 
 سال پادشاهى بر سراسر هند، 52مى جست؛ زيرا هنوز شيپور اخرتاع نشده بود. باخوس پس از 

 بر اثر كهولت سن بدرود حيات گفت.
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پسرانش جانشني وى شدند و پادشاهى را چون مرياثى منتقل كردند؛ عاقبت پس از چندين نسل، 
 اين سلسله سرنگون گرديد و از آن پس، مردم به شيوه ى خود بر شهرها حكومت مى كردند.

39. 

چنني بود افسانه اى كه كوه نشينان هند، درباره ى باخوس و جانشينانش حفظ كردند. آنان مهننني 
مى گويند كه هركول در سرزمني آن ها زاده شده است و هم چون يونانيان، گرز و پوست شري را، 
به عنوان نشان، ارائه مى دهند. بر پايه ى حكايت آن ها، هركول در قدرت و شجاعت سرآمد 

 مهگان بود و زمني و دريا را از

 ______________________________
)1.((Meros )«؛ به معناى «ران 

 ). در ران ژوپيرت (زئوس)2(

 157ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 هيوالها پاك ساخت؛ وى كه زنان زيادى اختيار كرده بود داراى پسران فراوان و تنها يك دخرت
 .»2 « بود»1«

وقىت فرزندانش به سن بلوغ رسيدند، هركول، پادشاهى را به مساوات بني آن ها تقسيم كرد. وى 
مهننني تنها دخرتش را ملكه ى سرزميىن كرد كه به وى خبشيده بود. در بني شهرهاى زيادى كه 

؛ در آن جا قصرى باشكوه »3 «هركول بنا �اد، معروف ترين و بزرگ ترين آن ها، پاىل بوترا است 
ساخت و با اسكان مردمان، شهر را مسكوىن كرد و گرداگرد آن را خندقى عميق حفر كرد كه 

آب هاى رودخانه اى درون آن جارى بود. هركول پس از آن كه از خاكدان انسان ها رخت بربست، 
در مشار خدايان درآمد و از احرتامات الوهيىت برخوردار گرديد. اخالفش به مدت چندين نسل 
پادشاهى كردند و آثار چشمگريى از خود برجاى گزاردند؛ اما هرگز با بيگانگان وارد جنگ 

 نشده، هيچ مهاجرنشيىن را به خارج از اين سرزمني نفرستادند.
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بعدها، پس از ساليان دراز، بيشرت شهرها حكومت مردمى را برگزيدند؛ با اين حال برخى از قبايل 
 تا عهد لشكركشى اسكندر، حكومت پادشاهى را حفظ كردند.

در ميان آداب و سنن منحصربه فردى كه نزد هنديان وجود دارد، يكى از آن ها كه توسط فيلسوفان 
 قدميى اين سرزمني آموزش داده مى شود، بسيار ستودىن است.

بر پايه ى اين قانون حتت هر شرايطى هيچ يك از آن ها منى بايد برده ى ديگرى شود، متامى انسان ها 
 نزد هنديان، وقىت انسان ها آموختند كه »4 «آزاد هستند و بايد برابرى و مساوات را رعايت كنند.

نه ارباب هم نوع خويش و نه برده ى آنان باشند، برتين نوع جامعه را به منصه ظهور مى رسانند؛ 
بيهوده است كه قوانني برابرى را براى مهگان وضع كنيم و در عني حال، نابرابرى حقوق را برپاى 

 دارمي.

 ______________________________
 )9). اين دخرت پانته آ نام داشت. ن. ك به: آريان (1(

 ). آريان گزارش كاملى از اين دخرت- كه نامش پانته آ بود- به دست مى دهد.2(

( Erannoboa)). بر پايه ى گزارش آريان، اين شهر در حمل تالقى دو رود گنگ و ارانوبوآ3(
واقع شده است و امروزه اهللا آباد نام دارد. ن. ك به: رابرتسون (جستارى در باب هند باستان، ص 

  از منت التني)235

در فلسطني نيز وجود ( Esseniens)). فيلون به ما گزارش مى دهد كه اين قانون نزد اسنيان ها4(
داشته است. اسنيان ها پس از لغو برده دارى، متامى فرمانروايان مستبد و خودكامه را متهم به جتاوز 

 به قانون مقدس برابرى كرده، آنان را چون توهني كنندگان به مقدسات مى پنداشتند.

 158ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

40. 
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 تقسيم مى گردد. خنستني آن را فيلسوفان تشكيل مى دهند. اين »1 « طبقه 7جامعه ى هند به 
طبقه از حيث تعداد، كمرتين هستند، وىل از حلاظ رتبه و مقام، خنستني. فيلسوفان از هر 

مسئوليت عمومى معاف و نه ارباب و نه برده ى كسى هستند. آنان توسط بزرگان شهر براى 
قرباىن هاى عمومى و مراسم خاك سپارى به كار گرفته مى شوند؛ زيرا حمبوب ترين خلق خدايان به 

مشار آمده، بر معارف مربوط به عامل اموات آگاهى دارند. در ازاى خدمت، از حتف و احرتامات 
شاياىن برخوردار مى شوند. آنان مهننني به كارهاى مفيد براى جامعه اشتغال دارند: در جممع 

عمومى، كه در آغاز هر سال برگزار مى گردد؛ خشكى ها، باران ها، بادها، بيمارى ها و هر آن چه 
را كه مى تواند براى شهروندان سودمند باشد، پيش گوىي مى كنند و عموم نيز به آن ها گوش فرا 

 مى دهند.

پادشاه و عموم كه بدين سان از آن چه كه در آينده روى خواهد داد آگاه شدند، نيازهاى آتى 
خويش را فراهم مى سازند و از پيش، هر آن چه را كه مى تواند مفيد واقع شود، در اختيار 

 جمازات منى شود و تنها حمكوم به »2 «مى گريند. فيلسوىف كه در پيش گوىي هاى خويش اشتباه كرد
سكوت مى شود. طبقه ى دوم، برزگرانند كه به نظر مى رسد مشارشان بسيار بيشرت از ديگر طبقات 
است. اينان از جنگ و ديگر خدمات عمومى معاف بوده، متام مراقبت و توجه خويش را صرف 
زراعت مى كنند؛ دمشن هرگز با ديدن برزگرى كه در كشتزار است، به وى گزند و آسيىب منى رساند 
و او را مهنون خريخواه عموم مى مشرد و از رساندن گزند به وى چشم مى پوشد. در نتيجه، دشت 

از نابودى مصون مى ماند و مملو از گونه هاى خمتلف ميوه مى شود و غذاهاى گوناگوىن را در 
اختيار انسان قرار مى دهد. كشاورزان زندگى خويش را مهراه با زنان و فرزندانشان، در دشت 

مى گذرانند و هرگز در شهرها مستقر منى شوند و خراج را به شاه، كه مالك متامى زمني هاى هند 
 است، مى پردازند.

 ______________________________
)؛ 39، 1، 15). درباره ى طبقات جامعه ى هند ر. ك به: نوشته هاى اسرتابون (1(

 .( Encycl opaediaBritanica)) و نيز مقاله ى «طبقات» درIndica ) ،11آريان 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


) مى گويد كه فيلسوف مزبور مى بايست سه بار اشتباه 39، 1، بند 15). اسرتابون (كتاب 2(
 مى كرد.

 159ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 افزون براين ماليات، چهار يك حمصوالت خويش را درون »1 «احدى جماز به داشنت زمني نيست.
 انبارهاى شاهى مى ريزند.

سومني طبقه، مشتمل بر چوپانان احشام بزرگ و كوچك و در يك كالم شباناىن اند كه در شهر و 
روستا به سر منى برند و زندگى خود را زير چادرها مى گذرانند و چون به شكار هم مى پردازند، 
مزارع را از پرندگان و حيوانات درنده پاك مى سازند. از اين طريق، به رغم اين كه بسيارى از 

حيوانات وحشى و انواع خمتلف پرندگان، بذرهاى برزگران را مى خورند، با اين حال هند را به زير 
 كشت مى برند.

41. 

چهارمني طبقه، پيشه وران هستند كه برخى از آن ها جنگ افزار و برخى ديگر ابزارهاى الزم براى 
كشاورزى و ديگر لوازم زندگى را مى سازند و نه تنها از خراج معاف هستند بلكه از انبارهاى 

 شاهى، مقدارى گندم نيز دريافت مى دارند.

طبقه ى پنجم، جنگيان هستند كه از حيث مشار دومني طبقه مى باشند. در هنگام صلح، اوقات 
خود را به تفرّج و سرگرمى مى گذرانند. مهه ى سربازان و نيز اسب ها و فيل هاى جنگى، از خزانه ى 

 هستند. اينان مسئول بازرسى و نظارت »2 «شاهى امرار معاش مى كنند. طبقه ى ششم، افورها
بر آن چه كه در هند روى مى دهد، مى باشند و بايد درباره ى آن ها به پادشاهان گزارش بدهند و 

 چنان چه حكومت، پادشاهى نباشد، مى بايد اين گزارش را براى صاحب منصبان فراهم كنند.

 هستند كه در امور عمومى به مشورت و تصميم گريى مى پردازند؛ از »3 «هفتمني طبقه، سناتورها
حيث مشار كمرتينند، وىل به پاس اصالت خانوادگى و داناىي، برجسته ترين مى باشند، برخى از آن ها 
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مشاوران شاه و برخى ديگر كارپردازان حكومت و رؤساى دادگاه مى باشند و حاكمان و 
 صاحب منصبان واال از ميان آن ها برگزيده مى شوند.

 ______________________________
به مورد اجرا گذارده ( Serfs)). اين قانوىن بود كه در دوره ى قرون وسطى درباره ى سرف ها1(

مى شد و امروزه نيز در پاره اى كشورهاى نيمه متمدن وجود دارد. اين وضعيت برزگران در نزد 
آنان، آن گونه كه پيشرت اشاره ( Laloidel'egalite)هنديان، به هيچ عنوان با قانون برابرى 

 كردمي، مهخواىن ندارد.

)2.(Ephores  

)3.(Senateurs  

 160ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

تقسيم جامعه ى سياسى هنديان تقريبا چنني است. گذشته از اين، براى هر شخصى، ازدواج 
خارج از طبقه اش، تغيري شغل يا داشنت دو شغل هم زمان ممنوع است به طورى كه يك سرباز 

 منى تواند به زراعت زمني پرداخته و يك پيشه ور نيز منى تواند فيلسوف شود.

42. 

در سرزمني هند مشار زيادى فيل وجود دارد كه از حيث قدرت و اندازه بسيار برتر از حيوانات 
ديگرند. اين حيوانات، مهننان كه برخى مدعى آنند، داراى روش جفت گريى خاصى منى باشند، 
زيرا آن ها مهنون اسب ها و ديگر چارپايان با هم جفت گريى مى كنند؛ دوره ى باردارى ماده ها در 

 ماه است. ماده فيل ها مانند ماديان، معموال تنها 18 ماه، وىل در بيشرت موارد 16برخى موارد 
 سالگى به آن ها غذا مى دهند. بيشرت فيل ها به باالترين سىن 6بنه اى كوچك مى زايند و مادران تا 

 كه يك انسان مى تواند برسد، دست مى يابند و پريترين آن ها به دويست سالگى مى رسد.
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هم چنني نزد هنديان، صاحب منصباىن وجود دارند كه نقش آن ها، استقبال از بيگانگان است و 
مهننني مراقبند هيچ ظلمى نسبت به آن ها نشود. گذشته از اين، اگر يك خارجى بيمار شود وى 
را نزد حكيمى مى برند و مراقبت هاى ديگرى نيز در حقشان روا مى دارند؛ وقىت مردند آن ها را به 
خاك مى سپارند و داراىي هاىي را كه خارجيان، هنگام مرگ، از خود برجاى مى گذارند به وارثني شان 

 . «*»بازمى گردانند

 درباره ى هند و تاريخ باستاىن اين سرزمني، به آن چه تاكنون گفته امي، بسنده مى كنيم.

43. 

حال درباره ى اسكيت هاىي كه در مهسايگى هند مى زيند، سخن خواهيم راند. در ابتدا، اسكيت ها 
تنها سرزمني نسبتا حمدودى را در متلك خويش داشتند، اما به پاس قدرت و شجاعت، به تدريج 
نريومند شده، سرزمني پناورى را در اختيار گرفتند و اين قوم در رديف ملىت نريومند و باشكوه 

 سربرافراشت.

 ______________________________
* اين قسمت در ترمجه ى فرانسوى «فرد هوفر» ذكر نشده و در ترمجه ى انگليسى چنني آمده 

 است:

«گذشته از اين، قضات شان موضوعات مورد مناقشه را به دقت بررسى مى كنند و آن هاىي كه به 
 خاطر ارتكاب عملى خالف، گناهكار شناخته شدند، حمكوم مى كنند.»

 161ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مى زيستند و به »1 «اسكيت ها در آغاز تنها مشار اندكى بودند كه در كرانه هاى رود آراكس 
ديده ى حتقري نگريسته مى شدند. اما چون يكى از خنستني فرمانروايانشان داراى روحيه ى جنگاورى 

 و از دشت ها تا »2 «و سردارى چريه دست بود، آن ها سراسر سرزميىن را كه از كوه ها تا قفقاز
 و مهننني، سرزميىن را كه تا رود تانائيس گسرتده مى شد، به تصرف »3 «اوسئان و پالوس مئوتيد

 خويش درآوردند.
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بعدها بر پايه ى روايات اساطريى اسكيت ها: باكره اى، از زمني در ميانشان زاده شد كه از سر تا 
باالتنه اش به پيكره ى زىن و باقى، به هيبت مارى بود. ژوپيرت با او هم بسرت و از او داراى پسرى 

. اين پسر از پسرهاى پيشني او پرآوازه تر شد و نامش را بر ملت »4 «شد به نام اسكيتس 
 گذارد. در ميان اخالف اين پادشاه دو برادر بودند كه به پاس شجاعتشان از »5 «اسكيت ها

. اين دو »8 « نام داشت »7 « و آن ديگرى ناپس »6 «ديگران برتر بودند؛ يكى از آن ها پالوس 
برادر، پس از حتقق مشارى كارهاى منايان، پادشاهى را ميان خود تقسيم كردند. مردمان حتت فرمان 

  خوانده شدند.»10 « و حتت فرمان آن ديگرى، ناپى »9 «يكى از آن دو، پاىل 

پس از مدتى، اخالف آن ها كه داراى شجاعىت ىب نظري و در جنگاورى متبحر بودند فتوحاتشان را 
  گسرتش دادند و با لشكركشى به »11 «از وراى تانائيس تا تراس 

 ______________________________
)1.(Araxe  

)2.(Caucase  

)3.((Palus -Meotides ) يا پالوس مائوتيكوس(palus -Maeoticus ) نام قدميى
 كنوىن.( Azov)درياى آزوف 

)4.(Scythes  

كه ىب گمان نام اسكيت ها مشتق از ( Tschudi)). بايد خاطرنشان كرد كه كلمه ى اسالوى 5(
از كلمه ى سورياىن ( Barbare)آن است، به معناى بيگانه است، هم چنان كه كلمه ى بربر

 به معناى بيگانه و دمشن گرفته شده است.( Barbar)بربر

)6.(Palus  

)7.(Napes  
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) ديده مى شود كه در آن پدر، هراكلس و 8، 4). نظري اين داستان در تواريخ هرودوت (8(
 پسران، آگاتريوس، ژلونوس و اسكيتس هستند.

)9.(paliens  

)10.(Napien  

)11.((Thrace ) ؛ ناحيه اى در جنوب شرق اروپا، در گوشه ى شبه جزيره ى بالكان و مشتمل
 بر مشال شرق يونان، جنوب بلغارستان و قسمت اروپاىي تركيه است.

 162ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .»1 «مكان هاى ديگر تا نيل- كه در مصر واقع است- پيش رفتند

آنان پس از آن كه مردمان قدرمتند بسيارى را كه بني سرزمني تراسى ها و مصريان مى زيستند به 
بردگى كشاندند، امپراتورى اسكيت را از يك طرف تا اوسئان شرقى و از طرف ديگر تا درياى 
كاسپني و پالوس مئوتيد بسط دادند. قوم اسكيت در زمان اين پادشاهان نامى، به طور قابل 

 و »3 «، آرمياسپيان »2 «مالحظه اى گسرتش يافت و نام خويش را بر سكاها، ماساگت ها
 ملت هاى بسيار ديگرى گذارد.

در زمان حكومت اين پادشاهان، كوچ نشني هاى زيادى از درون زمني هاى مغلوب بريون آمدند. 
 كه به سرزمني هاى واقع در »4 «دو تا از مهم ترين اين كوچ نشني ها عبارتند از كوچ نشني آشوريان 

ميان پافالگوىن و پونت كوچانده شدند و كوچ نشني مادها كه بر كرانه هاى تانائيس فرستاده شدند. 
 گذارده شد. سورومات ها با گذر زمان به طور »5 «بر اين كوچ نشني آخرى، نام سورومات ها

چشمگريى توسعه يافتند و قست اعظم سرزمني اسكيىت را ويران، ساكنان آن را قتل عام و تقريبا 
 متام آن سرزمني را به بيابان بدل كردند.

44. 
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پس از اين وقايع، سرزمني اسكيىت دچار هرج و مرج شد، پادشاهى توسط زناىن اداره مى شد كه 
داراى شجاعىت ىب نظري بودند؛ زيرا نزد اين مردمان، زنان چونان مردان به مرارت هاى جنگ عادت 
داشته، در شجاعت با مردان پلو مى زدند. در نتيجه بسيارى از اين زنان، به پاس كارهاى منايان 

 خويش، خود را نه تنها نزد اسكيت ها، بلكه حىت در سرزمني هاى جماور، پرآوازه ساختند.

كوروش، پادشاه پارسيان، كه در زمان خود از ديگر پادشاهان قدرمتندتر بود، پس از اعزام سپاهى 
 گران عليه اسكيت ها، شكست خورده به اسارت درآمد و

 ______________________________
 پيش از ميالد روى داد، اسكيىت ها فلسطني را 625- 630). در اين يورش، كه بني سال هاى 1(

) توسط پسامىت خوس از مصر 105، 1به تصرف خويش درآوردند، اما بر پايه ى نظر هرودوت (
 رانده شدند.

)2.(Massagetes  

)3.(Arimaspes  

 ) هستند.9، 3، 12). اينان مهان «سوريان سفيد» اسرتابون (4(

)5.(Sauromates  

 163ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مردم آمازون كه در شجاعت زبانزد مهگان بودند »1 «توسط ملكه ى اين سرزمني مصلوب شد.
از آن جا شكل گرفتند؛ اين ملت نه تنها يورش هاىي به سرزمني هاى مهسايه مى برد، بلكه حىت 

 قسمت اعظم اروپا و آسيا را به اطاعت خويش درآورد.

چون از آمازون ها سخن به ميان آوردمي، شناساندن چيزهاى غريقابل باورى كه در باره ى آن ها نقل 
 مى كنند، خارج از موضوع حبث خنواهد بود.
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45. 

، پيشرت ملىت ساكن بودند كه زنان بر آن ها حكومت مى كردند و »2 «بر كرانه هاى رود ترمودون 
اين زنان، چون مردان، در امور جنگى تبحر داشتند. يكى از آن ها كه داراى مقام پادشاهى و به 
پاس قدرت و شجاعتش زبانزد مهگان بود، سپاهى از زنان گرد آورد. اين سپاه را به مرارت ها و 

سخىت هاى جنگ خو داد و از آن براى مطيع ساخنت برخى سرزمني هاى مهسايه بره جست. اين 
موفقيت موجب پرآوازگى او گرديد و وى عليه ديگر مردمان مهسايه لشكركشى كرد. در اين 
لشكركشى سرنوشت نيز با او يار بود. اين چنني، چونان سرشار از غرور شد كه خود را دخرت 

 خواند و مردان را به پشم ريسى و كارهاى زنانه وادار كرد؛ قوانيىن وضع كرد كه بر »3 «مارس 
پايه ى آن ها، امور نظامى به زنان تعلق داشت، حال آن كه مردان در حقارت يا بردگى به سر 
مى بردند. زنان، پاها و بازوان فرزندان پسر را در بدو تولد ناقص مى كردند تا آن ها را براى 

خدمات نظامى ناكارآمد سازند؛ پستان راست دخرتان را مى سوزاندند تا برجستگى پستان مزاحم 
 گذاردند. عاقبت ملكه- كه به »5 « و به مهني خاطر برآن ها نام آمازون »4 «آن ها در نربد نشود

واسطه ى خرد و روحيه ى جنگى بسيار معروف بود- در مصب رود ترمودون، شهر مهمى به نام 
  بنا و در آن جا قصر عظيمى برپا كرد. وى سعى وافرى در برقرارى نظم منود و با»6 ««متى سري»

 ______________________________
 ). مورخان هرگز در مورد چگونگى مرگ كوروش اتفاق نظر نداشته اند.1(

)2.((Thermodon ) ؛ رودخانه اى واقع در پونت(Pont )) 3، 12؛ ر. ك. به: اسرتابون ،
14 -15.( 

)3.((Mars ) ؛ پسر ژوپيرت و ژونون؛ خداى جنگ. با آرس(Ares ).يونانيان مطابقت مى شود 

). از آن جا كه كمان در دست راست قرار مى گرفت، برجستگى سينه مانع از هدف گريى 4(
 دقيق مى شد و مزاحم آن ها در استفاده بينه ى از مهارت هاى جنگى مى گرديد.

 ). ىب پستانان.5(
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)6.(Themiscyre  

 164ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مهكارى سپاه، مرزهاى امپراتورى را تا تانائيس گسرتش داد. عاقبت پس از كارهاى چشمگري 
 فراوان، در جنگى كه سخت از خويش دفاع مى كرد قهرمانانه جان سپرد.

46. 

دخرت اين ملكه كه جانشني او در تاج و ختت شد، كوشيد راه مادرش را در پيش گريد و حىت در 
برخى موارد، از وى پيشى گرفت. وى دخرتان جوان را در سنني كودكى به آموزش شكار مى فرستاد 
و آن ها را به حتمل سخىت هاى جنگ خو مى داد. وى جشن هاى باشكوهى به افتخار مارس و 

 بود- برپاى مى داشت. آنگاه با لشكركشى به آن سوى »2 «- كه ملقب به توروپول »1 «ديان 
تانائيس، مردمان زيادى را مطيع خويش ساخت و فتوحاتش را تا تراس گسرتش داد. هنگام 

بازگشت به سرزمني خويش، در حاىل كه سرشار از غنامي جنگى بود، معابد باشكوهى براى مارس 
و ديان برپا ساخت و به واسطه ى عدالىت كه در حكومت مرعى مى داشت موهبت رعايايش را 

نسبت به خويش جلب كرد. سپس سپاهى را به سرزمني جماور اعزام و خبش اعظم آسيا را تصرف 
 كرد و دامنه ى امپراتورى خويش را تا سوريه گسرتش داد.

پس از مرگ اين ملكه، زنان خاندانش جانشني وى شدند؛ باشكوه و جالل حكومت كرده، 
پيوسته بر قدرت و آوازه ى قوم آمازون افزودند. پس از چندين نسل، خرب شجاعت و ىب باكى 

 »4 « و ژوپيرت، از اوريسته »3 «آن ها در سراسر زمني پخش شد. مى گويند هركول، پسر آلكمن 
. در نتيجه، هركول به »6 « را براى وى بربد»5 «مسئوليت يافت تا كمربند هيپوليت آمازوىن 

لشكركشى مبادرت ورزيد و در جنگى پريوز شد و سپاه آمازون را نابود ساخت؛ هيپوليت را زنده 
در بند كرده، كمربندش را از وى ستاند و ضربه اى كارى بر قوم آمازون وارد ساخت. بربرهاى 

 جماور نيز، آمازون ها را
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 ______________________________
)1.((Diane ).؛ دخرت ژوپيرت و التون؛ اهله ى شكار كه با آرمتيس يونانيان مطابق است 

)2.((Tauropole )؛ اهل توريد(Tauride ) ؛ تنديس اين اهله به اين سرزمني انتقال داده
 شد.

)3.(Alcmene  

)4.(Eurysthee  

)5.((Laceinturel ' AmazoneHippolyte ) ؛ آوردن كمربند ملكه ى هيپوليته براى
 آدمته دخرت اوريسته، يكى از دوازده خوان هراكلس مى باشد.

 ) به شيوه ى مبسوطى اين افسانه را روايت كرده است.16، 4). ديودور (6(

 165ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كه اين چنني مطيع و رام شده بودند، به ديده ى حتقري نگريسته، با يادآوردن توهني هاى گذشته، با 
آن ها وارد نربدى سخت شده، موفق شدند حىت نام آمازون ها را از روى زمني بركنند. با اين حال، 

 نقل مى كنند كه سال ها پس از لشكركشى هركول عليه آمازون ها، هنگام جنگ تروا، پانته زيله 
، دخرت مارس و ملكه ى بازماندگان جنگ- كه يكى از خويشاوندانش را كشته و به خاطر »1«

 در رديف تراوييان قرار گرفت؛ بسيارى »2 «اين گناه از زادگاهش گرخيته بود- پس از مرگ هكتور
از يونانيان را كشت و پس از آن كه رشادت هاى زيادى از خود نشان داد، قهرمانانه به دست 

 كشته شد. وى آخرين آمازوىن بود كه به واسطه ى شجاعتش معروف شد و آن چه كه »3 «آشيل 
از اين قوم باقى ماند مهگى به طور كامل حمو و نابود شد. به اين خاطر، وقىت امروزه از گذشته ى 
آمازون ها سخن گفته مى شود، مردم مى پندارند قصه هاىي مى شنوند كه براى تفريح و سرگرمى بازگو 

 مى شوند.

47. 
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 خاىل از لطف »4 «چون از سرزمني هاى مشاىل آسيا سخن راندمي، سخىن چند درباره ى هيپربورها
 و »5 «خنواهد بود. بني مورخاىن كه روايات كهن را در سال نامه هايشان ثبت كرده اند، هكاته 

، در اوسئان، جزيره اى وجود دارد كه وسعتش »6 «برخى ديگر براين باورند كه آن سوى سلتيك 
 كمرت از سيسيل نيست.

مى گويند اين جزيره كه در مشال واقع است مسكن هيپربورهاست و آنان چنني ناميده شدند، زيرا 
  زندگى مى كنند.»7 «در آن سوى نقطه اى كه بوره مى وزد،

 خاك اين جزيره بسيار مناسب، حاصل خيز و چنان ارزمشند است كه ساكنان آن هر

 ______________________________
)1.(Penthesilee  

)2.((Hector ).؛ قهرمان ترواىي، پسر پريام و هكوب و ظاهرا پسر ارشد آن ها بوده است 

)3.((Aschille )؛ پسر پله، پادشاه شهرPhthie  در تساىل بوده است. قهرماىن هاى وى در
 نربد تروآ، محاسه ى جاوداىن ايلياد هومر را به وجود آورد.

)4.((Hyperboreens ) ؛ ملىت افسانه اى كه در اقصى نقاط مشاىل (در ماوراء باد مشال) و در
 جاىي كه باد مشال از آن جا مى وزيد سكىن داشتند و سرگذشت آن ها با آپولون پيوند خورده است.

)5.((Hecate ) ق. م مى زيست.6هكاته ملطى؛ مورخ و جغراىف دان يوناىن. در قرن  

)6.((Celtique ) ؛ خبشى از گل(Gaule ).باستان، بني رود سن و گارون 

)7.((Boree ) ايزد باد مشال؛ مقّر وى در تراس بود كه از نظر يونانيان، سردترين مكان ،
 حمسوب مى شد.
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 »1 «. بر پايه ى مهني داستان، آن جا حمل تولد التون  «*»سال دو بار حمصول برداشت مى كنند
است و به مهني دليل است كه جزيره نشينان آپولون را بيش از ديگر خدايان پرستش مى كنند؛ 
مى توان گفت مهگى آنان كاهنان اين ايزدند، زيرا هر روز سرودهاى مذهىب را به احرتامش 

 مى خوانند.

مهننني در اين جزيره حصار پناورى كه وقف آپولون شده و نيز معبد باشكوه مدّورى كه به 
نذورات فراوان آذين شده است، مشاهده مى شود. گذشته از اين، شهرى در اين جزيره واقع است 

 مى باشند و مهواره در »2 «كه وقف آپولون شده است؛ بيشرت ساكنني اين شهر نوازندگان سيتار
معابد، پرستش آپولون را به جاى آورده، سرودهاى مذهىب را با صداى آالت موسيقى مهراه 

مى سازند. هيپربوريان به زبان خاص خويش تكلم مى كنند. با يونانيان و به ويژه آتنيان و دلوسى ها 
بسيار صميمى و مهربانند و اين احساسات به زماىن بسيار دور بازمى گردد و حىت ادعا مى كنند 
كه بسيارى از يونانيان به ديدار هيپربورها آمده، نذورات فراوان و نيز سنگ نبشته هاىي به خط 

 نيز در زمان هاى دور به يونان سفر كرد »3 «يوناىن، در آن جا گذاردند و متقابال آباريس هيپربورى 
 تا با دلوسى ها پيمان مودتى را كه بني دو ملت وجود داشت، جتديد كند.

مهننني مى گويند كه وقىت ماه از اين جزيره ديده مى شود، به نظر مى رسد در فاصله ى بسيار 
اندكى از زمني قرار دارد و برجستگى هاى سطح آن به وضوح مشاهده مى شود؛ بر پايه ى روايات، 
آپولون هر نوزده سال وارد اين جزيره مى شود؛ مهننني در پايان اين دوره است كه ستارگان، پس از 
حركت انتقاىل خويش، به نقطه ى آغازشان بازمى گردند. اين دوره ى نوزده ساله نزد يونانيان به نام 

  اين ايزد، هنگام ظهورش، مهه ى شب ها از اعتدال بارى تا»4 ««سال بزرگ» خوانده مى شود.

 ______________________________
*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «... و چون اين جزيره از آب وهواى معتدل ىب نظريى 

 برخوردار است، هر سال دوبار حمصول از آن برداشت مى كنند.»

)1.((Latone ) ؛ مادر آپولون و ديان 

)2.((Cithare ) ؛ نوعى آلت موسيقى قدميى 
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)3.(Aba risl'Hyperboreen  

)4.((Grandannee ) ؛ يا چرخه ى متون(cycledeMeton ) 

 167ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، رقص كنان با سيتارى در دست ديده مى شود. گوىي اين چنني، خرسندى و »1 «برآمدن پليادها
 »2 «كامياىب خويش را ابراز مى دارد. پادشاهان اين شهر و مراقبان باروى مقدس را بورئاد

 مى نامند، زيرا از اخالف بوره هستند. جانشيىن اين مناصب مهواره از آن اين خاندان مى باشد
»3«. 

48. 

حال درباره ى ديگر سرزمني هاى آسيا- كه هنوز بدان ها اشاره اى نداشته امي- سخن خواهيم گفت. 
 از عربستان آغاز كنيم.

اين سرزمني بني سوريه و مصر واقع است و مردمان زيادى با خصوصيات متفاوت در آن ساكنند. 
 معروفند، منطقه ى بياباىن ىب آب »4 «عرب هاىي كه در قسمت شرقى مى زيند و حتت نام نبطى ها

و مل يزرع را در اشغال خويش دارند؛ آن ها با راهزىن و چپاول سرزمني هاى مهسايه روزگار 
مى گذرانند و شكست دادن آن ها در جنگ دشوار است. در نواحى ىب آب، چاه هاىي حفر 
كرده اند كه تنها خود از حمل آن ها باخربند و با پناه جسنت به درون اين سرزمني ىب آب، جان 

خويش را از گزند در امان مى دارند. زيرا خود حمل آب هاى خمفى را مى دانند و براى استفاده از آن 
چاه را باز مى كنند، حال آن كه خارجياىن كه به تعاقب آنان مى پردازند از تشنگى در شن زارهاى 
ىب آب و علف جان مى سپارند و اگر خيلى خوشبخت باشند، پس از حتمل سخىت هاى جان فرسا 
به سرزمني خويش بازمى گردند. از اين روى اعراىب كه در اين سرزمني مى زيند، شكست ناپذيرند و 
يوغ بندگى هيچ پادشاهى را گردن منى �ند؛ هيچ زماىن فردى از سرزمني ديگر را به عنوان رهرب 

 خويش منى پذيرند و مهواره استقالل مطلق خويش را حفظ كرده اند.

 در نتيجه، آشوريان، پادشاهان ماد، پادشاهان پارس و مقدوىن، به رغم 
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 ______________________________
)1.((Pleiades ) ؛ پليادها هفت خواهر بودند كه به مقام خداىي رسيده، صورت فلكى پروين را

 كه عبارت از هفت ستاره بود تشكيل دادند. آن ها دخرتان اطلس و پليونه مى باشند.

)2.((Boreades ) ؛ بورئادها به طور كلى فرزندان بوره، ايزد باد مشال، مى باشند؛ وىل دو پسر
 به اين عنوان معروف بودند.( Zetes)و زتس ( Calais)توأم او كاالئيس 

). اين حكايت افسانه مى منايد، زيرا منى توان آن را به هيچ يك از جزايرى كه در مشال سلتيك 3(
 واقعند، نسبت داد.

)4.(Nabateens  

 168ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

قدرت و سيادتشان، هرگز نتوانستند اين اعراب را به بردگى بكشانند. مهننني در سرزمني نبطيان 
صخره ى عظيمى وجود دارد كه دژى طبيعى است. تنها از طريق كوره راهى به باالى آن مى روند و 

برخى افراد به زمحت و با زمني گذاردن سالح هايشان از آن عبور مى كنند. مهننني در اين 
 وجود دارد كه قري زيادى از آن به دست مى آيد و درآمد زيادى از »1 «سرزمني، درياچه ى بزرگى 

 دارد، آبش به »3 « استاد عرض 60 و »2 « استاد طول 500آن عايد مى شود؛ اين درياچه 
 قدرى بد بو و تلخ است كه هيچ ماهى و آبزى منى تواند در آن به سر برد.

هرچند رودهاى بزرگ با آب هاى شريين به اين درياچه مى ريزد، وىل بوى بدش مهننان باقى 
مى ماند. هر ساله اليه ى قريى كه دو و در پاره اى موارد بيش از سه پلرت وسعت دارد از وسط 
درياچه به حالت جوشان روى آب مى آيد؛ بزرگ ترين اين اليه ها را مردم اطراف «ورزا» و 

كوچك ترين آن را «گوساله» مى خوانند. اين توده ى عظيم قري كه روى آب شناور است از دور 
چون جزيره اى به چشم مى آيد و زمان پيدايش آن از بيست روز قبل مشخص است: در اين 
هنگام، در اطراف درياچه و در دايره اى به شعاع چند استاد، خبار متعفىن پراكنده مى گردد كه 
رنگ نقره، طال و مسى را كه در نزديكى آن قرار مى گريد، تغيري مى دهد؛ اما مهني كه اين اليه ى 
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قري به طور كامل پديدار شد رنگ اين فلزات بازمى گردد. حمل هاى اطراف به خاطر اين كه در 
معرض خبارهاى قابل اشتعال و بدبوىي هستند، سالمىت ساكنني را به خطر مى اندازند و از اين 

 روى، ساكنني اين سرزمني از عمر كوتاهى برخوردارند.

چون اين سرزمني براى رشد و پرورش درختان خنل مناسب است، هر جاىي از اين سرزمني كه 
رودهاىي با آب قابل شرب يا چشمه هاىي دارد كه آن را آبيارى مى كند، پر از درختان خنل است. 
دره اى وجود دارد كه در آن جا گياهى به نام صمغ بلسان مى رويد و عرب ها از آن درآمد زيادى 
كسب مى كنند؛ زيرا اين گياه، كه براى مصارف پزشكى بسيار ارزمشند است در هيج جاى ديگر 

 دنيا پيدا منى شود.

 ______________________________
 )42، 16). درياى مّيت؛ ر. ك به: اسرتابون (1(

 ). نود و دو كيلومرت2(

 ). يازده كيلومرت3(

 169ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

49» 1« 

خبش ديگر عربستان، جماور اين سرزمني بياباىن و ىب آب و علف، چشم انداز كامال متفاوتى را پيش 
روى مى گذارد و به خاطر فراواىن ميوه ها و نعماتى كه در آن يافت مى شود، به آن نام عربستان 

  داده شده است.»2 «سعيد

، بوريا و هر رستىن ديگرى كه داراى بوى معّطر است به فراواىن مى رويد. »3 «در اين سرزمني، ىن 
در يك كالم، هر نوع ماده ى خوشبوىي كه از برگ درخت يا از صمغ آن ها گرفته مى شود در 
 اين جا فراوان به چشم مى خورد و نواحى زيادى از اين سرزمني، از اين حيث معروف است.
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 يافت مى شود كه بسيار مورد پسند خدايان است و »4 «در نواحى دوردست اين سرزمني، مريه 
، »6 «، كازى »5 «نيز كندر كه به متامى دنياى مسكوىن صادر مى شود. ساقه هاى كوستوس 

 و ديگر گياهان نظري آن ها چنان قطور مى گردند، كه هرچند در جاهاى »7 «درخت دارچني 
ديگر با امساك بر حمراب خدايان مى �ند و به عنوان مواد كمياب به معرض منايش گذارده 

مى شوند، وىل نزد اعراب به عنوان سوخت تنور و ساخت ختتخواب هاى خدمتكاران مورد استعمال 
 قرار مى گريند.

 دارچني موارد استعمال فراواىن دارد و صمغ و سقز معطر نيز به فراواىن در اين سرزمني مى رويند.

  است؛ در»8 «كوه ها پر از درختان كاج، صنوبر، سدر، سرو كوهى و بوراتوس 

 ______________________________
  به پوزيدونيوس نسبت داده شده است. ر. ك به:53 تا 49). بندهاى 1(

 

 (Jacoby, FGRHIST., No. 87, F 114)  

)2.((ArabieHeureuse ) ؛ جغراىف نويسان قدمي، عربستان را به سه قسمت تقسيم
مى كردند. عربستان سنگى (آرابيا پرتا)، عربستان بياباىن و عربستان سعيد. خبش اخري در گوشه ى 

 جنوب غرىب جزيرة العرب، مهان است كه امروزه، مين، عسري و حضرموت برجاى آن واقع است.

 ). متامى اين ىن ها شريين اند.3(

)4.((Myrrhe ) ؛ صمغى معطر و داراى كاربرد پزشكى كه از گياهى تيه مى گردد كه تنها در
 عربستان يافت مى شود.

)5.(Costus  

)6.(Casie  
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)7.(Cinnamomum  

)8.((Boratus ) ؛ بر پايه ى نظر برخى، اين گونه از سرو كوهى نوعى ماده ى روغىن توليد
 مى كند كه داراى خواص داروىي است.

 170ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

آن جا، درختان ميوه دار زيادى رشد مى كنند كه صمغى از خود مى تراوند و راحيه ى خوشى را در 
فضا مى پراكنند كه براى كساىن كه از نزديك آن ها مى گذرند، بسيار دل پذير است. متامى طبيعت، 
نظري كندرى كه در حمراب خدايان سوزانده مى شود، پر از راحيه هاى دل پذير است. از اين روى، 

وقىت به حفر خاك در برخى مناطق عربستان مى پردازند، رگه هاى معطرى پيدا مى كنند كه 
معدن چيان را به سوى معادن وسيع سنگ رهنمون مى سازد. اعراب، سنگ مورد نياز براى ساخت 
خانه هاى خويش را از آن جا استخراج مى كنند؛ اين سنگ ها چون توسط شبنم تر شده اند در 
فواصل حمل هاى اتصال، سيماىن جارى مى سازند كه حمكم شده، متامى قسمت هاى ديوار را 

 . «*»سخت به هم پيوند مى دهد

50. 

 مى نامند؛ اين فلز از »1 «هم چنني در عربستان، از معادن، طالىي استخراج مى شود كه آپري
گداخنت سنگ هاى معدن، آن گونه كه در بني ديگر مردمان رايج است به دست منى آيد، بلكه آن 
را به شكل قطعاتى به اندازه ى يك شاه بلوط از خاك استخراج مى كنند. اين طال داراى چونان 
رنگ درخشاىن است كه صنعت گران آن را به عنوان نگني قيمىت ترين سنگ هاى جواهرات به كار 

 مى برند و ظريف ترين جواهرات را از آن مى سازند.

در آن جا، مهه گونه احشام وجود دارند و آن قدر فراوانند كه براى قبايل چادرنشني ىب مشارى كه از 
 مصرف گندم خوددارى مى كنند، به خودى خود كفايت مى كند.

خبشى از عربستان كه جماور سوريه است، پر از حيوانات وحشى است؛ شريها و پلنگ هاى آن 
 بيشرت، بزرگ تر و قوى تر از شريها و پلنگ هاى ليىب اند.
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  زندگى مى كند و حيوانات دورگه اى وجود»2 «هم چنني در آن جا، بربى به نام برب بابلى 

 ______________________________
*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «وقىت باران در فضاى بسته فرو مى ريزد، اين قسمت با 
رطوبت شل مى شود و به سوى حمل اتصال سنگ ها جارى مى شود. در آن جا سخت مى شوند و 

 ديوارها را حمكم مى كنند.»

)1.((Apyre ).؛ طالىي خالص كه نيازى به حرارت و ذوب آن نيست 

)2.(Tigrebabylonien  

 171ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

دارند كه به نظر مى رسند از تركيب گونه هاى خمتلف به وجود آمده اند. از اين مشارند شرتمرغ ها و 
 پيداست، هم از تريه ى پرندگان و هم از تريه ى »1 «چنان كه از نامشان «اسرتوتوكاملوس»

 شرتانند.

شرتمرغ، تقريبا به اندازه ى شرت تازه به دنيا آمده است. سرش پوشيده از موهاى ظريف است؛ 
چشم هايش درشت، سياه و مثل چشم هاى شرتند؛ گردنش دراز، نوكش كوتاه و باريك و 

بال هايش تركيىب از پرهاى نرم و پركرك است؛ بدنش كه برروى دو پاى دو شاخه اى قرار دارد، به 
نظر مى رسد هم شكل حيوانات خشكى- كه براى راه رفنت و زندگى بر زمني در نظر گرفته شده- 
و هم شكل پرنده اى را دارد. به خاطر سنگيىن وزنش منى تواند به هوا بلند شود و پرواز كند؛ وىل با 
سرعت برروى زمني مى دود. وقىت شكارچيان سوار بر اسب اين حيوان را تعقيب مى كنند، او با 
پاهايش- گوىي با فالخىن- سنگ به سوى آن ها پرتاب مى كند و با چنان قدرتى اين كار را اجنام 
مى دهد كه اغلب شكارچيان زخم هاى زيادى برمى دارند. وقىت در شرف به دام افتادن است، 

سرش را درون بوته يا زير جان پناه ديگر، خمفى مى سازد؛ برخى گمان مى كنند كه اين حيوان اين 
كار را از روى ناداىن و ىب عقلى مى كند و فكر مى كند چون كسى را منى بيند، خود نيز ديده 

منى شود؛ اما واقعيت چنني نيست، چون سرش ضعيف ترين عضو بدنش است، جان پناهى براى آن 
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مى جويد تا بدين سان جان خود را جنات دهد. در واقع طبيعت مرىب بزرگى است: به حيوانات 
مراقبت از خود و فرزندانشان را مى آموزد و از طريق اين غريزه ى فطرى، توليدمثل گونه هاى خمتلف 

 را براى مهيشه تضمني مى كند.

51. 

 يافت مى شود؛ اين حيوان به نوعى خصوصيات دو »2 «هم چنني در عربستان كاملو پارداليس 
حيوان- كه نام آن ها را برخود دارد- را داراست. از حيث جثه از شرت كوچك تر بوده و گردنش نيز 

  است؛ سر و چشمانش، سر و چشمان »3 «كوتاه تر

 ______________________________
)1.((Struthocamelus )از(strutho )به معىن گنجشك و(camelus ) به معىن شرت

 آمده است.

)2.((Camelo -pardalis ) ؛ ىب گمان حيواىن كه در اين جا از آن سخن رانده مى شود زرافه
 است، هرچند بسيارى از توصيفاتى كه در اينجا بيان مى شود با اين حيوان نسبىت ندارد.

گفته بود  Photius)و( 23 ,455). «گردن درازتر» نيز پيشنهاد شده است. آگاتراخيدس 3(
 كه گردنشان آن قدر-
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پلنگ را تداعى مى كند، مهانند شرت كوهاىن بر پشت دارد، رنگ پوست و مويش شبيه به پوست و 
 ، بوبال ها»1 «موى پلنگ و طول دمش نيز به اندازه ى دم پلنگ است. در اين سرزمني تراژالفها

 و حيوانات فراوان ديگرى نيز از اين نوع وجود دارند كه به نظر مى رسند هريك از آن ها، دو »2«
گونه ى متفاوت را در خود دارند. اما شرح و توصيف هريك از آن ها باعث اطاله ى كالم خواهد 

 شد.
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چنني مى منايد كه سرزميىن واقع در جنوب، از بيشرتين ميزان انرژى خورشيدى كه بزرگ ترين منبع 
زندگى است، بره مند است. به مهني دليل، گونه هاى ىب مشارى از حيوانات زيبا و داراى رنگ هاى 
خمتلف در آن جا رشد و پرورش مى يابند. به مهني خاطر در مصر؛ متساح ها و اسب هاى آىب و در 

 و بسيارى از حيوانات عظيم اجلثه ى ديگر »3 «اتيوپى و صحراى ليىب؛ فيل ها، مارها، اژدها
مشاهده مى شوند. هم چنني به مهني خاطر است كه در هند مشار زيادى فيل- كه از حيث بزرگى 

 و قدرت سرآمد ساير حيواناتند- وجود دارد.

52. 

، به واسطه ى تأثري نافع و نريوى خورشيد، افزون بر حيواناتى با گونه هاى  «*»در هند
منحصربه فرد، سنگ هاىي با رنگ هاى متفاوت و با درخشش و شفافيىت خريه كننده به وجود 
مى آيند. چنني اند بلورها كه از آب پاك منجمد شده اى شكل مى گريند كه اجنماد آن از طريق 

 سرما نيست، بلكه از آتشى اهلى است كه آن ها را تغيريناپذير مى كند.

بلورها، به خاطر نفوذ مواد فرار، داراى رنگ هاى گوناگوىن هستند؛ زمرد و ياقوت در معادن مس 
شكل مى گريند و با كنش مواد گوگردى رنگى، رنگ مى پذيرند. مى گويند، ياقوت هاى سبز هم كه 

 از گرماى خورشيد پديد مى آيند

 ______________________________
دراز است كه مى توانند از نوك درختان غذاى خود را به دست آورند. زرافه ها در قرن سوم پيش از 

 پيش از 46ميالد در اسكندريه به منايش گذارده شده اند. ژوليوس سزار نيز زرافه اى را در سال 
 ميالد به روم آورد.

)1.((Tragelaphes ).؛ حتت اللفظى به معىن بز- آهو است 

)2.((Bubales ) ؛ جانورى شبيه به آهو كه داراى شاخ هاىي(U ).شكل است 

)3.(Dragon  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 *. در ترمجه ى انگليسى «در اين سرزمني ها» آمده است.
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رنگشان را از ماده اى فرار مى گريند؛ به مهني خاطر است كه ياقوت هاى سبز مصنوعى با رنگ 
كردن بلورها، به وسيله ى آتشى كه توسط بشر افروخته مى شود، ساخته مى شوند. ياقوت هاى سرخ 
نيز رنگشان را از پرتو نورى، كه تاللؤ آن كم و بيش از آن ساطع مى گردد، مى گريند. هم چنني 

است رنگ هاى پرندگان؛ برخى به نظر مى رسند ارغواىن رنگند و برخى ديگر پر از رنگ هاى متنوع 
گوناگون؛ اين ها به رنگ زرد آتشى اند و آن ها به رنگ زرد روشن. هريك از آن ها رنگشان را 
براساس انعكاس هاى متفاوت نور، از زمرد و طال مى گريند. سراجنام اين كه، يافنت نامى براى 
هريك از رنگ هاىي كه به اين شيوه به وجود مى آيند، دشوار است. مهني امر در تشكيل 

رنگني كمان توسط پرتو خورشيد، مشاهده مى گردد. طبيعى دانان از مهه ى اين پديده ها استنباط 
مى كنند كه گرماى دروىن و طبيعى اجسام، جوهره ى رنگزاى آن هاست و خورشيد كه به مهه ى 

موجودات جان مى خبشد آن را به فعليت درمى آورد. منشأ رنگ هاى گوناگون گل ها و خاك ها، از 
 اين امر ناشى مى شود.

بنابراين بشر، اين شاگرد طبيعت، با تقليد از قدرت طبيعى خورشيد است كه مى تواند مواد را 
رنگ آميزى كرده، چشم اندازهاى گوناگون به آن داده و اين چنني، اثرى هنرى خلق منايد؛ زيرا 

روشناىي، سرچشمه ى مهه ى رنگ هاست. وانگهى راحيه ى گل ها، خواص شريه هاى گياهى و جثه و 
 غرايز حيوانات، مجلگى از آن ناشى مى شوند.

درخشش و گرماى آفتاب خصوصيات متفاوتى به خاك مى خبشند؛ آن ها با تأثري مالمي خويش، 
زمني را حاصل خيز و آب را بارور مى گردانند؛ سر آخر اين كه، خورشيد معمار طبيعت است. نه 

 و نه هيچ مرمر معروىف با سنگ هاى اعراب قابل قياس نيستند؛ آن ها بر »1 «سنگ قيمىت پاروس 
ديگر سنگ ها، به خاطر سپيدى خريه كننده، وزن و جاليشان برترى دارند. هم چنان كه اشاره 
كردمي، مهه ى اين ها ناشى از تأثري خورشيد است كه اجسام را حمكم و سخت منوده، آن ها را با 

 »2 «خشك كردن، فشرده ساخته، جال مى خبشد.
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 ______________________________
)1.(Lapierre lygdiennedeParos  

). واقعيت هاىي وجود دارند كه بيشرت احساس مى شوند تا درك شوند؛ آن ها مهواره با بشر بوده 2(
 و-
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53. 

اين اصل درباره ى پرندگان نيز صادق است. پرندگان بيشرتين ميزان گرماى خورشيد را از آن 
، به خاطر سبكى وزنشان تواناىي پرواز كردن را يافتند و به خاطر تأثري »1 «خويش ساخته 

 خورشيد از پروباىل رنگارنگ، به ويژه در سرزمني هاىي كه به خورشيد نزديك تر هستند، برخوردارند.

براى مثال در بابل زمني، طاووس هاى زيادى، كه داراى زيباترين بال ها و پرها مى باشند، وجود دارد 
، مرغ هاى شاخدار و حيوانات فراوان »3 «، طوطيان، پروفرييان »2 «و در نواحى دوردست سوريه 

 ديگرى، كه بدنشان از هزاران رنگ گوناگون مى درخشد، ديده مى شود.

 ______________________________
هستند. پرستش خورشيد از سوى انسان هاى خنستني قطعا دليلى داشت و اين پرستش نه تنها به 
دليل درخشندگى اين ستاره، كه روز را از شب جدا مى ساخت، بلكه به خاطر تأثري حياتى و 

مرموز و مى توان گفت اهلى اى است كه خورشيد بر كل خلقت اعمال مى دارد. ىب گمان اين تأثري، 
در هر دوره اى از ادوار شناخته شده بود، هرچند كه شايد قادر به ارائه ى برهاىن علمى براى آن ها 
نبودند. از هزاران سال پيش (ديودور تنها راوى شواهد قدماست) مى دانستند كه روشناىي خورشيد 

سرچشمه ى رنگ هاست، اما تقريبا يك قرن و نيم است كه براى آن برهاىن علمى ارائه داده اند. 
مهننني با جتزيه ى نور به رنگ هاى خنستينش به اين واقعيت پى برده اند: اجسامى كه به نظر ما زرد 
مريسند متامى رنگ هاى ديگر طيف خورشيد به جز زرد را جذب مى كنند؛ اجسامى كه سبز به 
نظر مى رسند متامى رنگ هاى ديگر طيف خورشيد به جز سبز را جذب مى كنند ... قدما مانند 
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ما مى دانستند رنگارنگ بودن پرهاى پرندگان ناشى از نور خورشيد است، اما منى دانستند چگونه 
 اين امر از پديده ى پراشى كه علم فيزيك امروزه توضيح مى دهد، ناشى مى شود.

مهننني قدما عطر ميوه ها را به اشعه خورشيد نسبت مى دادند؛ علم شيمى امروزه در پى آن است 
تا آن را ثابت كند. فيلسوفان مكتب ايوىن به طور نظرى پذيرفته بودند كه در هوا روحى وجود دارد 
كه موجب حفظ آتش و تنفس مى گردد؛ بشر در قرن هاى متمادى با سردرگمى در جستجوى آن 
بود. حال مهگان مى توانند اين روح را كه الووازيه نام اكسيژن برآن �اده است، حس كنند. ارائه 

مثال هاى ديگر ىب فايده است؛ از مهه ى اين ها تنها كاىف است استنباط كنيم كه بزرگ ترين 
واقعيت هاى علمى كه امروزه به صورت فرمول هاى عمومى توضيح داده مى شوند از ديرباز شناخته 
شده بودند و به نوعى متامى آن ها در عقل و خرد آدمى وجود داشته اند. متامى پيشرفت هاى 

 علمى تنها عبارت است از كشف جزئياتى كه اين واقعيت ها را به اثبات مى رسانند.

). نكته ى شايان توجه اين است كه در واقع، پرندگان نسبت به ساير حيوانات، مهننان كه 1(
جتربه ثابت مى كند، داراى گرماى دروىن بيشرتى بوده، خونگرم ترين موجودات هستند. تنفس شان 

 نيز از تنفس ساير حيوانات تندتر است.

 ). منظور آشور است.2(

)3.((prophyriens ).؛ شايد منظور فالمنگو است 
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اين استدالل را مى توان براى متامى سرزمني هاىي كه از چنني آب و هواىي برخوردارند، تعميم داد؛ 
نظري هند، كرانه هاى درياى سرخ، اتيوپى و برخى از نواحى ليىب. اما در سرزمني هاىي كه در شرق 
واقعند، چون از خاك حاصل خيزترى برخوردارند، حيواناتى زيباتر و بزرگ تر به وجود مى آيند. در 
باقى نواحى، شكل و خصوصيات هر حيوان به كيفيت خاك مربوط است. اين چنني، اگر خبواهيم 

از درختان مثاىل بياورمي؛ خنل هاى ليىب ميوه هاىي خشك و كوچك مى دهند، در حاىل كه در 
 نام دارند، به دست مى آيد كه از نظر اندازه، شرييىن و »1 «كول سريى، خرماهاىي كه كاريوت 
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فراواىن شريه، چشمگريند؛ اما خرماهاىي بسيار بزرگ تر از اين ها هم، در عربستان و بابل زمني 
 انگشت درازا دارند و رنگشان گاهى زرد عسلى و گاهى 6يافت مى شود. از اين ميوه ها، برخى تا 

 قرمز ارغواىن است، به طورى كه هم چشم ها و هم ذائقه را به وجد مى آورد.

تنه ى درخت خنل به بلندى قابل مالحظه اى مى رسد و تا نوك آن صاف است؛ در نوك درخت، 
شاخ و برگ ها مهنون گيسواىن آويزان است و هر يك آرايش متفاوتى دارند، در برخى شاخ و 
برگ ها به صورتى مدّور پخش شده اند و ميوه در وسط به شكل خوشه اى انگور از درون لفاىف 
پاره شده، بريون مى زند؛ در برخى ديگر، اين گيسوان از نوك تنها به يك طرف خم شده و نظري 
پاره آتشى است كه شعله اش توسط باد، به سوىي زبانه كشيده است. سراجنام در ديگر خنل ها اين 
شاخ و برگ ها به دو خبش، تقسيم شده و اين چنني دوتاىي به نظر مى رسد و چشم اندازى جالب و 

 »2 «متاشاىي پيش روى مى گذارد.

 ______________________________
)1.(Caryotes  

). چارلز هانرى اولدفادر در ترمجه ى انگليسى كتاخبانه تارخيى ديودور اين مجله را بدين گونه 2(
آورده است: «سراجنام در ديگر خنل ها اين شاخ و برگ ها به دو طرف خم شده و با چنني آرايش 
دوگانه اى، گوىي تاجى از شاخ و برگ بر سر تنه �اده شده است و بدين سان چشم اندازى جالب 

 و متاشاىي پيش روى مى گذارد.» براى اطالع بيشرت ر. ك به:

 

Oldfather, CharlesHenry, Diodorusofsicily) libraryofhistory (, 
W. HeinemannLTD, London, 1953( reprintes ), 

InTwelvevolume, BookII. 53, p. 61 
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54. 

خبش جنوىب عربستان، عربستان سعيد، ناميده مى شود. اعراب باديه در خبش داخلى آن سكىن 
دارند كه زير چادر روزگار گذرانده، گله هاى بزرگى از احشام را پرورش داده و در دشت هاى پناور 

 زندگى مى كنند. منطقه ى بني اين دشت ها و عربستان سعيد- هم چنان كه به آن اشاره كردمي 
- بياباىن و ىب آب و علف است. خبش غرىب عربستان از ريگزار پوشيده شده كه چون اوسئان »1«

 پناور بوده و مانند دريا، مسافر تنها از طريق صورت فلكى خرس مى تواند راهش را بيابد.

در خبشى از عربستان كه در جماورت سوريه واقع است كشاورزان و بازرگاناىن مى زيند كه از طريق 
 رودهاى فراوان و بزرگى نيز از خبشى »2 «مبادله ى پاياپاى كاالهايشان، در رفاه به سر مى برند.

از عربستان- كه در آن سوى عربستان سعيد واقع و در جماورت اوسئان است- مى گذرند. اين 
منطقه خاستگاه درياچه هاى ىب مشار و باتالق هاى فراواىن شده است. آىب كه از رودخانه ها به اين 
مكان ها جارى مى شوند و نيز آب حاصل از باران هاى تابستاىن، خبش وسيعى از اين سرزمني را 

 آبيارى مى كنند و دو بار در سال حمصول از آن جا به دست مى آيد.

مهننني در اين سرزمني گله هاى فيل و ديگر حيوانات بزرگ و خموىف كه عظيم اجلثه اند، به چشم 
مى خورد. در آن جا چهارپايان فراواىن به ويژه گاو و گوسفندهاىي با دم هاى بلند و پرپشت، ديده 
مى شود؛ گذشته از اين، گونه هاى فراوان و متفاوتى از شرتان در آن جا وجود دارد؛ برخى پرپشم اند 

و برخى ديگر پشم ندارند و بعضى ديگر نيز بر پشت دو كوهان دارند؛ چيزى كه نام شرتان 
 را برايشان به ارمغان آورده است؛ شري و گوشتشان غذاى فراواىن براى ساكنني فراهم »3 «دى تيل 

 مهراه با پنج مرد بر پشتشان »4 «مى سازد. شرتاىن كه به باربرى عادت دارند تا ده مدمين گندم 
محل مى كنند؛ شرتان يك كوهانه چون چاالك تر و داراى پاهاىي بلندتر و كشيده تر هستند 

 مسافت هاى طوالىن را در سرزمني هاى بياباىن و ىب آب و علف 

 ______________________________
 48). ر. ك به: بند 1(

 )8، 14). مقايسه كنيد با: آمني (2(
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)3.((Dityles ) ؛ شرت دوكوهانه 

  پوند900). حدود پنج هكتوليرت يا 4(

 177ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

حتمل مى كنند. اين حيوانات حىت در جنگ به خدمت گرفته مى شوند. دو تريانداز پشت به هم 
 سوار آن ها مى شوند كه يكى هنگام محله و ديگرى هنگام عقب نشيىن مى جنگند.

درباره ى عربستان به اندازه ى كاىف سخن گفتيم. اگر درباره ى آثار و حمصوالت اين سرزمني كمى به 
 درازه گوىي پرداختيم به اين خاطر بود تا براى خواننده ى عالقه مند، موضوع جالىب به دست دهيم.

55. 

مى كوشيم درباره ى جزيره اى كه در خبش جنوىب اوسئان كشف شد و داستان هاى شگفت انگيزى 
 كه پريامون آن روايت شده است، شرح خمتصرى به دست دهيم.

 از كودكى شيفته ى آموخنت بود؛ پس از مرگ پدرش كه بازرگان بود وى نيز حرفه ى »1 «يامبولوس 
جتارت پيشه كرد. وقىت براى رفنت به سرزميىن كه ادويه توليد مى كرد از عربستان مى گذشت، مهراه 
با هم سفرانش توسط راهزنان دستگري شد؛ در ابتدا به مهراهى يكى از هم سفران براى مراقبت از 
گله ها گماشته شدند، وىل بعدها به دست مردم اتيوپى افتادند كه آن ها را مهراه خويش به نواحى 
ساحلى اتيوپى بردند. اين مردم آن ها را دستگري كردند؛ براى آن كه، براساس قانوىن كه نسبت به 

 بيگانگان اعمال مى شد، آن ها را به تطهري سرزمني خويش بگمارند.

از زمان هاى بسيار كهن، رمسى بني اتيوپى هاىي كه در اين منطقه ساكن بودند، برپا بود كه توسط 
 سال- كه هر سى سال به عنوان يك 600 نسل يا هر 20هاتفى به آن ها ابالغ شده بود و هر 

نسل به حساب مى آمد- جارى مى شد. چون تطهري از طريق دو نفر اجنام مى گرفت براى اين دو 
تن كشىت اى به ابعادى متناسب مى ساختند كه مى توانست در برابر طوفان هاى درياىي تاب آورده، 

 ماه در آن بار مى زدند و اين 6توسط دو پاروزن به راحىت حركت كند. آذوقه ى دو نفر را، براى 
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دو تن را سوار بر كشىت مى كردند و مطابق با دستور هاتف، به آن ها فرمان مى دادند تا راهى 
 جنوب شوند. هم چنني به اين دو مرد اطمينان داده مى شد كه به جزيره اى خوش 

 ______________________________
)1.(Iambulus  

 178ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

آب وهوا خواهند رسيد كه افرادى شرافتمند در آن مى زيند و آن ها در بينشان در خوشبخىت خواهند 
 زيست.

هم چنني به اين مسافران مى گفتند كه اگر صحيح و سامل به اين جزيره برسند اتيوپى به مدت 
 سال از صلح و سعادت دائمى برخوردار خواهد گرديد، اما چنان چه از عظمت دريا براسند 600

و بازگردند به عنوان افرادى كافر و منحوس براى سرزمني، با سخت ترين جمازات مواجه خواهند شد. 
براين اساس، اتيوپيان جشن باشكوهى در نزديكى دريا برگزار كردند و پس از اجنام قرباىن هاى 

باشكوه، تاجى از گل بر سر دو مردى كه مسئول تطهري و رستگارى ملت بودند، �اده و آن دو 
 ماه دريانوردى و جدال با طوفان هاى درياىي به جزيره اى 4را سوار بر كشىت كردند. آن ها پس از 

 هزار 5كه براى آن ها توصيف شده بود، رسيدند. اين جزيره به شكل دايره و حميط آن حدود 
 »2 « بود.»1 «استاد

56. 

مهني كه به اين جزيره رسيدند، برخى از بوميان به ديدارشان آمده، قايق را به خشكى بردند. 
جزيره نشينان مهگى با شتاب به استقبال آمدند و از رسيدن اين دو بيگانه غرق حريت شدند؛ وىل 
به گرمى از آن ها استقبال كرده، خبشى از فرآورده هاى خود را كه براى آن ها ضرورى مى منود در 
اختيارشان گذاردند. مردمى كه در اين جزيره مى زيستند از حيث ويژگى هاى جسماىن و رفتارى 

 كامال با ساكنني سرزمني هاى ما فرق دارند.
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 »3 «از حلاظ ساختار جسماىن مانند هم بوده و قدشان بيشرت از چهار ارش است.
استخوان هايشان تا اندازه اى انعطاف پذير بوده، قابليت آن را دارد كه مهانند اندام هاى عصىب به 
شكل اول خود بازگردند. بدنشان بسيار ظريف به نظر مى رسد، اما بسيار قوى تر از بدن هاى ما 

 هستند، زيرا وقىت شى اى را در دست هايشان 

 ______________________________
 ). حدود نود و دو مرييامرت1(

). برخى براين عقيده اند كه جزيره اى كه در اين جا از آن سخن رفته است، جزيره ى 2(
باشد. عقالىن تر خواهد بود كه متامى اين داستان را حاصل  Ceylan( /)Taprobaneسيالن 

 تصور يامبولوس در نظر گريمي.

  مرت2). حدود 3(

 179ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مى گريند، كسى منى تواند آن را از ميان انگشتانشان بريون آورد. آن ها تنها بر سر، ابروان، پلك ها 
و ريش داراى مو هستند؛ متامى قسمت هاى ديگر بدن، آن چنان صاف است كه كمرتين موىي 
برآن مشاهده منى گردد. داراى چهره اى زيبا بوده، اندامشان متناسب و موزون است. سوراخ بيىن 

 و غده اى شبيه زبان كوچك برروى آن آويزان است. »1 «آن ها پن تر از سوراخ بيىن ماست 
زبانشان نيز داراى ويژگى خاصى است؛ خبشى از آن طبيعى و مادرزادى و خبشى ديگر ساختگى 
است؛ از طول تا ريشه طورى شكاف خورده كه دو تا به نظر مى رسد. اين وضعيت زبان، آن ها را 
در توليد انواع گوناگون اصوات، تقليد نه تنها متامى زبان ها بلكه آوازهاى انواع پرندگان و در يك 

 كلمه، متامى اصوات، توانا ساخته است.

عجيب تر از مهه اين كه، يك شخص مى تواند در آن واحد با دو نفر گفتگو كرده، به آن ها جواب 
داده و اين گفتگو را ادامه دهد و اين عمل را با بره گريى از خبشى از زبان براى گفتگو با فرد 

 خنست و خبشى ديگر، براى گفتگو با نفر دوم اجنام مى دهد.
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آب وهواى آن جا بسيار معتدل است، زيرا جزيره بر خط استوا واقع است. از اين روى، ساكنني نه 
از گرماى زياد رنج مى برند و نه از سرماى زياد. در اين جزيره، ميوه ها در متامى طول سال 

رسيده اند، هم چنان كه شاعر مى گويد: «امرود پس از امرود و سيب در پى سيب و انگور پس از 
 »2 «انگور و اجنري در پى اجنري برمى رويد و مى پرورد.»

طول روزها و شب ها برابرند، هنگام ظهر اشيا هيچ سايه اى برمنى افكنند، زيرا خورشيد به طور قائم 
 روى سرشان قرار دارد.

 ______________________________
 ). مرتجم انگليسى كتاب ديودور، اولدفادر، سوراخ بيىن را «الله ى گوش» ترمجه كرده است.1(

 

 .71[  

،]BookII .56  متأسفانه در اين بند، ترمجه ى ديگرى از كتاب دوم ديودور در دسرتس مرتمجان
نبوده تا با مقابله ى منت ها، مجله ى درست را از غلط بازشناسند. با وجود اين با مشورتى كه با 
دكرت پى يربريان صورت گرفت ايشان با بزرگوارى ترمجه ى فرانسوى ديگرى از كتاب ديودور را مورد 
بررسى قرار داده، بدين نكته اشاره منودند كه ترمجه ى انگليسى صحيح مى باشد و مرتجم فرانسوى، 

 فرد هوفر، در اين جا مرتكب اشتباه گرديده است.

 ). هومر، اوديسه، سروده ى هفتم.2(

 180ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

57. 

 نفر جتاوز منى كند. آن ها 400ساكنني جزيره ايلى يا قبيله اى زندگى مى كنند و مجعيت هر قبيله از 
در مراتع روزگار مى گذرانند و در آن جا، هر آن چه كه براى امرار معاش الزم است مى يابند؛ زيرا 
به خاطر حاصل خيزى خاك و دماى هوا، بيش از نيازهايشان ميوه به دست مى آيد. خبصوص در 
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 هستند؛ ساكنني »1 «اين جزيره ىن هاى فراواىن رشد مى كنند كه داراى دانه اى شبيه اوروب سفيد
جزيره پس از برداشت اين ميوه آن را در آب گرم مى خيسانند تا آن كه به اندازه ى ختم كبوترى 

شود. پس از آسياب كردن و ورز دادن با دست، از آن نان هاىي با طعم شريين مى پزند. هم چنني 
در اين جزيره چشمه هاى زيادى وجود دارد كه چشمه هاى آب گرم آن براى محام گرفنت و رفع 

خستگى مورد استفاده قرار مى گريد و چشمه هاى آب سرد كه داراى آب شريين و گوارايند، نقش 
 زيادى در حفظ سالمىت دارند.

جزيره نشينان به شاخه هاى خمتلف علوم و به ويژه ستاره شناسى مى پردازند. الفبايشان از هفت 
 28نويسه تشكيل شده، وىل ارزش اين هفت نويسه بر اساس صداهاىي كه توليد مى كنند برابر با 
حرف است؛ هر نويسه مى تواند به چهار شيوه ى متفاوت نوشته شود؛ آن ها مثل ما افقى 
 150منى نويسند، بلكه از باال به پايني مى نويسند. ساكنني داراى عمرى درازند و معموال تا سن 

سالگى عمر مى كنند، ىب آن كه به بيمارى دچار گردند؛ وقىت فردى به سن مورد اشاره مى رسد با 
روش ويژه اى، به خواست خود، به زندگى خويش پايان مى دهد؛ در اين سرزمني، گياه كامال 

 منحصربه فردى مى رويد كه وقىت برروى آن مى خوابند به خواىب عميق فرو رفته، مى مريند.

58. 

هرگز زىن را به ازدواج خويش درمنى آورند، بلكه زنان را بني خود تقسيم مى كنند. از اين روى، 
فرزنداىن كه به دنيا مى آيند با هزينه ى عموم و حمبىت يكسان نگهدارى و بزرگ مى شوند. وانگهى، 
دايه هاىي كه به فرزندان شريخوار، شري مى دهند مهواره عوض مى شوند تا مادران نتوانند طفل خويش 

 را شناساىي كنند.

 ______________________________
)1.((L'orobeblanche ).احتماال اين دانه از خانواده برنج است 

 181ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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در نتيجه، چون هيچ حسادت و جاه طلىب در بني آن ها پديدار منى شود، مردم بدون كمرتين تفرقه 
 و با تفاهم كامل در كنار هم مى زيند.

در اين جزيره گونه اى از حيوانات با جثه ى كوچك وجود دارد كه بدن و خونشان داراى خواص 
 Xويژه اى است؛ مدّور بوده و كامال شبيه الك پشتند، وىل بر پشت شيار زرد رنگى به شكل «

قرار گرفته و در انتهاى هريك از اين شيارها، يك چشم و دهان وجود دارد. به طورى كه حيوان 
 چشم براى ديدن و مهني اندازه دهان براى وارد كردن غذا درون حلقى است كه غذا از 4داراى 

طريق آن درون معده رخيته مى شود؛ هم چنني روده ها و ديگر اعضاى داخلى اين حيوان ابتداىي 
 هستند.

پاها دورادور بدنش قرار گرفته و اين چنني، اين حيوان مى تواند به هر جاىي كه دلش مى خواهد، 
برود. خونش داراى خاصيت شگفت انگيزى است، هر عضوى كه به دو نيم قطع شود نظري 

دست يا هر عضو ديگرى از بدن، به شرطى كه اين بريدگى تازه باشد يا مربوط به اعضاى حياتى 
 بدن نباشد، به خاطر ويژگى خون به هم پيوند مى خورد.

هر قبيله از اين جزيره نشينان، گونه اى ويژه از پرندگان بزرگ جثه را پرورش داده، از طريق آن ها 
فرزندان خويش را آزمايش مى كنند تا آن هاىي را كه داراى استعدادهاى ذاتى هستند شناساىي كنند. 
بدين منظور بنه ها را بر پشت اين پرندگان، قرار داده و پرندگان ىب درنگ آن ها را به هوا مى برند. 
بنه هاىي كه مى توانند اين گونه سفر را حتمل كنند، حفظ مى شوند و آن ها را بزرگ مى كنند، حال 
آن كه بنه هاىي كه در اين سفر هواىي دچار اضطراب و توع شده، وجودشان را ترس و وحشت 
فرامى گريد، به عنوان فرزنداىن كه عمر زيادى خنواهند داشت و از سجاياى روحى و رواىن ىب بره اند، 

 رها مى كنند.

در هر قبيله، مسن ترين فرد، رئيس آن است و داراى قدرت پادشاهى است و مهه ى افراد قبيله از 
او پريوى مى كنند. مهني كه به سىن كه قانون معني كرد- پنجاه سالگى- رسيد، خود به زندگى اش 

پايان داده و كسى كه بعد از او پريترين است، جايگزين وى مى شود. درياىي كه اين جزيره را 
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احاطه كرده، طوفاىن و داراى جزرومدهاى چشمگريى مى باشد، وىل آب آن مزه اى شريين دارد. 
 صور فلكى 

 182ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 و ديگر صور فلكى كه در سرزمني ما مشاهده مى گردند در آن جا غريقابل رويتند. اين »1 «خرس 
جزاير به مشار هفت عدد مى باشند كه تقريبا داراى وسعىت برابر بوده، به فاصله ى مساوى از 

 يكديگر قرار دارند و آداب و رسوم يكساىن در اين جزاير جارى است.

59. 

هرچند خاك جزيره حاصل خيز بوده، مواد غذاىي را به وفور در اختيار كليه ى ساكنني مى گذارد و 
هرچند هرچيزى به خودى خود مى رويد و هيچ مراقبىت منى طلبد؛ با وجود اين، آنان هرگز اسراف 

 نكرده، قناعت پيشه كرده و تنها به آن ميزاىن كه نيازمندند، بسنده مى كنند.

آن ها گوشت و ساير مواد غذاىي را كباب كرده يا در آب مى پزند وىل غذاها، چاشىن ها و 
، خورشيد و متامى »2 «ادويه هاىي كه آشپزان ما فراهم مى آورند، منى شناسند. مهننني گنبد مينا

اجرام آمساىن را چون ايزداىن مى پرستند. آنان انواع ماهيان را صيد كرده، نيز پرندگان زيادى را 
شكار مى كنند. مهننني در بني درختان جنگلى، كه به صورت وحشى مى رويند، زيتون و انگور 
جلب نظر مى كند كه از آن ها به فراواىن، روغن و شراب مى گريند. در اين جزيره، مارهاى بزرگ 
جثه اى ديده مى شود كه هيچ آسيىب به ساكنني منى رسانند و داراى گوشىت خوراكى بوده، طعمى 
بسيار دلپذير دارند. تن پوش هاى اين جزيره نشينان از حصريهاىي كه درونشان حاوى كرك هاىي براق 
و نرم است، ساخته مى شوند؛ اين كرك ها را مجع آورى كرده، با آميخنت آن ها با صدف هاى درياىي 
خرد شده، زيورآالت زيباى ارغواىن رنگ مى سازند. حيواناتى كه در اين جزاير به سر مى برند مهگى 

 داراى اشكاىل عجيب و باورنكردىن اند.
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روش زندگى ساكنني حتت قوانني ثابىت است. ساكنان آن غذاى خويش را مهزمان با هم منى خورند 
و از يك غذا نيز مصرف منى كنند. براى آن ها مقرر شده است كه در برخى روزهاى مشخص 

 گاهى گوشت ماهى و گاهى گوشت پرنده 

 ______________________________
)1.(Constellati onsdesdeuxourses  

)2.(La voutedel'univers  

 183ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

خبورند. مهننني در برخى روزها از گوشت حيواناتى كه در خشكى مى زيند، مصرف مى كنند و 
 گاهى به خوردن زيتون و غذاى ساده بسنده مى كنند.

مهه ى كارها تقسيم شده است؛ برخى به شكار مى روند، برخى ديگر به كارهاى دسىت و ديگران 
نيز به كارهاى مفيد ديگرى مى پردازند. عاقبت اين كه جزء پريان، مهگان پياپى و طى زمان 

مشخصى به كارهاى عمومى مى پردازند. در جشن ها و مراسم باشكوه، سرودها و مداحيى را به 
احرتام خدايان و به ويژه به احرتام خورشيد- كه جزيره و خود را وقف آن منوده اند- از 

 برمى خوانند.

مردگان را به هنگام جزر در زير شن دفن مى كنند تا هنگام مد، دريا، به نوعى آرامگاهشان را از 
شن تازه آكنده سازد. براين باورند؛ ىن ها- كه خبشى از غذاى خويش را از آن فراهم مى سازند و 

 است- هنگام قرص كامل ماه زياد شده و هنگام افول ماه كم »1 «ضخامتشان به اندازه ى تاجى 
مى شوند. آب شريين و پرفايده ى چشمه هاى آب گرم موجود در اين جزاير، مهواره گرمايشان را 

 حفظ مى كنند و حىت وقىت با آب يا شراب سرد آميخته مى شوند، سرد منى گردند.

60. 
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يامبولوس و مهسفرش پس از هفت سال اقامت در اين جزاير به عنوان افرادى شرور و ىب ادب از 
آن جا رانده شدند. بنابراين ناچار شدند دگربار قايق را آماده كرده، براى بازگشت آن را پر از 

آذوقه سازند. با قايق آن جا را ترك گفته، پس از چهار ماه دريانوردى، در منطقه ى شىن و كم عمق 
هند به گل نشستند. مهسفر يامبولوس در امواج هالك شد، حال آن كه يامبولوس، خود را به دهى 
رساند. اهاىل، وى را به شهر پاليبوترا و نزد شاه آن جا بردند. اين شهر با دريا چندين روز فاصله 
داشت. چون اين شاه يونانيان را دوست مى داشت و به دانش اندوزى عالقه مند بود او را به گرمى 

 پذيرفت و سراجنام، وى را مهراه حمافظيىن به پارس فرستاد.

 يامبولوس از آن جا صحيح و سامل به يونان رسيد.

 ______________________________
). اولدفادر، مرتجم انگليسى كتاب ديودور، اين مجله را بدين گونه ترمجه كرده: «ضخامتشان به 1(

 دكرت پى يربريان در اين جا نيز با مراجعه به  ,BookII .59] [81.اندازه ى يك وجب است.»
 ترمجه ى ديگرى از اين كتاب، نظر مرتجم انگليسى را صحيح دانسته است.

 184ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

چنني است حكايىت كه يامبولوس، خود- در تارخيى كه نگاشت- ثبت كرده و در آن اطالعاتى از 
هند- كه تا آن زمان ناشناخته بود- در اختيار ما مى گذارد. ما نيز چون به وعده اى كه در آغاز 

 اين اثر داده بودمي، جامه ى عمل پوشاندمي، در اين جا كتاب دوم را به پايان مى برمي.

 185ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 دي

 ودور سيسيلى كتاخبانه تارخيى 

 كتاب يازدهم 

   . م) لشكركشى خشايارشا به اروپا ترمجه و حواشى از:451- 480(
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 1384محيد بيكس شوركاىي- امساعيل سنگارى انتشارات جامى 

 186ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

- 6469965 تلفن 162انتشارات جامى خيابان دانشگاه، چهار راه وحيد نظرى، مشاره 
 كتاخبانه تارخيى (ترمجه كتاب يازدهم) لشكركشى خشايارشا به اروپا ديودور سيسيلى 6400223

 جلد 2000 مشارگان: 1384مرتمجان: محيد بيكس شوركاىي امساعيل سنگارى چا  خنست: 
 چا : فراين حق چا  خمصوص ناشر است 

 187ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خالصه ى مطالب 

 - لشكركشى خشايارشا به اروپا

 - نربد ترموپيل 

 - نربد درياىي بني خشاريارشا و يونانيان 

 - حيله ى جنگى متيستوكل و شكست بربرها در ساالمني 

 - بازگشت خشايارشا به آسيا پس از برجاى گذاردن مردونيوس در اروپا مهراه با خبشى از سپاهيان 

 - لشكركشى كارتاژيان به سيسيل 

- حيله ى جنگى ژلون كه موجب نابودى خبشى از نريوهاى بربر گرديد، وى ديگر بربرها را به 
 اسارت درآورد.

 - ژلون پس از درخواست غرامت، صلح را به كارتاژيان اعطا كرد.

 - قضاوت درباره ى يونانياىن كه در اين جنگ رشادت از خويش نشان دادند.
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 - نربد يونانيان با مردونيوس و پارس ها در ساالمني؛ پريوزى يونانيان 

 - نربد روميان با اكوئس ها و ساكنان توسكولوم 

 - بازسازى ديوار پريه توسط متيستوكل 

 - ارسال كمك توسط هريون براى ساكنان كيمه 

 - نربد تارنىت ها با ژاپيژها

 - تراسيده پسر ترون و جبار اگريژانت از سرياكوزيان شكست خورد و حاكميت را از كف داد.

 - متيستوكل نزد خشايارشا پناه برد و از جمازات مرگ گرخيت.

 - رهاىي شهرهاى يوناىن نشني آسيا توسط آتنيان 

 - زمني لرزه در الكوىن 

 - مسنيان از احتاد السدمونيان خارج شدند؛ شورش هيلوت ها

 188ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 - آرگوسيان، ميسيه را نابود كرده، شهر را خاىل از سكنه منودند.

 - سرياكوزيان، سلطنىت را كه توسط ژلون بنا شده بود، سرنگون كردند.

 - خشايارشا به قتل رسيد و اردشري به جاى وى بر ختت سلطنت جلوس كرد.

 - مصريان از احتاد پارسيان خارج شدند.

 - اغتشاش در سرياكوز

 - آتنيان با اگيناييان و كورنتيان وارد جنگ شدند.
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 - فوسه اى ها با دوريان ها به جنگ پرداختند.

 - مريونيد آتىن بر سپاهيان پرمشار بئوسى غلبه كرد.

 - لشكركشى تومليداس به سفالوىن 

 - نربد اژستئان ها و ليليبيان در سيسيل 

 - قانون پتاليسم در سرياكوز

 - لشكركشى پريكلس به پلوپونز

 - لشكركشى سرياكوزيان به تريه ىن 

 - خدايان پاليك در سيسيل 

 - شكست دوستيوس و اين كه وى چگونه خويشنت را به گونه اى معجزه آسا جنات خبشيد.

 189ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

1. 

 ) كتاب پيشني، دمهني كتاب از كل اثر، با شرح حوادثى كه يكسال پيش از هجوم خشايارشا1(
 در باب »2 « به اروپا روى داد و سخنراىن هاىي كه در جممع عمومى يونانيان در كورنت »1«

  ايراد شده بود، به پايان رسيد.»3 «موضوع احتاد با ژلون 

در كتاب حاضر، شرح تاريخ خويش را با آغاز لشكركشى خشايارشا عليه يونانيان پى خواهيم 
 به پايان »5 « به فرماندهى سيمون »4 «گرفت و آن را با سال قبل از لشكركشى آتنيان به قربس 

 خواهيم رساند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 و «پروكلوس »8 « آتن بود كه روميان «اسپوريوس كاسيوس»»7 « آرخونت »6 «) كالياد2(
 در اين زمان »11 « اىل ين ها»10 « را به كنسوىل برگزيدند.»9 «ويرژينيوس ترى كوس توس»

  در»12 «خنستني سال هفتاد و پنجمني املپياد را- كه «آسيلوس سرياكوزى»

 ______________________________
)1.(Xerxes  

)2.((Corinth ) ؛ از بزرگ ترين و كهن ترين شهرهاى يونان كه از ايام هومر سابقه دارد و داراى
تنگه اى است كه يونان مركزى را به پلوپونز متصل مى كند. اين تنگه خليج سارونيك را به خليج 

 كورنت مرتبط مى سازد.

)3.((Gelon )) م). وى در هيمر بر كارتاژيان پريوز 490- 478؛ جبار ژال و سرياكوز .  
 شد.

)4.(Chypre  

)5.((Cimon ) ؛ سردار آتىن و فرزند ميلتياد كه پس از تبعيد متيستوكل و مرگ آريستيد در آتن
 ق. م 449قدرت را به دست گرفت. در جنگى در قربس بر ضد دولت هخامنشى در 

 درگذشت.

)6.(Calliade  

)7.((Archonte ) ؛ باالترين مقام غرينظامى در بعضى از شهرهاى يونان و از مجله آتن بوده
 است.

)8.(SpuriusCassius  

)9.(ProclusVi rginiusTricostus  
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). از كتاب يازدهم ديودور به بعد، ترتيب وقايع به طور دقيق رعايت شده است: هريك از 10(
سال هاى املپياد با نام هاى آرخونت هاى آتن و كنسول ها يا خطيبان نظامى روم آغاز مى شود. 

هرچند اين نام ها اغلب تا حدودى ناقص مى باشند وىل براين باورمي كه بايد در منت، مهان گونه كه 
 آمده اند، حفظ شوند.

)11.(Eliens  

)12.(AsylusdeSyracuse  

 190ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 و خشايارشا »2 « جايزه دو و ميداىن را از آن خود منود- برگزار كردند»1 «بازى هاى «اليد»
 به خاطر انگيزه هاىي كه در پى مى آيد، سپاهش را براى محله به يونان جمهز ساخت.

 پارسى، پسرخاله و داماد خشايارشا، به خاطر هوش و دالورى اش ارمجندترين »3 «) مردونيوس 3(
فرد نزد هم ميهنانش بود. وى كه سرشار از جاه طلىب و نريوى جواىن بود، مى خواست بر بزرگ ترين 
سپاهيان فرمان براند. به مهني منظور خشايارشا را ترغيب منود تا يونانيان، دمشن مهيشگى پارسيان، 

 را به انقياد خويش درآورد.

) خشايارشا متقاعد شد و چون مى خواست مجلگى يونانيان را از پاى درآورد منايندگاىن را براى 4(
  روانه ساخت.»4 «درخواست مهكارى به سوى كارتاژها

قرار براين شد هنگامى كه خشايارشا با يونانياىن كه در يونان مى زيند مشغول نربد است، كارتاژها 
 با سپاهيان قابل توجه خود وارد نربد با يونانياىن شوند كه در سيسيل و ايتاليا زندگى مى كنند.

) بر طبق اين قرارداد كارتاژيان پوىل را كه اندوخته بودند صرف استخدام سربازان مزدور از 5(
 منودند. هم چنني، آنان نريوهاى خودى را از سراسر »7 « و ايربى »6 « گل »5 «ايتاليا، ليگورى،

  گرد آوردند. عاقبت پس از سه سال تداركات،»9 « و كارتاژ»8 «ليىب 
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 ______________________________
)1.((jeuxd'Elide ) ؛ بازى هاى اليد در شهر «املپ» در ساحل غرىب پلوپونز به افتخار زئوس

 برگزار مى گرديد.

). براساس وقايع نگارى كه عموما مورد قبول واقع گرديده، اولني سال املپياد هفتاد و پنجم با 2(
   . م مطابق است.480سال 

)3.(Mardonius  

)4.(Carthaginois  

)5.((Ligurie ) ،؛ در مشال غرىب ايتالياى كنوىن واقع بود و از مشال به پيمون و اميليا- رومانيا
 از شرق به توسكان، از غرب به فرانسه و از جنوب به درياى ليگورى حمدود مى شد.

)6.((Gaule ) ؛ ميان كوه هاى پرينه، درياى مديرتانه، كوه هاى آلپ، رود راين و اقيانوس اطلس
 واقع بود و سلت ها خنستني ساكنان شناخته شده ى آن هستند.

)7.((Iberie ) ؛ شبه جزيره اى در جنوب غرىب اروپا شامل اسپانيا و پرتغال كه ايربيان ساكنان آن
 بودند.

)8.((libye ) ؛ يونانيان در دوره ى باستان آن را عموما بر مهه آفريقاى مشاىل جز مصر اطالق
مى كردند. ليىب نام قبيله اى بوده كه در اوايل هزاره ى دوم ق. م در قسمت شرقى سرينائيك مستقر 

 گرديد.

)9.((Carthage ) ؛ بر ساحل مشاىل آفريقا واقع بود و امروزه از حومه هاى تونس است
 (قرطاجنه). نام آن مأخوذ از قومى به مهني نام است كه در آجنا ساكن بودند.

 191ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «بيش از سيصد هزار سرباز و ناوگاىن مركب از دويست كشىت جنگى گرد آوردند.
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2. 

) خشايارشا كه در غريت و محّيت با كارتاژها رقابت مى كرد هم از حيث عظمت تداركات 1(
جنگى و هم از حلاظ مشار سربازان بر كارتاژيان برترى يافت. در بادى امر، در متام سواحل 

، »5 «، پامفيليه »4 «، قربس، كيليكيه »3 «، فنيقيه »2 «سرزمني هاى حتت حاكميتش نظري مصر
 »12 «، پونت »11 «، بيتينيه »10 «، تروآد»9 « ميسيه »8 «، كاريه »7 «، ليكيه »6 «پى سيديه 

 كارگاه هاى كشىت سازى برپا ساخت. وى نيز مانند »13 «و متامى شهرهاى واقع در هلس پونت 
كارتاژها سه سال وقت صرف تداركات كرد و با بره گرفنت از جتهيزات قابل مالحظه اى كه 
داريوش، پدرش، پيش از مرگش مهيا ساخته بود، بيش از هزار و دويست كشىت جنگى فراهم 

 ساخت.

  در نربد»14 «) داريوش كينه اى شديد- به خاطر پريوزى آتنيان بر داتيس 2(

 ______________________________
). هرودوت از مهكارى و عقد احتاد پارس ها با كارتاژيان سخىن به ميان منى آورد، هرچند كه 1(

احتاد پارس ها با كارتاژها بسيار حمتمل به نظر مى رسد و حىت كارتاژها متايل بيشرتى براى نربد با 
يونان داشتند؛ زيرا بسيارى از سرزمني هاى تابع يونانيان كوچ نشني هاى كارتاژها را مورد تعرض قرار 

 مى دادند.

)2.(Egypt  

)3.((Phenicie ) ؛ در جغرافياى باستاىن نام سرزميىن مطابق لبنان كنوىن و قسمت هاىي از
 نواحى جماور آن از سوريه و اسرائيل.

)4.((Cilicie ).؛ در جنوب شرقى آسياى صغري بني درياى مديرتانه و كوه هاى توروس واقع بود 

)5.((Pamphylie ) ؛ در قسمت جنوىب آسياى صغري، كنار ساحل جنوىب پى سيديه و بني
 ليكيه و كيليكيه واقع بود.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


)6.((Pisidie ).؛ در جنوب آسياى صغري واقع بود و توسط پامفيليه از مديرتانه جدا مى شد 

)7.((Lycie ) ؛ سرزميىن در جنوب غرىب آسياى صغري در كنار مديرتانه كه از غرب به كاريه، از
 شرق به پامفيليه و از مشال به پى سيديه حمدود بوده است.

)8.((Carie ) ؛ سرزميىن در جنوب غرىب آسياى صغري كه رود مئاندر آن را از طرف مشال از
 ليديه جدا مى كرد. يونانيان دورياىي و يونياىي در اين ناحيه مهاجرنشني هاىي تأسيس كرده بودند.

)9.((Mysie ).؛ سرزميىن در مشال غرىب آسياى صغري، ميان هلس پونت و درياى اژه 

)10.((Troide ).؛ سرزميىن واقع در آسياى صغري كه مركز آن شهر معروف تروا بوده است 

)11.((Bithynie ) .؛ سرزميىن در مشال غرىب آسياى صغري، كنار درياى سياه و درياى مرمره
 سكنه ى اوليه آن از مردم تراكيه بودند.

)12.((Pont ) ؛ سرزميىن واقع در مشال شرقى آسياى صغري و در كنار درياى سياه، بني
 ارمنستان و كوخليد و رود هاليس. در اصل جزء سرزمني كاپادوكيه بود.

)13.((Hellespont ) ؛ يا تنگه ى داردانل امروزى كه درياى اژه را به درياى مرمره متصل
 مى سازد.

)14.((Datis ) م 490؛ فرمانده سپاه داريوش كبري در نربد ماراتون به سال .   
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- از يونانيان بر دل داشت، اما زماىن كه قصد لشكركشى عليه يونانيان را داشت، »1 «ماراتون 
 مرگ او را غافلگري كرد.

اين چنني خشايارشا، براى اجراى نيت پدر و با حتريك مردونيوس تصميم به جنگ با يونانيان 
 گرفت.
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) آنگاه كه مهه چيز براى لشكركشى مهيا گرديد به درياساالرانش فرمان داد تا كشىت ها را در 3(
 گرد هم آورند و خود پيشاپيش نريوهاى پياده و سواره نظام كه »3 « و كيمه »2 «آب هاى فوسه 

 عزميت كرد. پس »4 «از سراسر خشرتپاون نشني هايش گرد هم آمده بودند قرار گرفت و از شوش 
 پيك هاىي را به يونان روانه ساخت و به آنان دستور داد تا وارد شهرها »5 «از رسيدن به سارد

 »6 «شده، از يونانيان تقاضاى آب و خاك كنند.

 ) آنگاه با تقسيم سپاه نريوى كاىف براى ساخت پلى بر هلس پونت و نيز حفر كوه آتوس 4(
- گسيل داشت تا از اين طريق گذرگاهى مطمئن براى »8 «- در برجستگى هاى خرسونز»7«

نريوهايش بگشايد و در عني حال يونانيان را با عظمت چنني كارهاىي هراسناك سازد. كساىن كه 
براى اجراى اين امور روانه شده بودند كارها را به لطف تعداد زيادشان در اندك زماىن به اجنام 

 رساندند.

 ) يونانيان با آگاهى بر عظمت سپاهيان پارسى، براى اشغال گذرگاه هاى 5(

 ______________________________
)1.(Maraton  

)2.((Phocee )؛ شهرى واقع در ائوىل در جنوب شرقى جزيره لسبوس در آسياى صغري 

)3.((Cyme ).؛ يا «سيم» در مشال شرقى فوسه واقع بود 

)4.(Suse  

)5.((Sardes ) ؛ مركز سرزمني مشهور ليدى كه كوروش كبري آن را فتح كرد و به قلمرو
 هخامنشيان افزود.

 ). تقدمي آب و خاك به شاه بزرگ، نشانه فرمانربدارى بوده است.6(
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)7.((Athos ) ؛ شبه جزيره اى واقع در مشال شرقى يونان كه به وسيله تنگه ى باريكى نزديك
  . م كاناىل حفر شد. كوه 480آكانت به يونان مى پيوندد. در اين تنگه به امر خشايارشا در 

 آتوس در انتهاى شرقى شبه جزيره قرار دارد.

)8.((Chersonese ) ؛ نامى بود كه يونانيان به چند شبه جزيره اطالق مى كردند كه در ميان
 آن ها «خرسونز توريك» و «خرسونز تراس» بسيار معروفند.
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  كردند.»3 « را روانه ى تساىل »2 «، ده هزار نريوى سنگني اسلحه ى هوپليت »1 «دره تامپه 

 بر آتنيان فرمان مى راند. اين سرداران متامى مردمان »5 « بر السدمونيان و متيستوكل »4 «سينتوس 
شهر را ترغيب كردند تا براى دفاع مهگاىن و ايستادگى در برابر هجوم پارسيان به پا خاسته و گرد 

. اما با آگاهى از اين امر كه تساىل ها و ديگر يونانيان كه در جماورت اين گذرگاه ها  «*»هم آيند
ساكن بودند به فرستادگان خشايارشا آب و خاك خويش را تقدمي داشتند، از دفاع دره تامپه چشم 

 پوشيده و به شهرهايشان عقب نشستند.

3. 

) اينك شايسته است، اشاره به يونانياىن كه طرف بربرها را گرفتند داشته باشم تا رسوايشان 1(
 گردامن و افشاى اين رسواىي، آناىن را كه در پى خيانت به آزادى عمومى هستند، بازدارد.

 ، «ملياىي ها»»7 «، «دولو  ها»»6 «). هنگامى كه هنوز دره تامپه حفاظت مى شد «انيان ها»2(
 در لواى پرچم پارسيان قرار گرفتند و پس از خروج »10 « و «مگنزى ها»»9 «، «پر  ها»»8«

، »13 «، «لوكريان»»12 «، «فتيوت ها»»11 «و عقب نشيىن نريوهاى حمافظ دره، «آخاييان»
  نيز طرفدارى خود را از بربرها»14 ««تساىل ها» و بيشرت «بئوسى ها»

 ______________________________
)1.((ValleedeTempe )؛ دره اى واقع در تساىل بني املپ و اوسا 
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)2.((Hoplites ).به سپاهيان سنگني اسلحه يوناىن اطالق مى شد 

)3.((Thessalie ) ؛ سرزميىن واقع در قسمت مشاىل يونان 

)4.((Synetus )) به جاى «سينتوس» از «اونتوس» نام مى برد.173، 7؛ هرودوت ( 

)5.(Themistocle  

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «اين فرماندهان منايندگاىن را به دولت شهرها فرستاده و 
 از آن ها خواستند براى دفاع مهگاىن از گذرگاه ها، سربازاىن روانه كنند».

)6.((Enianes )؛ ساكنان آينيا 

)7.((Dolopes ).؛ در تساىل ساكن بودند 

)8.(Meliens  

)9.((Perrhebes ).؛ در مشال تساىل ساكن بودند 

)10.((Magnetes ) ؛ ساكنان ماگنزيا، دو شهر سرزمني ليدى كه يكى «ماگنزياى واقع بر
مئاندر» و ديگر «ماگنزياى واقع بر سيپولوم» بودند. اوىل در جنوب شرقى و دومى در مشال 

 شرقى ازمري كنوىن واقع است.

)11.((Acheens ).؛ ساكنان سرزميىن در مشال پلوپونز واقع بر خليج كورنت 

)12.((Phthiotes ) ؛ ساكنان منطقه اى در يونان كه از مشال پارناس تا اسپرخيوس گسرتده
 شده بود.

)13.((Locriens ) ؛ لوكيان ها ساكنان ناحيه اى در يونان مركزى بودند كه يكى از قدميى ترين
   . م تأسيس كردند.700مهاجرنشني هاى يوناىن جنوب ايتاليا را در 
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)14.((Beotiens ) ،؛ ساكنان سرزميىن در يونان به مركزيت تب كه پس از آتن و اسپارت
 مهم ترين دولت شهر يوناىن بود.

 194ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 اعالم كردند.

) جممع يونانيان در تنگه ى كورنت مقرر ساخت؛ مهني كه جنگ با خوشى پايان گرفت، متام 3(
كساىن كه با ميل خود طرف بربرها را گرفتند به پرداخت ده يك داراىي خويش به خدايان حمكوم 

 آنان مهننني برآن شدند منايندگاىن به سوى كساىن كه در جنگ ىب طرف »1 «خواهند شد.
 بودند، روانه سازند تا آنان را به نربد براى آزادى مهگاىن وادار كنند.

) برخى با خلوص نيت وارد احتاد يونان شدند، برخى ديگر كه تنها در فكر امنيت خويش و 4(
 در انتظار شروع جنگ بودند جماىل را براى تصميم گريى درخواست منودند.

 منايندگاىن به جممع يونانيان فرستادند و به آنان وعده مهكارى دادند، به شرطى كه »2 «آرگوسيان 
 خبشى از فرماندهى به آنان سپرده شود.

) جممع به آنان چنني پاسخ داد كه اگر پريوى از بربرها را بر اطاعت از فرماندهى يوناىن ترجيح 5(
مى دهند، پس با آرامش در سرزمني خويش مبانند و نيز بيان داشتند كه براى دستياىب به فرماندهى 
يونانيان، مى بايست اعماىل فراخور اين مقام اجنام دهند. با وجود اين، هنگامى كه فرستادگان 
خشايارشا يونان را براى مطالبه ى آب و خاك مى پيمودند متامى شهرها عشق و عالقه ى خود را 

 براى حفظ آزادى ابراز داشتند.

) خشايارشا با آگاهى از امتام ساخت پل بر هلس پونت و حفر گذرگاهى از درون كوه آتوس، 6(
  را ترك گفته و به سوى هلس پونت رهسپار گرديد. با رسيدن »3 «سارد

 ______________________________
 ) تنها اشاره به خداى دلف، آپولون، مى كند.132، 7). هرودوت (1(
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)2.((Argiens ) ساكنان آرگوس؛ سرزميىن در مشال شرقى پلوپونز در يونان، نزديك نوپلياى
 كنوىن كه مركز آرگوليس بود و مهواره با اسپارت در كشمكش و با آتن و كورنت در رقابت بود.

)3.(Sardes  

 195ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 سپاهش را از طريق پلى كه پيش از اين ساخته شده بود، به اروپا هدايت كرد. »1 «به آبيدوس 
، گروه هاى زيادى از ساكنان تراس و يونانيان جماور اين سرزمني را به »2 «وى با عبور از تراس 

 نريوهايش ملحق ساخت.

، ناوگانش را فراخواند تا دو سپاهش در يك نقطه »3 «) آنگاه با ورود به دشت دوريسك 7(
گردهم آيند. در مهني جا بود كه او از نريوهايش سان ديد: نريوى زميىن مشتمل بر هشتصد هزار 
مرد جنگى و ناوگانش عبارت از هزار و دويست كشىت دراز بود كه در بينشان سيصد و بيست 
كشىت يوناىن يافت مى شد يعىن يونانيان سوار بر آن ها بودند، زيرا اين كشىت ها توسط خشايارشا 

 تدارك ديده شده بودند و مابقى كشىت ها به بربرها تعلق داشت.

مصريان دويست كشىت تدارك ديده بودند، فينيقى ها سيصد كشىت، كيليكى ها هشتاد كشىت و 
 پامفيلى ها چهل و ليكيه اى ها مهني تعداد، كاريه اى ها هشتاد، قربسيان صد و پنجاه.

 با هم »6 « و كويان ها»5 « كه در جماورت كاريه بودند مهراه با رودسى ها»4 «) دوريان ها8(
 صد »9 « و ساموس »8 « متحد با ساكنان خيو»7 «چهل كشىت گسيل داشتند، ايوىن هاى 

  چهل كشىت،»12 « و تندوسى ها»11 « به مهراه لسبوسى ها»10 «كشىت، ائوىل ها

 ______________________________
)1.((Abydos ) ؛ سرزميىن واقع در آسياى صغري بر تنگه هلس پونت 

)2.((Thrace ) ؛ ناحيه اى در جنوب شرقى اروپا در گوشه ى شبه جزيره بالكان. تراس قسمىت از
 مشال شرقى يونان، جنوب بلغارستان و قسمت اروپاىي تركيه را دربرمى گريد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


)3.(Dorisque  

)4.((Doriens ) ؛ از نياى اساطريى دوروس پسر هلن نام گرفته اند و در اصل از نواحى
 1100- 950كوهستاىن اپري و جنوب غرىب مقدونيه بودند كه به يونان مركزى مهاجرت كردند (

  . م) و دولتشهر اسپارت را بنا �ادند.

)5.(Rhodiens  

)6.(Coiens  

)7.((Ioniens ) م در باريكه ى ساحل غرىب تركيه كنوىن و 1000؛ قومى كه احتماال در .  
 جزاير جماور در درياى اژه مهاجرنشني هاىي تأسيس كردند.

)8.((Chio ) كيلومرتى غرب آسياى صغري كه بر 8يا «خيوس»؛ جزيره اى در درياى اژه در 
 طبق روايات زادگاه «هومر» شاعر يوناىن بوده است.

)9.((Samos ) ؛ جزيره اى در درياى اژه، نزديك ساحل غرىب آسياى صغري و يكى از جزاير
 سپورادس؛ فيثاغورس در آن جا متولد شد.

)10.((Eoliens ) ؛ قومى كه در قسمت غرىب ساحل آسياى صغري، جمموعه شهرهاىي بنا
 �ادند.

)11.((Lesbiens ) ؛ ساكنان لسبوس؛ اين جزيره در شرق مديرتانه واقع بود. به آن جزيره
 ميتيلن نيز اطالق مى شد.

)12.((Tenediens ).ساكنان تندوس؛ جزيره اى واقع در درياى اژه بني ملنوس و آناتوىل 
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هلس پونتيان و ساكنني پونت هشتاد كشىت و جزيره نشينان حتت محايت و فرمان خشايارشا كه 
 سكىن داشتند، پنجاه كشىت تدارك »3 « و سونيوم »2 « و دماغه هاى تريوپيوم »1 «ميان سيانه ها

 ديدند.

. افزون براين، هشتصد و پنجاه كشىت »4 «) چنني بود مشار كشىت هاى سه رديف پاروىي ترى رم 9(
براى محل اسب ها در نظر گرفته شده بود و سه هزار كشىت سى پاروىي نيز سپاهيان را مهراهى 

 مى كرد. خشايارشا در دوريسك براى مدتى به منظور سان ديدن از متامى نريوهايش توقف كرد.
»5« 

4. 

) جممع يونانيان وقىت از نزديك شدن سپاهيان پارسى آگاه شد، بر آن شد تا ىب درنگ ناوگاىن را 1(
 گسيل دارند، زيرا به عقيده آنان اين مكان براى روياروىي با دمشنان »7 « در اوبه »6 «به آرمتيزيوم 

 مناسب به نظر مى رسيد. در مهان زمان نريوى 

 ______________________________
)1.(Cyanees  

)2.(Triopium  

)3.(Sunium  

). ترى رم به معىن سه پاروىي است و كشىت هاى جنگى را شامل مى شد كه پاروزنان آن در سه 4(
 رديف، يكى باالى ديگرى قرار مى گرفتند.

). ىب شك خودخواهى و غرور ملى يونانيان، نريوى خشايارشا را بيش از اندازه بزرگ جلوه داد. 5(
عقيده ناپلئون نيز- كه بر سپاهيان كثريى فرمان مى راند- اين گونه بوده است. ناپلئون حىت بر اين 
قسمت از تاريخ درخشان يونان نيز با ديده ترديد مى نگريست. او در فرجام جنگ هاى «مادى» 
چيزى جز اعماىل ترديدآميز منى ديد كه در آن هركس پريوزى را به خود نسبت مى داد. خشايارشا 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


پريوز به ميهن خويش بازگشت؛ چه وى آتن را تصرف، سوزانده و نابود كرده بود و يونانيان از 
اينكه در ساالمني از پاى درنيامدند خود را سزاوار ستايش مى پنداشتند. درباره ى جزئيات 

پرزرق وبرق پريوزى يونانيان و شكست دمشنان ىب مشارشان كه هرگز از خاطره ها حمو منى گردد ناپلئون 
مى افزايد كه «يونانيان چنني چيزى را مى گويند و آنان مغرور و اغراق آميز سخن رانده اند و هيچ 
واقعه نگارى پارسى در اين مورد در دست نيست تا بتوان با مقابله ى روايات، قضاوت صحيحى 

 درباره ى آن ها به عمل آورد.» (خاطرات سنت هلن)

)6.((Artemisium ) ؛ دماغه اى واقع در مشاىل ترين نقطه ى جزيره ى اوبه كه در نزديكى آن
جنگى ميان ناوگان يوناىن متيستوكل و ناوگان پارسى خشايارشا درگرفت و به پريوزى پارسيان 

   . م).480اجناميد (

)7.(Eubee  

 197ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 روانه ساختند تا از »1 «كاىف از سپاهيان سنگني اسلحه هوپليت را براى اشغال تنگه ترموپيل 
نفوذ بربرها در يونان جلوگريى به عمل آورند، زيرا قصد يونانيان تأمني امنيت ساكنني شهرها و 

 متحدانشان بود.

 فرمانرواى »3 « فرماندهى ناوگان را بر عهده داشت و لئونيداس »2 «) اورى بياد السدموىن 2(
- كه در تور و جتربه ى جنگى سرآمد ديگران بود- پيشاپيش سپاهيان اعزامى به »4 «اسپارتيان 

ترموپيل قرار گرفت. وى پس از در دست گرفنت فرماندهى اعالم كرد؛ تنها هزار سرباز مهراه خود 
 خواهد برد.

 به وى خاطرنشان ساختند كه اين تعداد سرباز براى مقاومت در برابر »5 «) وقىت افورها3(
سپاهيان ىب مشار پارسى، بسيار اندك مى باشد و از او خواستند كه سربازان بيشرتى مهراه خود 

 كه در واقع آ�ا براى جلوگريى از عبور بربرها  «*»منايد، لئونيداس مقتدرانه به آنان پاسخ داد
 بسيار اندك هستند، وىل مهني تعداد براى آننه كه او مى خواهد اينك اجنام دهد، كفايت مى كند.
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) افورها با شنيدن اين جواب دوپلو و مبهم از او پرسيدند كه آيا سوداى پرداخنت به كارى 4(
منايان و ىب ارزش را در سر مى پروراند. لئونيداس در پاسخ به اين سؤال گفت كه او در ظاهر براى 
پاسدارى از ترموپيل عزميت مى كند، وىل در واقع قصد او جنگيدن و جان سپردن در راه آزادى 

 را شهره ى آفاق خواهد منود، اما »6 «مهگاىن است و در ادامه افزود كه مرگ هزار سرباز، اسپارت 
اگر او متام سپاه السدموىن را با خود مهراه كند، اسپارت به طور كامل نابود خواهد شد، زيرا هيچ 

 السدموىن براى جنات جان خويش جرأت گريز خنواهد داشت.

 ______________________________
)1.((Thermopyles ) ؛ گردنه ى معروىف در تساىل بني كوه اوتيه در جنوب تساىل و خليج

 ماليك 

)2.(Eurybia deleLacedemonien  

)3.(Leonidas  

)4.(Spartiates  

)5.((Ephore ) ؛ افور نامى بود كه در اسپارت به پنج صاحب منصب قضاىي منتخب
 مى دادند. افورها در تعديل قدرت شاهان نقش مهمى ايفا مى منودند.

 * در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «وى در خفا به آن ها اين چنني پاسخ داد:»

)6.(Sparte  

 198ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) اين چنني، گروهى كه براى پاسدارى از ترموپيل روانه شد شامل هزار السدموىن از مجله سيصد 5(
 اسپارتى و سه هزار يوناىن ديگر بود.
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) لئونيداس با اين چهار هزار نفر به سوى ترموپيل پيش رفت. لوكريان كه در جماورت گذرگاه ها 6(
سكونت داشتند و آب وخاك خويش را به پارسيان تقدمي كرده بودند، به آنان وعده دادند كه از 

گذرگاه ها پاسدارى خواهند كرد، اما هنگامى كه آگاه شدند لئونيداس به سوى ترموپيل در حركت 
 است عقيده خويش را تغيري داده، در رديف يونانيان قرار گرفتند.

 »2 « و تقريبا مهني تعداد از «فوسيدى ها»»1 «) تعداد لوكرى ها هزار نفر بود كه هزار ملياىي 7(
 هوادار يونان اضافه شد، »3 «به آن ها ملحق شدند. سر آخر نيز به اين گروه ها چهارصد تباىي 

زيرا ساكنان تب با لوكريان، ملياىي ها و فوسيدى ها در باره ى احتاد با پارسيان هم عقيده نبودند. 
چنني بود مشار يونانياىن كه در ترموپيل- حتت فرماندهى لئونيداس- در انتظار رسيدن پارسيان 

 بودند.

5. 

 »4 «) خشايارشا بعد از بازديد عمومى از نريوها، مهراه با متامى سپاهيانش تا شهر آكانت 1(
پيش رفت؛ نريوى زميىن مهگام با ناوگان درياىي كه در طول ساحل حركت مى كردند، راه 

مى پيمودند. او از آن جا از طريق كاناىل كه پيش از اين حفر شده بود، شتابان و دل استوار، 
  عبور داد.»5 «كشىت ها را از درياىي به درياى ديگر

 رسيد، دريافت كه گذرگاه ترموپيل پيش از اين توسط دمشن اشغال »6 «) وقىت به خليج ملياك 2(
 گرديده است. در اين زمان به سپاه دستور اسرتاحت داد و

 ______________________________
)1.((Meliens ) ؛ ساكنان اطراف خليج «مالياك» يا «ملياك». منت به اشتباه از ساكنني

 نام مى برد.( Milesiens)ملطيه 

)2.((Phocidiens ).ساكنان سرزمني فوسيد كه بني تساىل و بئوسى واقع بود 

)3.(Thebains /)Thebes ) ؛ شهر مهم بئوسى كه بر طبق روايات، كادموس آن را بنا �اد
   . م. بئوسى ها در آن سكىن گزيدند.1000و در سال 
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)4.(Acanthe  

 ( Singitique)به خليج سنژى تيك ( Strymonique)). از خليج اسرتى مونيك 5(

)6.(LegolfeMeliaque  

 199ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 هزار نفر بود- به نزد خويش فراخواند. 200نريوهاى كمكى را از اروپا- كه مشارشان نزديك به 
 اينننني، جمموع نريوهايش به يك ميليون سرباز بالغ گرديد.

) بدون در نظر گرفنت ناوگاىن كه عالوه بر افراد مسئول آذوقه و تداركات، تقريبا مهان تعداد 3(
سرباز نيز محل مى كرد؛ پس نبايد از آن چه كه درباره ى نريوهاى عظيم خشايارشا گفته مى شود 
شگفت زده شد، زيرا آورده اند كه عبورشان موجب خشك شدن رودخانه هاىي گرديد كه در هيچ 
فصل سال خشك منى شدند و درياها زير بادبان هاى كشىت ها ناپديد گشتند. سپاه خشايارشا 

 بزرگ ترين سپاهى بود كه تاريخ نظري آن را به چشم ديده است.

 اردو زده بودند، خشايارشا پيك هاىي را »1 «) هنگامى كه پارسيان در كرانه رودخانه اسپرخيوس 4(
براى آگاهى از نظر يونانيان درباره ى اين جنگ به ترموپيل روانه ساخت. اين پيك ها مهننني از 
جانب خشايارشا دستور داشتند به يونانيان ابالغ منايند كه سالح هاى خود را زمني گذارده، با 

آرامش به خانه هاى خود بازگردند و متحد پارسيان شوند. او به يونانيان وعده داد، اگر چنني كنند 
 سرزميىن پناورتر و حاصل خيزتر از آن چه كه در اختيار دارند، به آن ها اعطا مى منايد.

 به پيك ها اين چنني پاسخ داد: «اگر يونانيان قرار باشد هم پيمان پادشاه  «*») لئونيداس 5(
پارسيان شوند، با جنگ افزارهايشان براى شاه مفيدتر خواهند بود و اگر ناچار به جنگ با او 
شوند، مى توانند شرافتمندانه تر براى آزادى خويش پيكار كنند؛ اما درباره ى زمني هاىي كه شاه 

وعده اش را به آن ها داده است، يونانيان اندرز نياكانشان را فراموش نكرده اند كه سرزمني را بايد با 
 دلريى و شجاعت به دست آورد، نه با زبوىن و پسىت.»
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6. 

) خشايارشا وقىت از طريق پيك ها پاسخ يونانيان را شنيد، دمارات اسپارتى را كه از سرزمينش 1(
نفى بلد شده و به وى پناه آورده بود، نزد خويش فراخواند. خشايارشا با متسخر عقيده دمارات را 

 جويا شد. «شاه افزود كه آيا

 ______________________________
)1.((Sperchius ).؛ رودخانه اى در يونان كه از پيند سرازير شده و به درياى اژه مى رخيت 

 * در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «اما وقىت لئونيداس دستورات فرستادگان را شنيد.»

 200ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

يونانيان برآنند تا سريع تر از اسب هامي بگريزند يا جرأت مقاومت در برابر چنني سپاه عظيمى را 
 خواهند داشت؟»

) گويند پاسخ دمارات چنني بود: «اى شاه، تو خود از شجاعت يونانيان غافل نيسىت، چه از 2(
نريوهاى يوناىن براى سركوب و به اطاعت واداشنت بربرهاى شورشى بره جسىت. آيا آنان را، آنگاه 
كه براى امپراتورى ات مبارزه مى كردند شجاع تر از پارسيان و حال كه براى آزادى شان مى جنگند 

 ضعيف تر و زبون تر مى پندارى؟»

) شاه با خنده از او خواست در اين نربد او را مهراهى كند تا شاهد فرار السدمونيان باشد. 3(
سپس سپاه خويش را براى محله به يونانيان در ترموپيل، روانه ساخت. وى مادها را پيشاپيش 
سپاهيانش قرار داد، يا بدين دليل كه شجاعت آنان را مى ستود، يا اين كه مى خواست از آنان 
 خالصى يابد، زيرا مادها به رغم از دست دادن برترى، هنوز غرور خويش را حفظ كرده بودند

»1«. 
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) وانگهى در ميان مادها بازماندگان كساىن كه در جنگ ماراتون كشته شده بودند، وجود 4(
داشتند. پادشاه، پسران و برادران اين قربانيان را به آنان نشان مى داد تا مجلگى را براى كني 

 ستاندن از يونانيان حتريك منايد.

اين چنني ستون جنگى مادها خنستني ستوىن بود كه بر نريوهاى مدافع ترموپيل محله ور شد. 
لئونيداس كه خود را براى اين محله آماده كرده بود، نريوهايش را در تنگ ترين نقطه ى گذرگاه متمركز 

 كرد.

7. 

) نربد سخىت درگرفت: بربرها در مقابل چشمان شاه مى جنگيدند؛ يونانيان كه به استقالل 1(
خويش مى انديشيدند. و توسط لئونيداس به جنگ ترغيب شده بودند، محاسه هاى شگفت انگيزى 

 . «*»خلق كردند

 ______________________________
). كوروش در حدود املپياد پنجاه و هشتم به امپراطورى ماد پايان داد و ما اينك در املپياد 1(

 هفتاد و پنجم به سر مى برمي.

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «جنگ سخىت درگرفت و از آن جا كه شاه شاهد 
دالورى و شجاعت بربرها بود و يونانيان نيز سوداى آزادى را در سر داشتند و لئونيداس آن ها را 

 به جنگ ترغيب مى كرد، اين پيكار با خلق محاسه هاىي پى گرفته مى شد.»

 201ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) جنگ تن به تن درگرفت و در نربدى سخت ضربات بر بازوها وارد مى شد و فرجام جنگ تا 2(
مدتى طوالىن نامعلوم بود. يونانيان به كمك سپرهاى فراخ و شجاعت خويش، به سخىت موفق به 

  و سكاها»1 «عقب راندن مادهاىي شدند كه مشار زيادى كشته يا زمخى داده بودند. كيّسى ها
 كه جنگجويان زبده اى بودند، جاى مادها را گرفتند. اين نريوهاى تازه نفس نيز در روياروىي با »2«
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دمشنان خسته و از توان افتاده، نتوانستند براى مدت طوالىن به نربد ادامه دهند و حتت فشار و 
 جنگاورى لئونيداس پا به فرار گذاشتند.

) بربرها كه به سپرهاى كوچكى جمهز بودند، به دليل سهولت مانوور جنگى در دشت ها، بر 3(
يونانيان برترى داشتند، اما براى آنان دشوار بود يونانياىن را كه در تنگه ها سپرهاى فراخ از آنان 

 از پاى درآورند. بربرها كه به خاطر زره سبكشان در معرض ضربات دمشن  «*»حمافظت مى كرد
 قرار داشتند با بدن هاىي جمروح بر زمني مى افتادند.

) سراجنام، خشايارشا كه مى ديد متام اطراف گذرگاه ترموپيل پوشيده از اجساد كشتگان شده 4(
است و بربرها در برابر شجاعت يونانيان سر تسليم فرود آورده اند، نريوهاى زبده پارسى را كه 

 ناميده مى شدند و از مجله شجاع ترين نريوهاى پارسى به مشار مى آمدند، به ميدان »3 «جاويدان 
 نربد فرستاد؛ وىل با وجود اين، آنان نيز بعد از مقاومىت كوتاه به عقب رانده شدند.

با فرا رسيدن شب جنگ متوقف گرديد؛ بربرها سربازان زيادى را از دست داده بودند و تلفات 
 يونانيان ناچيز بود.

8. 

) فرداى آن روز خشايارشا براى جربان شكسىت چنني غريمنتظره، از بني متامى سربازان خويش، 1(
 شجاع ترين آنان را برگزيد و پس از حتريك و تييج 

 ______________________________
)1.(Cissiens  

)2.(Saces  

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «اما از پاى درآوردن يونانياىن كه با سپرهاى فراخ در 
 تنگه ها از خود حمافظت مى كردند براى آنان دشوار بود.»
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)3.((Immortel ) ؛ جاويدانان پارسى ده هزار تن بودند و هيچ گاه از تعدادشان كاسته
 منى شد، زيرا با كم شدن هريك از آنان به هر دليلى، سرباز ورزيده ى ديگرى جاى او را مى گرفت.

 202ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

آنان، پاداش هاى درخور توجهى را به كساىن كه از گذرگاه بگذرند وعده داد؛ در عني حال 
 خاطرنشان كرد كه جمازات فراريان مرگ خواهد بود.

) بربرها با شور و حرارت بر يونانيان تاختند؛ سربازان لئونيداس صفوف خويش را فشرده كرده و 2(
چون ديوارى از سپر در برابر مهامجان قرار گرفتند. شور نربد چنان آنان را به هيجان آورده بود كه 
حاضر نبودند جايشان را به كساىن وا�ند كه طبق عادت براى جايگزيىن آمده بودند. آنان با 

چريگى بر خستگى ناشى از نربدى طوالىن، توانستند مشار زيادى از سربازان زبده ى بربر را هالك 
 سازند.

) به نظر مى رسيد براى مدتى طوالىن بر سر اين موضوع حبث و جمادله داشتند كه كدام يك از 3(
آنان براى مدت بيشرتى از خماطرات جنگ هراسى به دل راه نداده است: سپاهيان ساخلورده 

مى خواستند مهننان بر نريو و توان جوانان، توفق داشته باشند و سپاهيان جوان، آرزوى دستياىب به 
افتخارات پريان را در سر مى پروراندند. سراجنام سپاهيان زبده ى بربر عقب نشيىن كردند، اما با 

نريوهاى خودى مواجه شدند كه دستور داشتند مانع از فرار آن ها شوند. اين چنني آنان به ناچار 
 بر سر مواضع خويش بازگشتند.

) در اين اوضاع حبراىن و هنگامى كه شاه از شجاعت سربازانش دچار ترديد گرديد، مردى از 4(
 او به خشايارشا وعده داد كه »2 «، كه كوره راه ها را مى شناخت، نزد او آمد.»1 «ديار تراخيىن 

پارسيان را از طريق راه باريك و شيب دارى به پشت نريوهاى لئونيداس رهنمون خواهد ساخت به 
 گونه اى كه اين نريوها كه از هر سو به حماصره درآمده اند، نتوانند از نابودى رهاىي يابند.
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) شاه با شادماىن پيشنهادش را پذيرفت و به او هداياى فراواىن خبشيد و او را شبانگاه با بيست 5(
 »3 «هزار مرد جنگى روانه ساخت. اما در سپاه پارسيان جوان مردى به نام ترياستياداس كيمه اى 

 بود كه هنگام شب از اردوگاه پارسيان فرار كرد و لئونيداس را از نقشه ى مرد تراخيىن آگاه منود.

 ______________________________
)1.(Trachinien  

 ) از اين خائن به اسم «اپيالت ملياىن» نام مى برد.123، 7). هرودوت (2(

)3.(T yrastiadasdeCyme  

 203ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

9. 

) يونانيان با شنيدن اين خرب، ىب درنگ، حواىل نيمه شب براى مشورت درباره ى خطرهاىي كه 1(
آن ها را تديد مى كرد گرد هم آمدند. برخى براين عقيده بودند كه بايد به سرعت تنگه را رها منوده 

 و به متحدين بپيوندند، زيرا جنات سپاه با ايستادگى غريممكن بود.

لئونيداس، فرمانرواى السدمونيان كه خواستار افتخارى بزرگ براى خود و اسپارتيان بود، ديگر 
يونانيان را به سرزمني هايشان بازگردانيد و به آن ها دستور داد كه از خود حمافظت كنند تا بتوانند از 
سرزمينشان در نربدهاى ديگرى كه پيش روى آن هاست، دفاع منايند. اما او به السدمونيان دستور 
داد مبانند و آنان را از رها كردن تنگه منع كرد؛ او افزود كه جنگيدن در صف خنست و به پيشواز 

 مرگ رفنت، تنها برازنده سرداران يونان است.

) بدين گونه ساير يونانيان عقب نشيىن كردند و لئونيداس با هم وطنانش محاسه ى قهرمانانه و 2(
 و »2 « لئونيداس مهراه با گروه اندكى از السدمونيان از مجله تسپى ها»1 «باشكوهى را خلق كرد.

متحدين، كه مشارشان به سخىت به پانصد نفر مى رسيد، جان خويش را براى جنات يونان فدا 
 كردند.
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) در اين حال پارسيان به راهنماىي مرد تراخيىن تنگه را دور زده، خود را به پشت نريوهاى 3(
لئونيداس رساندند. يونانيان كه افتخار را بر جناتى كه از آن نااميد گشته بودند، ترجيح مى دادند به 
اتفاق آرا از فرمانده خويش خواستند كه قبل از اين كه دمشن آنان را حماصره كند، خود بر دمشن 

 محله برند.

) لئونيداس خشنود از غريت سربازان، به آنان دستور داد غذاىي صرف كنند، مهنون افرادى كه 4(
 تا بتواند  «*» شام صرف كنند؛ خود نيز اندكى غذا خورد»3 «مى بايست در جهنم (هادس)

 خستگى نربد را براى مدتى طوالىن حتمل كند. مهني 

 ______________________________
 )222، بند 7). ن. ك به: هرودوت (كتاب 1(

)2.((Thespiens ) ؛ ساكنان شهرى واقع در بئوسى 

)3.((Hades ) ؛ از خدايان يونان. پسر كرونوس و رئا. با مهسر خويش پرسفونه بر اشباح
- Enfers)مردگان حكم فرماىي مى كرد. او حكم فرماى عامل زيرين بود و خداى اموات 

Tartare ) 

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «و او خود مطابق دستور خود غذا خورد زيرا گمان 
مى كرد كه اين چنني مى تواند نريوى خويش را براى مدت طوالىن حفظ كند و در برابر سخىت هاى 

 پيكار تاب آورد.»
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كه سربازان قدرتشان را بازيافتند و خود را براى نربد كامال آماده ديدند، لئونيداس دستور داد كه با 
 محله بر قلب سپاه دمشن به اردوى پارسيان نفود كرده و خود را به سرعت به خيمه شاه برسانند.

10. 
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) مطابق اين دستورات، السدمونيان با بره گريى از تاريكى شب، در صفوىف به هم فشرده، در 1(
حاىل كه لئونيداس پيشاپيش آن ها قرار داشت، به سوى اردوى دمشن محله ور شدند. بربرها كه مورد 
محله ى ناگهاىن قرار گرفتند سراسيمه و پريشان از خيمه هايشان خارج شده و با يقني به اين كه 
گروه مهراه مرد تراخيىن هالك شده و متامى سپاه يونان به سوى آن ها يورش آورده اند؛ دچار 

 وحشت شدند.

) در نتيجه اين محله مشار زيادى از سربازان پارسى توسط سربازان لئونيداس به خاك هالك 2(
افتادند و بسيارى از آنان توسط هم قطارانشان كه منى توانستند در تاريكى شب مهديگر را شناساىي 

؛ آشفتگى و كشتار اردوگاه را فرا گرفت: پارسيان در اين آشفتگى »1 «كنند، هالك شدند
دهشتناك كه نه دستور و نه نشانه اى از احتاد و حضور ذهن وجود داشت، يكديگر را به قتل 

 مى رساندند.

) گر پادشاه در چادرش مى ماند، او نيز توسط يونانيان به قتل مى رسيد و جنگ متام مى شد؛ 3(
اما خشايارشا با آغاز درگريى از خيمه پادشاه خارج شد و يونانيان با وارد شدن در خيمه پادشاه 

 تقريبا متام كساىن را كه در آن جا بودند، گردن زدند.

) آن ها در تاريكى شب متام اردوگاه را براى جستجوى خشايارشا زير پا گذاشتند. اما در 4(
سپيده دم مهه چيز روشن شد: بربرها با مشاهده ى مشار اندك يونانيان شروع به حتقري چنني گروه 
ضعيفى منودند، اما به خاطر وحشت از تورشان جرأت نكردند از روبه رو بر آنان محله برند، 

 هرچند كه به دليل تعداد اندك، حتقريآميز به نظر مى رسيدند.

اين چنني بربرها با محله از جناحني يا پشت؛ از دور با پرتاب زوبني و تري مهگى آنان را كشتند. 
 چنني بود سرنوشت لئونيداس و آناىن كه به نگهباىن از گذرگاه 

 ______________________________
 ) اين محله برعكس، در ميان روز صورت پذيرفت.223، 7). براساس نظر هرودوت (1(
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 ترموپيل گماشته شده بودند.

11. 

) چه كسى مرگ اين شجاع دالن را، كه مهگى زندگى خويش را به اتفاق آرا و با خشنودى 1(
 . «*»براى جنات يونان ايثار كردند و مرگ قهرمانانه را بر زندگى در بردگى ترجيح دادند، منى ستايد

) آيا درك بت و حريت بربرها با مشاهده اين امر كه پانصد تن جرأت كردند در برابر يك 2(
ميليون نفر ايستادگى كنند، دشوار است؟ چه كسى در آينده براى سرمشق گرفنت از اين 

- جسما شكست خورده وىل روحا پريوز  «**»شجاع دالن كه توسط دمشن از پاى درآمدند
گشتند- سرشار از حسادت خنواهد شد. در خاطر انسان اين تنها شكسىت است كه باشكوه تر از 

زيباترين پريوزى ها مى منايد؛ زيرا بايد انسان هاى نيك كردار را نه براساس نتايج اعمالشان بلكه 
براساس نيتشان مورد قضاوت قرار داد: فرجام هر عملى تنها به سرنوشت بستگى دارد و تنها نيت 

 است كه به انسان ها ارزش مى خبشد.

) چه كسى خود را برتر از اين انسان ها مى پندارد در حاىل كه خود را با دمشنانشان، يك در 3(
برابر هزار مقايسه مى كردند، وىل بدون هيچ درنگى، شجاعت خويش را در برابر مشار دمشنانشان 

 قرار دادند.

آنان اميدى به پريوزى بر چندين هزار دمشن نداشتند، اما مى خواستند بعد خويش، منونه اى از 
محاسه اى ىب مهتا را برجاى بگذارند. اسپارتيان در نربد با بربرها تنها مى خواستند، نشان شجاعت را 

 از آن خود كنند.

) در خاطر انسان، آن ها تنها كساىن هستند كه جنات قوانني سرزمينشان را بر زيسنت ترجيح 4(
 دادند و برانگيخته از اين احساسات، با سخت ترين خماطرات رويارو شدند.

 ______________________________
* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «چه كسى در برابر شايستگى هاى اين مردان غرق 

حريت خنواهد شد؛ آن ها با هم هم پيمان شده و مكاىن را كه يونان براى آ�ا تعيني كرده بود رها 
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نكردند و جانشان را با خشنودى براى جنات مجلگى يونانيان فدا كردند و مرگ با افتخار را بر 
 زندگى ننگني ترجيح دادند.»

** در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «در ميان بربرها، چه كسى مى توانست آن چه را كه 
 روى داد تصور كند؟»

 206ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) آنان بيشرت از كساىن كه بعدها بر خشايارشا پريوز شدند، شايستگى جنات و آزادى مهگاىن 5(
يونانيان را داشتند. عمل اين اسپارتيان بربرها را غرق حريت كرد و هم چشمى را در ميان يونانيان 

 برانگيخت.

 ) مورخان و شاعران، به افتخار ابدى آنان اشاره داشته اند.6(

 شاعر غزل سرا در ستايشى كه به آن ها اختصاص داد، احرتام شايسته اى به آنان »1 «سيمونيد
 ابراز منود:

«چه باشكوه است سرنوشت آناىن كه در ترموپيل جان فشاىن كرده اند. چه فرجام زيباىي! قربشان 
قربانگاهى است. به جاى اشك، خاطره اى جاودان نثارشان شد. مرگشان مدح نامه شان است. نه 
گردوغبار و نه زمان نابودگر، كفن هاى اين شجاعان را تريه و تار خنواهد گرداند. حرمي مقدسى كه 
اينان در آن جا آرميده اند، شكوه يونانيان را در خويش جاى داده است؛ و اين است آن چه كه 
لئونيداس، پادشاه اسپارت، كه زيباترين اثر پرهيزگارى و شكوهى جاودان را برجاى �اده است، 

 گواهى مى دهد.»

12. 

، رشته كالم خويش را از سر مى گريمي.  «*») پس از اداى احرتام به پرهيزگارى اين مردان 1(
 »2 «خشايارشا با تسخري تنگه ترموپيل، مهان گونه كه مثلى مى گويد، چيزى جز پريوزى كادمه اى 
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به دست نياورد: او خود، بيش از دمشن، سرباز از دست داد. شاه بزرگ تصميم گرفت كه بر دريا 
 با يونانيان نربد منايد.

، فرمانده نريوى درياىي، را احضار كرده و به او دستور داد تا با متام »3 «) او ىب درنگ مگابات 2(
 كشىت هاى جنگى اش بر ناوگان يونانيان يورش برده و سعى كند آنان را درگري نربد درياىي كند.

 ______________________________
   . م)468- 556). سيمونيد كوسى در پنجاه و پنجمني املپياد متولد گرديد (1(

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «حال كه به اندازه ى كاىف درباره ى رشادت اين مردان 
 سخن رانده امي.»

)2.((uneV ictoireCadmeenne ) ؛ ضرب املثلى كه به جنگ دو برادر- اتئوكل و
 پوىل نيس- اشاره دارد كه در اين نربد هر دو از پاى درآمدند.

فرزند ( Megabaze)) فرمانده ناوگان پارسى، مگاباز97، 7). در كتاب هرودوت (3(
 است.( Megabate)مگابات 
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 عازم مقدونيه شد و با عبور از ساحل »1 «) مگابات با پريوى از دستورات شاه، از پيدنه 3(
 لنگر انداخت. در آن جا طوفان شديدى »3 «، با متام ناوگانش در دماغه ى سپياس »2 «مگنزى 

كشىت هاى دراز و بيش از سيصد كشىت سه رديف پاروىي ترى رم و مشار زيادى از كشىت هاى 
، شهرى در »4 «بارى اش را نابود ساخت. پس از توقف طوفان، بادبان برافراشت و به سوى آفت 

مگنزى، رهسپار شد. او از آن جا سيصد كشىت سه رديف پاروىي ترى رم را اعزام منود و به آنان 
 دستور داد تا «اوبه» را از جناح راست دور زده و دمشنان را حماصره كنند.

 كشىت به آتنيان 140 كشىت سه رديف پاروىي ترى رم بود كه 280) ناوگان يوناىن مشتمل بر 4(
تعلق داشت و در آن زمان مقابل آرمتيزيوم در اوبه لنگر انداخته بودند. اورى بياد اسپارتى فرماندهى 
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اين ناوگان را بر عهده داشت اما رهربى و هدايت كل ناوگان بر عهده ى متيستوكل آتىن بود، زيرا 
هوش و جتربه نظامى اش نزد ملوانان يوناىن و اورى بياد، اقتدار عظيمى به وى خبشيده بود و مهگان 

 از دستوراتش با شوروشوق پريوى مى كردند.

) وقىت نشسىت در ميان سرداران برپا شد تا درباره ى روياروىي در دريا وارد شور شوند مهگى براين 5(
 عقيده بودند كه مى بايد از حالت آماده باش خارج شده، منتظر رسيدن دمشنان باشند.

تنها متيستوكل عقيده اى خمالف داشت؛ او خاطرنشان ساخت كه مى بايد با متامى ناوگان به 
استقبال پارسيان رفت؛ بدين ترتيب اين امتياز را خواهند داشت كه به صورتى فشرده بر ناوگاىن كه 
با ىب نظمى پيش مى آيند- و به دليل خروج از بندرهاى ىب مشار و جدا از هم، فاصله ى زيادى بني 
آن ها اجياد گرديده- يورش برند. يونانيان با عقيده متيستوكل هم رأى گشته و با متامى ناوگانشان 

 براى روياروىي با دمشن رهسپار شدند.

 ______________________________
)1.(Pydna  

)2.(Magnesie  

)3.(Sepias  

)4.(Aphete  

 208ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) خنست متيستوكل با كشىت هاى جنگى بربرها، كه متفرق بوده و از بندرهاى متفاوتى خارج 6(
شده بودند، وارد كارزار گشت. او مشار زيادى از كشىت هاى جنگى پارسيان را غرق و چند تاى 

ديگر را تا ساحل تعقيب منود. اما بزودى وقىت متامى ناوگان وارد كارزار شدند، نربد سخىت 
 درگرفت؛ طرف پريوز مشخص نبود و با فرارسيدن شب، جنگ خامته يافت.

13. 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


) پس از اين نربد طوفان سهمگيىن روى داد كه بسيارى از كشىت هاى جنگى را كه خارج از 1(
بندر مستقر بودند درهم شكست. گوىي خدايان با كاسنت از مشار كشىت هاى بربرها، از يونانيان 
محايت كردند تا آنان بتوانند با نريوىي برابر به مبارزه بپردازند. هرچند بر شجاعت يونانيان بيش از 
پيش افزوده مى گشت، از شجاعت بربرها كاسته مى شد. با وجود اين، بربرها باقى كشىت هاى 

 شكسته را گرد هم آورده و با متام ناوگانشان دگر بار به محله مبادرت ورزيدند.

) ناوگان يوناىن كه پنجاه كشىت سه رديفى آتيكى نيز بر آن ها افزوده گشت به سخىت در برابر 2(
هجوم بربرها به مقاومت پرداخت. اين نربد درياىي به نربد ترموپيل شباهت داشت؛ زيرا پارسيان 

 را كه توسط يونانيان دفاع »1 «مى خواستند با ناوگانشان و با مهكارى ساكنني اوبه، معرب اوريپ 
  «*»مى شد، تسخري منايند.

جنگ سخىت درگرفت: بسيارى از كشىت هاى جنگى دو طرف نربد نابود گرديد و با فرارسيدن شب 
جنگجويان ناچار شدند به بنادرشان بازگردند. آورده اند كه در اين درگريى ها، آتنيان در ميان 

  در بني بربرها- رشادت هاى زيادى از خود نشان دادند.»2 «يونانيان- مهانند صيداييان 

 ______________________________
)1.((p assagedel'Euripe ) ؛ گذرگاه آىب كوچكى بني جزيره ى اوريپ و بئوسى. بنابر

 گفته ها، ارسطو در آن جا غرق شد.

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «زيرا پارسيان برآن بودند كه كشىت هاى يونانيان را درهم 
شكسته و به اوريپ نفوذ كنند؛ حال آن كه يونانيان با مسدود كردن گذرگاه ها براى جنات 

 هم پيمانانشان در اوريپ مى جنگيدند.»

)2.((Sidonien )؛ صيدا(Sidon ) ؛ شهر و بندرى است در كشور لبنان كنوىن، در ساحل
 15 كيلومرتى بريوت. اين شهر به دست فنيقيان بنا شد و در قرون 45حبر الروم (مديرتانه) و در 

  . م آن را به 333  . م از مراكز مهم جتارت و بازرگاىن درياىي بود. اسكندر در 13تا 
 تصرف خويش درآورد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 209ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) پس از آن، يونانيان با دريافت خرب وقايع ترموپيل و با آگاه شدن از حركت پارسيان به سوى 3(
  مستقر گرديدند.»1 «آتن، مأيوس شدند و از اين روى با ناوگانشان در ساالمني 

) آتنيان با مشاهده اين كه شهرشان از هر سو در معرض تديد قرار گرفته، فرزندان، زنان و هر 4(
آن چه از داراىي هايشان را كه مى توانستند با خود مهراه برند، سوار كشىت كرده، به ساالمني منتقل 

 كردند.

) درياساالر پارسيان كه از عزميت دمشنانش آگاه شده بود با متام ناوگان به سوى «اوبه» حركت 5(
  را تصرف كرده، اين سرزمني را ويران ساخت.»2 «و شهر هستيه 

14. 

) مقارن با اين وقايع، خشايارشا ترموپيل را ترك گفته و از سرزمني فوسيدى ها به پيش مى آمد، 1(
در حاىل كه شهرها را ويران و امالك روستاىي را با خاك يكسان مى كرد. فوسيدى ها كه طرف 

يونانيان را گرفته بودند، وقىت خود را ناتوان از مقاومت ديدند شهرهايشان را رها كرده، به دره هاى 
  پناه بردند.»3 «كوه پارناس 

) پادشاه آنگاه از سرزمني دورى ها عبور كرد، وىل آن را ويران ننمود، زيرا دورى ها متحد پارسيان 2(
 بودند.

 »5 « رفته، معبد آپولون »4 «او تعدادى از سپاهيانش را اعزام منود و به آنان دستور داد به دلف 
 را به آتش كشند و نذورات مقدس را به متلك خويش درآورند. وى با باقى سپاهيانش وارد بئوسى 

  گرديد و اردويش را در آن جا برپا ساخت.»6«

 ) با وجود اين، خبشى از سپاهش كه براى غارت معبد دلف روانه شده 3(

 ______________________________
)1.((Salamine ) ؛ جزيره اى واقع در خليج سارونيك، در غرب آتن 
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)2.(Hestiee  

)3.((montParnasse ) يا پارناسوس، كوهى در جنوب غرىب فوكيس يونان به ارتفاع
2445Km .در يونان باستان معبدهاى آپولون، ديوىن سوس و موزها در آن جا بود . 

)4.((Delphes ) ؛ حملى در فوكيس يونان و نزديك دامنه ى جنوىب كوه پارناس. دلف در حيات
اجتماعى و سياسى پراكنده ى يونان، نريوىي وحدت خبش بود و معبد مشهور آن، جايگاه شوراى 

 احتاديه قبايل يونان و حمل بازى هاى پوتياىي بود.

)5.((Apollon ) ؛ از خدايان املپ، پسر زئوس و لتو و برادر دوقلوى آرمتيس كه نريويش را در
 معابد خمتلف دلفى اعمال مى كرد.

)6.(Beotie  

 210ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 پيش رفتند؛ در آن جا آنان در سيالىب از باران هاى غريمنتظره »1 «بودند تا معبد «مينرو پرونئا»
گرفتار آمدند: صاعقه ها از آمسان به زمني برخورد و باد ختته سنگ ها را جابه جا كرد كه اين 

ختته سنگ ها در اردوى بربرها فرود آمده، مشار زيادى از آنان را هالك كرد. پارسيان وحشت زده از 
 اين جتلى خدايان، پا به فرار گزاردند.

 ) اين چنني حرمي معبد دلف با مداخله ى خدايان از غارت در امان ماند.4(

دلفيان براى اين كه از ظهور خدايان، براى آيندگان گواهى جاودان برجاى گذارند، بناىي به 
نشانه ى يادمان پريوزى بر دروازه ى معبد مينرو پرونئا بنا �ادند كه سنگ نبشته ى ذيل به صورت 

اشعارى حزن انگيز بر آن نقش بسته بود: «بناىي از يك جنگ تدافعى و گواهى بر پريوزى؛ دلفيان 
 كه قواى نابودگر مادها را رانده و معبد كنگره دار مفرغى را »3 « و فبوس »2 «به افتخار ژوپيرت

 جنات خبشيدند، مرا برافراشتند.»
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 را كه خاىل از »4 «) خشايارشا با عبور از بئوسى، سرزمني تسپى ها را ويران كرده و شهر پالته 5(
 سكنه بود، به آتش كشيد؛ زيرا ساكنني اين شهرها به صورت گروهى به پلوپونز پناه برده بودند.

 گرديد، روستاها را ويران و آتن را با خاك يكسان كرد و معابد خدايان را »5 «او آنگاه وارد آتيك 
به خاكسرت بدل ساخت. در حاىل كه پادشاه مشغول ويران گرى هايش بود، ناوگانش از «اوبه» به 

 آتيك رهسپار گرديد و سواحل اين سرزمني را نابود كرد.

15. 

 كه شصت كشىت سه رديف پاروىي ترى رم تدارك ديده »6 «) در طى اين حوادث، كورسرييان 1(
  را دور»7 «بودند، به اين بانه كه منى توانند دماغه ى ماله 

 ______________________________
)1.((Minervepronea ).؛ مينرو خداى رومى كه مطابق آتناى يوناىن است 

)2.((Jupiter ) ؛ خداى خدايان در روم و معادل زئوس(Zeus ).يونانيان 

)3.((Phebus ) ؛ نام ديگر خداى آپولون 

)4.((Platee ) م آن را ويران كرد و در 480؛ در جنوب بئوسى واقع بود. خشايارشا در .  
   . م يونانيان به سركردگى پوزانياس، پارسيان را در آن جا شكست دادند.479

)5.((Attique ) ؛ ناحيه اى در قسمت شرقى يونان مركزى قدمي، در اطراف آتن 

)6.((Corcyreens ) ؛ ساكنان جزيره اى واقع در درياى ايوىن 

 )168، 7؛ ن. ك به: هرودوت (( LecapMalee)). درباره ى 7(

 211ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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بزنند در آب هاى پلوپونز لنگر انداختند. اما مهننان كه برخى مورخان گفته اند، آن ها در واقع 
منتظر آغاز جنگ بودند تا اگر پارسيان پريوز شدند، آب وخاك خويش را به آنان تقدمي دارند و 

 چنان چه يونانيان پريوز شدند به خاطر يارى رساندن به آنان، بر خود ببالند.

) در اين حال آتنيان كه به ساالمني پناه برده بودند با مشاهده آتيك كه در كام شعله هاى آتش 2(
فرو رفته و معبد مينرو آن ويران گشته بود، درمانده و پريشان گرديدند؛ ديگر يونانيان كه خود را تا 
پلوپونز در حماصره مى ديدند، دچار وحشت زيادى شدند. در اين حال توافق شد كه متامى سرداران 

در يك شوراى جنگى حاضر شوند تا درباره ى مناسب ترين مكان براى آغاز جنگ درياىي 
 تصميم گريى كنند.

) نظرها ىب مشار و گوناگون بود؛ پلوپونزى ها كه تنها به فكر امنيت خويش بودند عقيده داشتند 3(
كه بايد در تنگه ى كورنت وارد جنگ شوند؛ آنان بانه آوردند كه در صورت شكست، با دفاع از 
اين تنگه كه داراى باروىي حمكم است، پناهگاه امىن را در پلوپونز خواهند داشت، در حاىل كه با 

 خمفى شدن در جزيره ى كوچك ساالمني مى بايد منتظر عواقب شومى باشند.

) متيستوكل برعكس توصيه كرد كه با كشىت هاى جنگى در ساالمني به مقاومت بپردازند: او به 4(
اين نتيجه رسيد كه جنگ با يك ناوگان بزرگ با مشار اندكى كشىت جنگى در يك مكان باريك و 
تنگ، برت خواهد بود و نيز تنگه كورنت براى نربدى درياىي به هيچ عنوان مناسب نيست، زيرا 
پارسيان با رزمايش در سطحى وسيع، متامى برترى هاى يك ناوگان بزرگ را بر كشىت هاى جنگى 
 اندك، خواهند داشت. سراجنام بعد از حبث هاى فراوان، مهگان با نظر متيستوكل هم رأى شدند.

16. 

) چون عقيده شروع جنگ در ساالمني غالب آمد، يونانيان خود را آماده روياروىي با خطرات 1(
و نربد با پارسيان كردند. اورى بياد به متيستوكل ملحق شد و تالش كرد تا نريوها را به جنگ ترغيب 

 منايد، اما آنان به او وقعى ننهادند.
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سربازان كه از برترى نريوهاى دمشن هراسيده بودند از فرمانده خويش پريوى منى كردند. مهه آنان 
 مى خواستند ساالمني را ترك گفته، به پلوپونز بروند.

 212ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) نريوى زميىن يونانيان نيز از نريوى پارسيان هراسان بود. مرگ شجاع دالن در ترموپيل و 2(
 منظره ى آتيك ويران شده در مقابل ديدگانشان از دلريى و ىب باكى يونانيان بسيار كاسته بود.

) اعضاى شورا با مشاهده اين وحشت فراگري، بر آن شدند كه تنگه را توسط حصارى، 3(
مستحكم سازند. اين كار به لطف شور و مشار كارگران خيلى زود حتقق يافت. اين چنني پلوپونزيان 

 امتداد داشت سنگر »3 « تا سانشره »2 « از خلئوم »1 «پشت حصارى كه به درازاى چهل استاد
گرفتند. با اين حال، سپاهيان در ساالمني آن چنان وحشت زده و هراسان بودند كه ديگر از 

 سركردگانشان پريوى منى كردند.

17. 

) متيستوكل با مشاهده اين امر كه اورى بياد درياساالر، نتوانسته نريوها را دل استوار گرداند و 1(
نيز از امتياز بزرگ نربد در كانال تنگ ساالمني اطمينان يافته بود، ترفند زير را به كار گرفت. وى 
يك يوناىن را به عنوان سربازى فرارى به اردوى خشايارشا فرستاد تا شاه را از اين امر آگاه سازد كه 

 كشىت هاى جنگى يونانيان، آماده ترك ساالمني هستند تا در تنگه اى دور هم گرد آيند.

) شاه به گمان اين كه اين نظر درست است، شتاب كرد تا از پيوسنت نريوى درياىي يونانيان به 2(
نريوى زميىن جلوگريى به عمل آورد. اين چنني وى ىب درنگ نريوى درياىي مصر را روانه ساخت و به 

 را به اشغال خود درآورند. در مهان زمان باقى »4 «آنان امر كرد تا گذرگاه ميان ساالمني و مگار
ناوگان مى بايست خود را مستقيما به ساالمني رسانده تا در آن جا، بر دمشنان يورش برده و با 

 نربدى درياىي، كار را يكسره كند.

در هريك از كشىت هاى سه رديف پاروىي ترى رم، تنها سپاهياىن از يك قوم حضور داشتند تا از اين 
 طريق نريوها بتوانند با تكّلم به زباىن واحد سخن يكديگر را
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 ______________________________
)1.((Stades ) مرت بود.177/ 6 پا يا 600؛ از واحدهاى طول در يونان، يك استاد برابر با  

)2.(Lecheum  

)3.(Cenchree  

)4.((Megare ) ؛ شهرى واقع در يونان مركزى و مركز ناحيه ى كوچك مگاريس كه ميان خليج
 سارونيك و كورنت واقع بود. اقليدوس در آن جا متولد شد.
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 درك كرده شجاعانه از هم محايت كنند.

) در اين آرايش جنگى، فينيقى ها در جناح راست و يونانيان هم پيمان پارسيان، در جناح چپ 3(
سپاه قرار داشتند. سركردگان ايوىن ها در خفا يك ساموسى را روانه ساختند تا نقشه ى شاه و 

آرايش نظامى ناوگانش را براى يونانيان فاش سازد و آنان را از زمان گريزشان از صفوف بربرها در 
 حني نربد، آگاه سازد.

) فرد ساموسى كه خمفيانه با شنا كردن گرخيته بود، متامى اين اطالعات را در اختيار يونانيان قرار 4(
داد. متيستوكل از اين كه ترفند نظامى اش كارگر افتاد، خرسند شد و سپاهيان را به جنگ ترغيب 

 كرد.

يونانيان كه از وعده ى پيمان شكىن ايونيان جرأت يافته و برخالف ميلشان، ناچار به نربد شده 
 بودند، برآن شدند تا شجاعانه در ساالمني به جنگ بپردازند.

18. 
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) سراجنام اورى بياد و متيستوكل به صف آراىي نريوهايشان پرداختند. در جناح چپ، آتنيان و 1(
السدمونيان حضور داشتند كه در برابر فينيقى ها ايستادگى مى كردند، زيرا ناوگان فينيقيان به خاطر 

  در دريا، بيش از هر نريوى ديگرى هراس انگيز بودند. «*»مشارشان و جتربه ى طوالىن شان 

 تشكيل شده بود كه بعد از آتنيان »2 « و مگارى ها»1 «) جناح راست نيز از اگيناييان 2(
 و مى بايست بيشرتين شور و دالورى را در اين جنگ از »3 «ماهرترين ملوانان به مشار مى آمدند

خود نشان مى دادند، زيرا در صورت ناكامى، تنها يونانياىن بودند كه از هر جان پناهى ىب بره 
 مى ماندند.

سراجنام قلب سپاه نيز با ساير كشىت هاى جنگى يونانيان پر شد. سپاه، با اين آرايش جنگى، براى 
  عزميت »4 «اشغال كانال واقع بني تنگه ى ساالمني و معبد هركول 

 ______________________________
 * در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «... كه از نياكانشان به ارث برده بودند».

)1.((Eginetes ) ؛ ساكنان جزيره اگينا (آيگينا). اژين نام فرانسوى اين جزيره است. اين جزيره
 در جنوب غرىب آتن واقع گرديده است. اولني سكه هاى يوناىن در اين جزيره ضرب گرديد.

)2.(Megariens  

). ساكنان جزيره اگينا تا امروز نيز شهرتشان را به عنوان ملوانان ماهر حفظ كرده اند. ن. ك به: 3(
 ).93، 7هرودوت (

)4.(L eTempled'Hercule  
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 كرد.
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) شاه به درياساالر خود دستور داد به جنگ با دمشنان رهسپار شود و خود نيز در مقابل 3(
 ساالمني، در مكان مناسىب جاى گزيد تا بتواند ناظر اين جنگ باشد.

) كشىت هاى جنگى پارسيان تا وقىت كه گسرته ى وسيعى را در اختيار داشتند، صفوفشان را 4(
حفظ كردند، اما با وارد شدن به كانال جمبور شدند تا برخى از كشىت هاى جنگى را از صف خارج 

 كنند كه اين امر آشفتگى زيادى را به مهراه داشت.

) درياساالر پارسى كه پيشاپيش صفوف قرار داشت و خنستني كسى بود كه محله را آغاز كرده 5(
بود بعد از دفاعى درخشان از پا درآمد و پس از آن كه كشىت اش به طور كامل غرق شد، آشفتگى 
در ناوگان بربرها پديدار شد، زيرا پس از مرگ وى، سركردگان زيادى اظهار وجود كردند و هريك 

 دستور متفاوتى مى دادند.

 آنان به جاى پيشروى براى به دست آوردن فضاىي وسيع تر عقب نشيىن مى كردند.

) آتنيان با مشاهده اين آشفتگى خود را به بربرها رساندند؛ كشىت هايشان با كشىت هاى دمشنان 6(
 برخورد مى كرد و با نابود كردن پلوهاى كشىت ها، موجب افتادن پاروها مى شد.

بسيارى از كشىت هاى سه رديف پاروىي پارسيان كه ديگر قادر به استفاده از پاروهايشان نبودند با 
 ضربات مهميز كه به طور مايل فرود مى آمدند، شديدا آسيب ديدند.

  «*»اين چنني با توقف پيشروى، انتهاى كشىت ها را برگردانده و از صحنه ى نربد گرخيتند.

 ______________________________
* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «آتنيان با مشاهده آشفتگى در ميان بربرها، به سوى 
دمشن تاخت آوردند و برخى از كشىت ها دماغه شان را بر پلوى كشىت هاى بربرها كوبيدند و برخى 
ديگر پاروهاى كشىت هاى بربر را درهم شكستند و در اين حال كه پاروزنان پارسى ديگر قادر به 

 اجنام كار خويش نبودند،-
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19. 

) ناوگان فنيقيان و قربسيان توسط آتنيان از صحنه ى نربد خارج شدند؛ ناوگان كيليكى ها، 1(
پامفيلى ها و ليكيه اى ها نيز كه به دنبال آن ها وارد جنگ شده بودند ابتدا به سخىت دفاع كردند، 

 اما با مشاهده نابود شدن حمكم ترين كشىت هايشان، آنان نيز صحنه ى نربد را ترك كردند.

) در جناح ديگر، فرجام جنگ براى مدتى نامعلوم بود؛ اما هنگامى كه آتنيان از تعقيب 2(
فينيقى ها و قربسى ها- كه آنان را تا ساحل به عقب رانده بودند- بازگشتند، پريوزى را رقم زدند. 

 بربرها شكست خوردند و مشار زيادى از كشىت هاى جنگى خويش را از دست دادند.

) نربد درياىي كه در آن، يونانيان درخشان ترين پريوزى را كسب كردند اين گونه رقم خورد. در 3(
اين نربد، يونانيان چهل كشىت جنگى و پارسيان بيش از دويست كشىت را از دست دادند؛ بدون 

 در نظر گرفنت كشىت هاىي كه با متام خدمه به تصرف درآمدند.

) شاه كه برخالف انتظار شكست خورده بود دستور داد فينيقى هاىي را كه جزء اولني فراريان 4(
 سپاهش بودند، از دم تيغ بگذرانند و ديگران را با جمازاتى نظري آن تديد كرد.

فينيقيان با هراس از عواقب اين تديدات، ابتدا خود را به ساحل آتيك رسانده و آنگاه با فرا 
 رسيدن شب، به آهنگ آسيا، بادبان برافراشتند.

) با اين حال متيستوكل كه به عنوان عامل اين پريوزى قلمداد مى گرديد حيله ى جنگى ديگرى را 5(
پى ريزى كرد كه نظري ترفند خنستينش درخور توجه بود. با مشاهده اين امر كه يونانيان جرأت مبارزه 
با هزاران سپاه زميىن را ندارند، او روش زير را براى كاسنت از مشار نريوهاى دمشن پيش گرفت: او 
مرّىب پسرانش را نزد خشايارشا فرستاد تا او را آگاه سازد كه يونانيان براى نابودى پلى كه او ساخته 

 بود،

 ______________________________
بسيارى از ترى رم هاى پارسيان از جناحني به سوى دمشن مى رفت و اندكى بعد با برخورد به 
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دماغه ى كشىت ها سخت آسيب مى ديد، در نتيجه متوقف مى شدند و چرخى به عقب مى زدند و 
 ناگهان غرق مى شدند.»
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 عزميت منوده اند.

) شاه با باور كردن اين خرب- كه بسيار به واقعيت نزديك بود- بيمناك گرديد كه يونانيان كه بر 6(
دريا سيطره يافته اند تنها گذرگاهى را كه براى عقب نشيىن به آسيا برايش باقى مانده بود، اشغال 

كنند. بنابراين برآن شد با گزاردن مردونيوس در يونان، به مهراه سربازان زبده ى پياده و 
سواره نظامش- كه مشارشان دست كم به چهارصد هزار نفر مى رسيد- اروپا را به قصد آسيا ترك 

 گويد.

اين چنني، متيستوكل به واسطه ى دو ترفند جنگى، دو پريوزى بزرگ را براى يونانيان به ارمغان آورد. 
 چنني بود حوادثى كه در آن اوان در يونان روى داد.

20. 

) بعد از شرح جزئيات وقايع اروپا، حكايت ساير رويدادها را پى مى گريمي. مقارن با اين وقايع، 1(
كارتاژها در پيماىن كه با پارسيان منعقد كرده بودند و تعهد كرده بودند كه بر يونانيان سيسيلى 
يورش برند، تداركات عظيمى را براى اين جنگ فراهم ديدند. وقىت مهه چيز مهيا گرديد، آنان 

 را- كه از ارج و احرتام واالىي نزد ايشان برخوردار بود- فرا »1 «سردار نظامى خويش آميلكار
 خواندند.

) آميلكار به مهراه متامى نريوهاى گرد آمده، بندر كارتاژ را ترك گفت. او داراى نريوى زميىن 2(
 هزار كشىت دراز بود، بدون 2مشتمل بر دست كم سيصد هزار تن و ناوگاىن مشتمل بر بيش از 

برمشردن بيش از سه هزار كشىت بارى كه حامل آذوقه بودند. وى در حني عبور از درياى ليىب با 
طوفاىن مواجه شد كه كشىت هاىي را كه براى محل اسب ها و ارابه ها تدارك ديده شده بودند، درهم 

 شكست.
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 در سيسيل، گفت كه اكنون جنگ را متام شده مى بيند و افزود »2 «وى با رسيدن به بندر پانورم 
كه متامى نگراىن اش اين بود كه مبادا دريا سيسيلى ها را از گزند در امان نگه دارد و مانع از حتقق 

 هدفش گردد.

  روز به سپاهيانش اسرتاحت داد و بعد از3) وى بعد از اين كه به مدت 3(

 ______________________________
( Amilcon)). مورخان باستان نام اين فرمانده را به صور گوناگون نوشته اند؛ نظري: آميلكون 1(

 .( Imilcon)و امييلكون ( Amilcas)، آميلكاس ( Amilcar)، آميلكار

)2.((portdePanorme ).؛ در سيسيل واقع بود 

 217ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 عزميت »1 «تعمري صدمات وارد آمده، پيشاپيش سپاهيان و مهاهنگ با ناوگانش به سوى هيمر
كرد. با رسيدن به نزديكى اين شهر دو اردو برپا ساخت: يكى براى نريوى زميىن و آن ديگر براى 
نريوى درياىي. او متام كشىت هاى درازش را به خشكى آورد و پريامون آن ها خندقى عميق و ديوارى 

از چوب برپا ساخت. او اردوگاه سپاه زميىن را كه مى بايست در برابر شهر ايستادگى كند، 
مستحكم ساخت. اين اردوگاه از حمل استقرار ناوگان تا تپه هاىي كه شهر را احاطه مى كرد، 

 گسرتش مى يافت.

) سراجنام با اشغال متام كرانه ى غرىب، آذوقه ها را از كشىت ختليه منود و به سرعت كشىت هاى 4(
  رفته، دگر بار آذوقه و مهمات بياورند.»2 «بارى را بازگرداند و دستور داد تا به ساردىن 

) آنگاه به مهراه زبده ترين سربازانش به سوى شهر هيمر عزميت كرد. او ساكنني اين شهر را كه 5(
به روياروىي عليه او برخاسته بودند، مغلوب ساخت و با هالك كردن مشار زيادى از آنان، وحشىت 

 در شهر برانگيخت.
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، كه از هيمر با سپاهياىن نريومند دفاع مى كرد، شتابان ناوگاىن »4 «، حاكم آگريژانت »3 «ترون 
  را ترغيب منايد هرچه سريع تر به يارى هيمرى ها بشتابد.»6 « فرستاد تا ژلون »5 «را به سرياكوز

21. 

) ژلون كه مهواره سپاهش را آماده جنگ نگه مى داشت، با شنيدن خرب استيصال هيمرى ها، 1(
ىب درنگ به مهراه سپاهى كه دست كم پنجاه هزار پياده نظام و بيش از پنج هزار سواره نظام را شامل 

 مى شد، از سرياكوز عزميت كرد.

وى بعد از يك راهپيماىي سريع، به شهر هيمر نزديك شد و شجاعت را به ساكنني شهر 
 بازگرداند، زيرا آنان از قدرت كارتاژها هراسيده بودند.

 ______________________________
)1.((Himere ).؛ در مشال سيسيل واقع بود 

)2.((Sardaigne ) ؛ جزيره اى واقع در غرب مديرتانه كه كرسى آن كاليارى است. فينيقى ها و
   . م به تصرف كارتاژ درآمد.6يونانيان در آن مهاجرنشني هاىي تأسيس كردند و در قرن 

)3.(Theron  

)4.(Agrigente  

)5.((Syracuse ) ؛ در جنوب شرقى جزيره ى سيسيل واقع بود و توسط مهاجرين كورنىت بنا
 گرديد.

)6.((Gelon )؛ جبار ژال و سرياكوز 
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) وى در اطراف شهر مكان مناسىب را براى استقرار اردو انتخاب كرده و آن را با خندقى ژرف 2(
و پرچيىن، مستحكم ساخت. او سواره نظامش را اعزام كرد تا به دمشناىن كه در مزارع در جستجوى 
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غذا پراكنده شده بودند، محله ور شوند؛ آنگاه با يورش ناگهاىن به مردان سرگردان، به تعدادى كه 
هر سواره نظامش مى توانست با خود مهراه كند، سرباز اسري كرد. اين اسريان كه تعدادشان به بيش 
از ده هزار تن مى رسيد، به هيمر برده شدند. ژلون از احرتام شاياىن برخوردار گرديد و ساكنني 

 شروع به حتقري دمشنانشان كردند.

) ژلون با استفاده از اين فرصت، با دلريى، متامى دروازه هاىي را كه ترون از ترس به دور آن ها 3(
ديوار كشيده بود، گشود و براى سهولت ورود كاروان هاى حامل غذا، دستور داد دروازه هاى 

 ديگرى ساخته شود.

ژلون كه به واسطه ى هوش و استعداد نظامى اش شخص برجسته اى بود، ىب درنگ به فكر ترفندى 
جنگى افتاد تا سپاه بربرها را، ىب آن كه خود خطرى را از سر بگذراند، نابود سازد. تقدير نقشه اش 

 را بسيار آسان منود.

) وى با مشاهده اوضاع تصميم گرفت ناوگان دمشن را طعمه ى حريق سازد. در اين اوان 4(
 »1 «آميلكار در اردوگاه نريوى درياىي بود و خود را آماده مى كرد تا قرباىن شاياىن را به نپتون 

تقدمي دارد. در اين هنگام قسمىت از سواره نظام، پيكى را نزد ژلون آوردند كه حامل نامه هاىي از 
 بود. در اين نامه ها نوشته شده بود كه ساكنني سلى نونت، »2 «طرف ساكنني سلى نونت 

سواره نظامى را كه آميلكار از آنان درخواست كرده بود، براى او فرستاده اند و سواره نظام، در روز 
 تعيني شده، خواهد رسيد.

) وانگهى روز موعود دقيقا مهان روزى بود كه آميلكار براى تقدمي قرباىن رهسپار مى شد. ژلون 5(
سواره نظام خود را روانه ساخت و به آنان دستور داد تا ترفندى در پيش گرفته، در سپيده دمان 
پيشروى كرده و خود را در مقابل اردوى درياىي كارتاژيان به منزله ى نريوهاى كمكى سلى نونت ها 

 معرىف منايند و به حمض اين كه 

 ______________________________
)1.((Neptune ) ؛ خداى دريا، پسر ساتورن و برادر ژوپيرت و پلوتون 
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)2.((Selinontins )؛ ساكنان سلى نونت؛ شهرى در سيسيل و كوچ نشني مگار 

 219ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 حصار چوىب به روى شان گشوده شد، آميلكار را كشته و كشىت هاى جنگى اش را به آتش كشند.

وى در مهني زمان بر بلندى هاى اطراف ديده باناىن را فرستاد و آنان را مأمور كرد تا به جمرد ديدن 
سواره نظام در درون حصار، عالمت دهند. ژلون در سپيده دم نريوهايش را استقرار خبشيد و منتظر 

 عالمت شد.

22. 

) با طلوع آفتاب، سواره نظام به سوى اردوگاه درياىي كارتاژها عزميت كردند و مانند متحدين 1(
مورد استقبال قرار گرفتند و بر آميلكار كه مشغول قرباىن بود يورش برده، او را هالك كرده و 

ناوگانش را به آتش كشيدند. ژلون با عالمت از ماوقع آگاه گرديد و خود پيشاپيش سپاهش كه 
براى نربد آماده شده بود، قرار گرفت و با آرايش جنگى مناسب، اردوى كارتاژها را مورد محله قرار 

 داد.

) سرداران فينيقى ابتدا نريوهاى خود را خارج ساخته و آنگاه در برابر نريوهاى سيسيلى قرار 2(
گرفته و جنگ سخىت را با آنان آغاز كردند. شيپورها در اردوى دو طرف به نشانه ى عالمت 
جنگ به صدا درآمدند و دو سپاه براى برآوردن بلندترين صداها (از شيپور) با هم به رقابت 

 مى پرداختند.

) كشتار وحشتناكى روى داد و پريوزى نامعلوم بود و گاهى از آن اين سپاه و گاهى از آن 3(
سپاه ديگر مى شد تا اين كه ناگهان شعله هاى آتش از كشىت ها زبانه كشيد و در مهني زمان 

شايعه ى قتل فرمانده كارتاژيان پخش شد. يونانيان كه با اميد به پريوزى جان گرفته بودند بر بربرها 
 كه دچار وحشت گرديده و تنها راه جنات خويش را در فرار جستجو مى كردند، يورش بردند.
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) چون ژلون دستور داده بود كه از جان احدى نگذرند، مشار زيادى از فراريان با ضربات 4(
مششري از پاى درآمدند. دمشن بيش از صد و پنجاه هزار تن از افرادش را از دست داد. آناىن كه 
از اين قتل عام گرخيتند به جاهاىي كه داراى استحكامات طبيعى بود، پناه بردند و در بادى امر در 
برابر محله ى مهامجان ايستادگى كردند؛ اما چون مكاىن كه آنان اشغال كرده بودند فاقد آب بود، 

 از تشنگى رجنور گشته، ناچار شدند خود را تسليم فاحتان كنند.

 ) ژلون با اين پريوزى درخشان- كه با تدابري كارآمدش حاصل شد- شهرتى 5(

 220ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 عظيم، نه تنها نزد سيسيلى ها بلكه نزد ديگر مردمان به دست آورد.

) در خاطر انسان، هيچ سردارى تا آن زمان چنني حيله ى جنگى را به كار نگرفته و تنها در 6(
 يك جنگ اين تعداد بربر را به خاك هالكت نينداخته بود و چنني مشار زيادى اسري نگرفته بود.

23. 

) تعداد زيادى از موّرخان اين نربد را با نربد يونانيان در پالته و حيله ى جنگى ژلون را با 1(
ترفندهاى جنگى متيستوكل مقايسه مى كنند. درباره ى اعطاى نشان شجاعت، برخى مورخان آن را 

 از آن ژلون دانسته، برخى ديگر آن را به متيستوكل اعطا مى كنند.

) دليلش اين است كه وقىت سپاه يونان از يك سوى و سپاه يوناىن سيسيل از سوى ديگر، پيش 2(
از نربد از مشار سپاهيان دمشن ترسيده بودند، اين پريوزى خنستني يونانيان سيسيل بود كه به سپاه 
يونان دل گرمى داد و درباره ى دو فرمانده سپاه دمشن مى دانيم كه پادشاه پارسيان به مهراه چندين 
هزار سرباز گرخيت، اما فرمانده كارتاژها كشته شد و نريوهايش چنان مورد خشونت واقع گشتند 

 كه- بنابر آن چه گفته اند- حىت يك نفر از ميان آن ها براى رساندن خرب به كارتاژ زنده مناند.

) نزد يونانيان، مشهورترين سرداران يونان، پوزانياس و متيستوكل هر دو به سرنوشىت شوم دچار 3(
شدند. پوزانياس كه به جاه طلىب و خيانت متهم شده بود توسط هم شهريان خود كشته شد و 
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متيستوكل كه از سراسر يونان رانده شده بود، به نزد خشايارشا- بزرگ ترين دمشنش- پناه آورده و 
 باقى عمر را در آن جا گذراند.

برعكس، ژلون كه از هنگام پريوزى، هم چنان بر ارج و احرتامش نزد سرياكوزيان افزوده مى شد تا 
هنگام پريى بر ختت سلطنت تكيه زد و سرشار از افتخار بدرود حيات گفت. يادش به قدرى نزد 
سرياكوزيان عزيز و گرامى بود كه آنان پادشاهى اش را حفظ كرده و آن را به سه جانشينش انتقال 

 دادند. ما نيز اين مردان را كه چنني شهرتى سزاوار به دست آوردند، مى ستاييم.

24. 

 ) حال رشته ى كالم خويش را از سر مى گريمي. ژلون دقيقا مهان 1(

 221ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 با خشايارشا پيكار كرد. گوىي نبوغى برتر اراده »1 «روزى پريوز گرديد كه لئونيداس در ترموپيل 
 كرده بود تا باشكوه ترين پريوزى و پرافتخارترين ناكامى در يك فضاى زماىن گرد هم آيند.

) بعد از نربد هيمر، بيست كشىت جنگى كارتاژيان كه آميلكار براى نيازهاى سپاهش فراهم 2(
ساخته بود، در اين گريودار كه تقريبا مهگى كارتاژيان هالك يا اسري شده بودند، فرار كردند. آنان 
اين فرصت را داشتند تا بادبان ها را برافراشته و به سوى ميهن خويش بازگردند؛ اما اين كشىت هاى 
جنگى لربيز از فراريان، دچار طوفان شده و مهگى درهم شكستند. فقط چند تن كه در درون 

قايق ها جنات يافته بودند، خود را به كارتاژ رساندند و در چند كلمه، نابودى كامل سپاه اعزامى به 
 سيسيل را خرب دادند.

) خرب اين فاجعه ى غريقابل پيش بيىن چنان كارتاژها را هراسان منود كه مهگى شب را براى 3(
مراقبت از شهر با چشماىن اشكبار گذراندند؛ گوىي ژلون با سپاهش ىب درنگ براى محله به كارتاژ 

 روانه شده است.

 ) مشار مردگان، شهر را در عزاى عمومى و خانواده ها را در غم فرو برد.4(
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برخى براى پسرانشان و برخى براى برادرانشان مى گريستند. يتيمان رها شده، با گريه و زارى پدران 
و حاميان خود را مى خواستند. كارتاژها نگران از محله ى ژلون به ليىب، منايندگاىن سخنران و 

 كارآزموده را كه داراى قدرتى تام بودند، به سوى وى فرستادند.

25 

) پس از پريوزى، ژلون جنگجوياىن كه آميلكار را كشته بودند با هداياىي مفتخر ساخت و به 1(
ديگران كه از خود شجاعت به خرج دادند، پاداش عطا كرد. اما گران باترين اشياى حاصل از 

 غنامي را به قصد تزئني معابد سرياكوز، نزد خويش نگه داشت.

خبش اعظم آن را به ديوارهاى مشهورترين معابد هيمر آوخيته و باقى را مهراه با اسراى جنگى بني 
 متحدينش، به نسبت تعدادى كه در لشكركشى شركت 

 ______________________________
) جنگ هيمر مهان روزى آغاز شد كه نربد درياىي ساالمني 146، 7). بنابر نظر هرودوت (1(

 اتفاق افتاد.

 222ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 كرده بودند، تقسيم كرد.

) مردم شهر اسراى جنگى را كه نصيبشان شده بود در زجنري كرده و آنان را براى كارهاى 2(
عمومى به خدمت گرفتند. اگريژانت ها كه بيشرتين سهم از اسرا، نصيبشان شده بود آنان را براى 

 زيباسازى شهر و نواحى اطراف آن به خدمت گرفتند.

 تعداد اسريان آن قدر زياد بود كه بسيارى از بزرگان شهر تا پانصد تن از آنان را در اختيار داشتند.

آنان صاحب اين تعداد از اسراى جنگى شدند، نه تنها به خاطر اين كه نريوهاى زيادى را در 
جنگ شركت داده بودند، بلكه به اين دليل كه در فرار مهگاىن، بسيارى از فراريان با رفنت به داخل 

 زمني ها جان خويش را جنات داده و عموما به امالك اگريژانت پناه آورده بودند.
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 اگريژانت ها مهگى آن ها را اسري كرده و اين چنني، شهر پر از اسري شد.

) بيشرت اسريان به حكومت تعلق داشت. آنان سنگ هاىي را تراش مى دادند كه مى بايست براى 3(
ساخت بزرگ ترين معابد خدايان و مهننني ساخت فاضالب هاى زيرزميىن براى جارى منودن آب به 

خارج شهر، مورد استفاده قرار گريند؛ كارهاى قابل توجهى كه موارد استعمال چنداىن نداشتند. 
 نام داشت، از اين روست كه جمراهاى »1 «معمارى كه اين كارها را رهربى مى كرد، فئاكس 

  نام گرفتند.»2 «زيرزميىن فئاك 

 ساختند. »3 «) اگريژانت ها مهننني استخر زيباىي به حميط هفت استاد و به عمق بيست ارش 4(
در آن آب رودها و چشمه ها را جارى منوده و از آن استخر پرورش ماهى ساختند كه ماهى هاى 

 فراوان آن براى تزيني ميزهاى غذا استفاده مى شد.

قوهاى ىب مشارى كه در آن جا فرود مى آمدند، منظره ى بسيار دلپذيرى خلق مى كردند. اما چون 
 بعدها در نگهدارى از اين استخر كوتاهى شد، با گذشت زمان 

 ______________________________
)1.(Pheax  

)2.(Pheaque  

 ). ارش: واحد قدميى طول از آرنج تا سر انگشتان معادل نيم مرت3(

 223ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 اين استخر از بني رفت.

) اگريژانت ها مهننني از حاصل خيزى زمني بره برده، در آن انگور و درختاىن از گونه هاى 5(
 متفاوت كاشتند و درآمد زيادى از درختان به دست آوردند.
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ژلون متحدانش را ترخيص و مهشهريانش را تا سرياكوز مشايعت كرد. امهيت پريوزى هايش، نه تنها 
براى او نزد مهشهريانش ارج و احرتام به مهراه آورد، بلكه نزد متامى ساكنني سيسيل نيز داراى احرتام 

 شد. او آن قدر اسراى جنگى به مهراه خود آورد كه گوىي متامى ليىب به اسارتش درآمده است.

26. 

) شهرها و سرداراىن كه پيش از اين دمشن وى بودند، ىب درنگ منايندگاىن به سوى وى فرستادند 1(
. او با مهگى به مهرباىن رفتار كرد و با  «*»تا از او پوزش طلبيده، هداياىي را به او تقدمي منايند

 آنان عقد احتاد بست.

در طى اين كامياىب، وى نه تنها با متحدانش بزرگوارانه رفتار كرد، بلكه حىت با كارتاژها، دمشنان 
 خوىن اش نيز چنني رفتارى داشت.

) زيرا او به منايندگان كارتاژ كه با چشماىن اشكبار به نزدش آمده و از او تقاضاى خبشش كرده 2(
بودند، صلح عطا كرد. او از آنان تنها دو هزار تاالن نقره به عنوان غرامت جنگى طلب كرد و به 

 »1 «آنان دستور داد تا دو معبد ساخته، در آن ها بندهاى معاهده را بياويزند.

) كارتاژها كه برخالف انتظار جنات يافته بودند، شرايط صلح را پذيرفتند و تاجى از طال به 3(
 مهسر ژلون وعده دادند؛ زيرا او كه كارتاژيان به وى توسل جسته بودند با وساطت »2 «دامارت 

خويش، نقش بسزاىي در انعقاد قرارداد صلح داشت. او اين تاج را كه صد تاالن طال وزن داشت 
 دريافت كرد و از آن سكه اى ضرب كرد كه مطابق 

 ______________________________
* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «در اين هنگام منايندگاىن از شهرها و حكمراناىن كه 

پيش از اين با او خمالف بودند به سوى او روان شدند تا از اشتباهاتشان در گذشته، پوزش خبواهند 
 و به او وعده دهند كه از اين پس به متامى دستوراتش گردن مى �ند.»
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ژلون عالوه براين موارد به عنوان ( Apophthegmes ,6 ,p .667)). بنابر نظر پلوتارك 1(
يكى از شرايط صلح از كارتاژيان خواست تا در آينده قرباىن كردن انسان را به احرتام ساتورن ممنوع 

 سازند.

)2.(Damarete  

 224ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 دراخم آتيكى بود؛ سيسيلى ها به خاطر 10 ناميده شد؛ اين سكه معادل »1 «با نامش دامارتيون 
  ناميدند.»2 «وزنش آن را «پنتكون تاليرتون»

) ژلون با مهگان به نيكى رفتار مى كرد و اساسا براى اين كه به خضوع ذاتى خويش پايدار مباند 4(
و نيز با رفتار نيكويش قلب ها را به دست آورد، خود را در برابر مهگان انساىن شريف نشان 

 مى داد.

وى در اين زمان سرگرم فراهم ساخنت تداركات جنگ بود تا نريوهاى زيادى را به يونان گسيل دارد 
 و عليه پارسيان به يونانيان ملحق شود.

) هنگامى كه او در انديشه ى اين لشكركشى بود از كورنت، پيام هاى پريوزى يونانيان در 5(
ساالمني و عقب نشيىن خشايارشا را- كه مهراه با خبشى از نريوهايش اروپا را ترك كرده بود- 

 دريافت كرد.

از اين رو، از اين عقيده چشم پوشيد و بعد از ستودن سربازان به خاطر اراده ى قويشان، جممعى 
ترتيب داد و به مهه دستور داد سالح خود را حتويل داده و بدون سالح وارد شوند. خود وى نه 

 تنها بدون سالح بلكه بدون لباس و تنها با رداىي ساده وارد جممع گرديد.

 در آن جا او به شرح زندگى خويش و آن چه كه براى سرياكوزيان اجنام داد، پرداخت.

) هر كالمى از سخنانش با تشويق هاى حضار مهراه بود و مهگى از اين كه او اين چنني، خود را 6(
عريان و ىب دفاع در برابر مششري هر آن كس كه سوداى قتل او را در سر داشت، قرار داده بود، 
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غرق حريت شدند. ىب آن كه او را جبار بپندارند، مهگان او را يك صدا با عنوان «خريخواه، ناجى و 
 شاه» فرياد ميزدند.

 »3 «) پس از خارج شدن از جممع، غنامي دمشن را جهت بناى معابدى باشكوه براى «سرس»7(
  به كار گرفت. وى سه پايه ى طالىي به وزن »4 «و «پروسرپني»

 ______________________________
)1.(Damaretion  

)2.((Pentecontalitron )؛ يعىن پنجاه ليرت 

)3.((Ceres ).؛ دخرت ساتورن و سيبل. خداى رومى كشاورزى كه مطابق دمرت يوناىن است 

)4.((Proserpine ) ؛ ايزدبانوى جهنم، مهسر پلوتون و دخرت ژوپيرت و سرس و معادل
 پروسفونه يوناىن است.

 225ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 تاالن ساخت و آن را در معبد دلف به عنوان پيشكشى براى آپولون قرار داد و ساخت 16
 براى سرس طرح ريزى كرد. ساخت اين معبد شروع شده بود كه به خاطر »1 «معبدى را در اتنا

 مرگ ژلون متوقف گرديد.

) پيندار- شاعر غزل سرا- در اين دوره به اوج شكوفاىي خود رسيد. چنني بود اهم رخدادهاىي 8(
 كه در طى اين سال روى دادند.

27 

 و سرويوس »3 « آرخونت آتن بود كه روميان كويني توس بابيوس سيلوانوس »2 «) خانتيپ 1(
 در اين سال ناوگان پارسيان، كه »5 « را به كنسوىل برگزيدند.»4 «كورنليوس ترى كوس توس 

.  «*»كمرت از ناوگان فنيقيان بود، پس از ناكامى در ساالمني در آب هاى كيمه لنگر انداخت 
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ناوگان پارسيان زمستان را در آن جا گذراند و در آغاز فصل زيبا [تابستان ] براى پاسدارى از 
 بادبان برافراشت. اين ناوگان كه در ساموس لنگر انداخته »6 «سواحل ايوىن به سوى ساموس 

بود، مشتمل بر بيش از چهارصد كشىت بود و شهرهاى ايوىن را كه آماده شورش بودند زير نظر 
 داشت.

) در يونان، پس از نربد ساالمني، آتنيان كه عامل اصلى پريوزى انگاشته مى شدند، آشكارا با 2(
 السدمونيان در مورد حق حاكميت بر دريا به حبث و جدل پرداختند.

به مهني خاطر السدمونيان مهواره سعى مى كردند در زماىن مناسب آتنيان را حتقري كنند. اين چنني، 
هنگامى كه مسئله ى اعطاى «جايزه ى برتين» در انظار به ميان آمد، آنان با نفوذشان تصميم 

گرفتند كه بني شهرها، شهر «اگينا» را كه بيش از ديگر شهرها از خود دالورى و رشادت به خرج 
 داد، برگزيده و مهننني بني افراد،

 ______________________________
)1.((Etna ) ؛ كوه آتشفشاىن در مشال شرقى سيسيل 

)2.(Xanthippe  

)3.(Quint usBabiusSilvanus  

)4.(ServiusCo rneliusTricostus  

   . م 479). دومني سال از املپياد هفتاد و پنجم، سال 5(

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «در اين زمان متامى ناوگان پارسى، به استثناى 
 كشىت هاى فينيقى، پس از شكست در نربد درياىي ساالمني در آب هاى كيمه لنگر انداخت.»

)6.((Samos ) ؛ جزيره اى در نزديكى ساحل غرىب آسياى صغري و يكى از جزاير اسپورادس 

 226ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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  شاعر- را كه شجاع تر از ديگران ظاهر شده بود، برگزينند.»2 « آتىن- برادر اشيل »1 «آمينياس 

آمينياس درياساالر، خنستني كسى بود كه ضربه ى مششري را بر كشىت فرماندهى پارسيان وارد كرد و 
 هم او بود كه درياساالر پارسى را هالك كرده، كشىت اش را كامال غرق كرد.

) آتنيان از اين داورى ناعادالنه آزرده خاطر شدند و السدمونيان هراسناك از اين كه متيستوكل، 3(
دل آزرده و خشمگني، در انديشه ى انتقامى شوم عليه آنان و متام يونان باشد به او هداياىي تقدمي 

 داشتند كه ارزشش دو برابر ارزش جايزه اى بود كه به ديگران اعطا كرده بودند.

به جمرد اين كه متيستوكل اين جوايز را پذيرفت، آتنيان فرماندهى سپاه را از او گرفته و آن را به 
  دادند.»3 «خانتيپ پسر آريفرون 

28. 

) با پخش شايعه ى اختالف بني آتنيان و ديگر يونانيان، فرستادگاىن، هم از طرف پارسيان و 1(
هم از طرف يونانيان وارد آتن شدند. فرستادگان پارسيان اعالم داشتند كه فرمانده شان مردونيوس 
به آتنيان وعده مى دهد، چنان چه به پارسيان ملحق شوند به آنان مالكيت هر قسمت از سرزمني 
يونان را كه خبواهند داده و برج و باروها و معابدشان را دوباره خواهد ساخت و به آنان اجازه 

خواهد داد كه شهرشان با قوانني خودشان اداره شود. در كنار آن، فرستادگان السدمون از آتنيان 
تقاضا كردند كه به هيچ عنوان به پيشنهادات بربرها وقعى ننهاده و مهر و عالقه شان را براى 

 يونانيان، متحدان واقعى شان، حفظ كنند.

) آتنيان به بربرها چنني پاسخ دادند كه پادشاه پارسيان نه صاحب چنني سرزميىن وسيع و نه 2(
داراى چنني طالىي است كه آتنيان به خاطر آن، هم وطنانشان را رها كنند و به السدمونيان گفتند 

 كه آنان مهواره چنني احساسى را نسبت به يونان 

 ______________________________
)1.(Aminias  
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)2.((Eschyle ) ؛ يا ايسخولوس. درام نويس يوناىن و پايه گذار تراژدى يوناىن. وى در نربدهاى
 ماراتون و ساالميس شركت داشت.

)3.(Ariphron  

 227ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

داشته و خواهان حفظ آن مى باشند، اما از السدمونيان مى خواهند كه هرچه سريع تر مهراه با مهه 
متحدانشان به آتيك بيايند، زيرا مردونيوس، خشمناك از رد پيشنهادش توسط آتنيان، قطعا با متام 

 نريوهايش به آتن هجوم خواهد آورد. اين در واقع آن چه بود كه روى داد.

) زيرا مردونيوس كه در بئوسى مهراه با سپاهيانش به سر مى برد، در بادى امر سعى كرد برخى از 3(
شهرهاى پلوپونز را با ارسال سكه هاى نقره براى حاكمان اين شهرها، به پيمان شكىن ترغيب منايد. 
پس از دريافت پاسخ آتنيان، مردونيوس آن چنان خشمگني شد كه پيشاپيش سپاهش به سوى 

 آتيك روانه شد.

) افزون بر نريوهاىي كه خشايارشا براى او بر جاى گذاشته بود، وى سربازاىن را از تراس، 4(
 هزار سپاهى 200 و ديگر شهرهاى متحد پارسيان بسيج كرده و اين چنني بيش از »1 «مقدونيه 

 گرد آورد.

) آتنيان با مشاهده پيشروى اين سپاه، ىب درنگ پيك هاىي را مهراه با نامه هاىي به اسپارت روانه 5(
 داشتند تا از السدمونيان خبواهند به يارى شان بشتابند.

اما چون السدمونيان هيچ شتاىب از خود نشان ندادند و بربرها نيز شروع به نفوذ در آتيك كرده 
بودند، آتنيان هراسان شده، فرزندان، زنان و هر آن چه را كه مى توانستند با شتاب مهراه خود برند، 

 برداشته و وطنشان را رها منوده و براى دومني بار به ساالمني پناه بردند.

) مردونيوس كه مهواره از آتنيان غضبناك بود متام مزارع را ويران و شهر را نابود ساخت و حىت 6(
 معابدى را كه پيشرت از ويراىن معاف داشته بود، خراب كرد.
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29. 

) هنگامى كه مردونيوس با سپاهش وارد آتن مى شد، جممع عمومى يونانيان تصميم گرفت به 1(
. وانگهى جممع مقرر  «*»آتنيان ملحق شده، براى جنات ميهن در پالته قرار مالقاتى ترتيب دهد

 منود كه در پيشگاه خدايان عهد منايند، چنان چه 

 ______________________________
)1.((Macedonie ) ؛ سرزميىن واقع در جنوب شرقى اروپا، در شبه جزيره ى بالكان و در مشال

 غرىب درياى اژه ميان اپري و تراكيه.

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «وقىت مردونيوس و سپاهش به تب بازگشتند، يونانيان 
در جممعى گردهم آمده و مقرر ساختند كه به يارى آتنيان شتافته و مهگى به سوى پالته پيشروى 

 كنند.»

 228ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

  در پالته جشن بگريند.»1 «يونانيان پريوز گردند، سالگرد رهاىي مهگاىن را با بازى هاى الوترى 

) متامى يونانياىن كه در تنگه گرد هم آمده بودند، بر آن شدند تا با اداى سوگندى، كه موجب 2(
تضمني احتادشان گرديده و آنان را ملزم مى سازد تا در برابر متامى خطرات قرار گريند، وارد اين نربد 

 گردند.

 ) عبارت سوگند چنني بود: «هرگز زندگى را بر آزادى ترجيح خنواهم داد.3(

سردارامن را خواه مرده و خواه زنده رها خنواهم ساخت و هم پيمانامن را كه در جنگ كشته شدند، 
خاك خواهم كرد. چنان چه بر بربرها پريوز گردم هرگز در نابودى هيچ يك از شهرهاىي كه وارد 

جنگ شدند، شركت خنواهم جست. هيچ يك از معابد سوخته يا ويران شده را دوباره بنا خنواهم 
ساخت و اين خرابه ها را به عنوان بناىي كه بايد براى آيندگان، حرمت شكىن بربرها را به ياد آرد، 

 »2 «باقى خواهم گذارد.»

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 به سوى بئوسى حركت كردند. با رسيدن به »3 «) بعد از اداى اين سوگند، با عبور از سيرتون 4(
 اردويشان را برپا ساختند. آريستيد پيشاپيش آتنيان بود و پوزانياس، »4 «پاى اين كوه، نزديك اريرت

 قّيم پسر لئونيداس، فرماندهى سپاه را برعهده داشت.

30. 

) مردونيوس با شنيدن خرب نزديك شدن دمشنان، «تب» را ترك گفت و پس از رسيدن به 1(
، اردويش را در آجنا مستقر كرده و گرداگرد آن را خندقى عميق و »5 «ساحل رودخانه ى آسوپوس 

  هزار نفر و سپاه بربر بالغ بر پانصد هزار نفر بود.100حصارى چوىب گرفت. سپاه يونانيان 

 ) بربرها جنگ را آغاز كردند و با بره گريى از شب بر اردوگاه يونانيان 2(

 ______________________________
)1.(jeuxEleutheriens  

 ). اين سوگند در دوران باستان مشهور بود. ايزوكرات ابداع آن را به ايوىن ها نسبت داده است.2(

)3.(Citheron  

)4.(Erythres  

)5.(Asopus  

 229ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

يورش برده و با سواره نظامشان بر آنان تاختند. آتنيان كه از اين مانور جنگى آگاه شده بودند، با 
 شجاعت و آرايش نظامى درست، شروع به پيشروى كردند. جنگ خونيىن درگرفت.

) سراجنام يونانيان، بربرهاىي را كه در مقابلشان قرار داشتند، به فرار واداشتند. تنها مگارى ها كه 3(
 و سواره نظام زبده ى پارسى طرف بودند از اين يورش به زمحت افتادند. »1 «با فرمانده سواره نظام 
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با اين حال ستون هاى نظامى خود را رها نكردند و فرستادگاىن را نزد آتنيان و السدمونيان روانه 
 ساخته، از آنان درخواست قواى كمكى منودند.

) آريستيد ىب درنگ سربازان زبده ى آتىن را كه بر آنان فرمان مى راند، روانه ساخت. اينان با 4(
يورش بر بربرها، مگارى ها را آزاد ساخته و فرمانده سواره نظام پارسى و مهننني بسيارى از بربرهاى 

 ديگر را كشته و باقى را به فرار وا داشتند.

يونانيان اين پريوزى درخشان آغازين را نشان خوشايندى براى پريوزى كامل پنداشتند. سپس اردوى 
 جنگى خويش را از پاى كوه به مكان مناسب ترى انتقال دادند.

) در جناح راست تپه اى بلند و در مست چپشان رودخانه ى آسوپوس واقع بود. اردويشان بني 5(
 اين دو مكان واقع شده بود كه با استحكامات طبيعى حفاظت مى شد.

 ) انتخاب اين مكان در يك دره نقش بسزاىي در پريوزى يونانيان داشت:6(

 پارسيان قادر به مانور نبود و اين چنني چندين هزار بربر كه تواناىي حركت از آنان »2 «زيرا فاالنژ
سلب گرديده بود، بر جاى ماندند. پوزانياس و آريستيد كه از استحكاماتشان دل آسوده بودند، 

 نريوهايشان را آن طور كه بايد آراسته و به 

 ______________________________
)1.(Hipparque  

)2.((Phalange ) ،؛ به آرايش پياده نظام در يونان باستان اطالق مى شد. در اين آرايش نظامى
 رديفى تشكيل داده، به سوى دمشن مى تاختند. مبتكر آن اسپارتيان 16 يا 8سربازان دسته هاى 

بودند. اين آرايش به سبب عدم حترك كاىف و نيز آسيب پذير بودن جناح راست سپاهيان (سپرها 
 در دست چپ قرار مى گرفت)، ضعيف عمل مى كرد.

 230ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 روياروىي دمشن شتافتند.
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31. 

) مردونيوس كه ناچار شده بود سپاهيان فاالنژ خود را فشرده سازد، ستون هاى آن ها را گسرتده 1(
كرده و با فريادهاى بلند دستور داد با روشى كه در نظر وى مناسب ترين شيوه بود، بر يونانيان 

محله ور شوند. جاويدانان پارسى، كه مردونيوس را دربرگرفته بودند، بر السدمونيان كه در 
رويارويشان قرار داشتند يورش برده و در نربدى دلريانه مشار زيادى از يونانيان را از پاى درآوردند. 
با اين حال السدمونيان نيز كه با شهامت از خود دفاع مى كردند و آماده روياروىي با خطرات 
بودند، مشار زيادى از بربرها را به قتل رساندند. تا وقىت كه مردونيوس پيشاپيش سپاهيان زبده 
مى جنگيد، بربرها سرسختانه مى جنگيدند، اما وقىت ديدند مردونيوس از پاى درآمده و سربازان 

شجاعى كه دورش را گرفته بودند، كشته يا زمخى شده اند، شجاعتشان را از دست داده و راه فرار 
را پيش گرفتند. بيشرت آن ها كه توسط يونانيان تعقيب مى شدند، شتابان به پشت حصار چوىب پناه 

 بردند و يونانياىن كه در ستون هاى فاالنژ پارسى بودند، به تب عقب نشستند.

آرتاباز كه از احرتام شاياىن نزد پارسيان برخوردار بود، باقى سپاه را كه حدود چهل هزار نفر 
 مى شد، گرد هم آورده و آنان را از كوتاه ترين مسري به فوسيد برد.

32. 

) با از هم پاشيدن نريوهاى بربر، يونانيان براى تعقيب آنان به چندين دسته تقسيم شدند. 1(
 آتنيان، پالته اى ها و تسپياييان راه تب را در پيش گرفتند.

 و برخى ديگر به تعقيب آرتاباز پرداختند و »2 « و فيليازيان »1 «كورنىت ها، سى سيوىن ها
السدمونيان به مهراهى باقى يونانيان، فراريان را تا حصار چوىب تعقيب كرده و حصار را ويران 

 كردند.

) با اين حال، تباييان به فراريان پناه داده و به نوبه ى خويش بر آتنيان محله ور شدند. جنگ 2(
سخىت در پاى باروهاى شهر درگرفت و با دفاع دلريانه ى تباييان، مشار زيادى از سپاهيان دو طرف 

 از پاى درآمدند. سراجنام، تباييان كه 
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 ______________________________
)1.(Sicyoniens  

)2.(Philiasiens  

 231ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 آتنيان آن ها را از توان انداخته بودند، دگربار به درون شهر پناه جستند.

) آنگاه آتنيان به السدمونياىن ملحق گرديدند كه اردوگاه پارسيان را به حماصره ى خويش درآورده 3(
 بودند. دو طرف به شدت به نربد با يكديگر پرداختند:

بربرها كه سپرهاى خوىب داشتند به سخىت از خود دفاع مى كردند؛ يونانيان پى درپى بر سپرهاى 
چوىب محله ور مى شدند كه مشار زيادى از آنان زمخى شده، بسيارى از آنان مرگى پرافتخار 

 . «*»نصيبشان گرديد

) با اين حال، نه ديوارى كه بربرها ساخته بودند و نه مشار زياد آن ها، ياراى ايستادگى در برابر 4(
محالت يونانيان را نداشت و هرگونه مقاومىت درهم شكسته مى شد، زيرا السدمونيان و آتنيان- اين 
دو ملت رقيب كه براى سلطه بر يونان با هم به نزاع مى پرداختند- با به ياد آوردن پريوزى هاى 

 اخري خويش و نيز با اميان به شجاعت و دلريى شان، دلگرم مى شدند.

) عاقبت اردوگاه با محله اى تصرف شد و بربرها كه مى خواستند با اسري شدن جان سامل بدر 5(
برند، هيچ رحم و شفقىت شامل حالشان نگرديد؛ زيرا پوزانياس فرمانده يونانيان با مشاهده اين امر 
كه مشار بربرها هنوز هم بيشرت از يونانيان فاتح است، هراسيد كه رحم بر آنان نتاجيى شوم به بار 
آورد. پس دستور داد به احدى رحم نكنند و زمني به زودى پر از اجساد مردگان شد. سراجنام 

 يونانيان پس از كشنت بيش از صد هزار نفر، دست از كشتار كشيدند.

33. 
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) چنني بود فرجام اين جنگ. يونانيان اجساد مردگانشان را كه مشارشان بيش از ده هزار تن 1(
 نشان »1 «بود، به خاك سپرده و غنامي را بني سربازان تقسيم كردند. در تقسيم پاداش ها، خاريتيد

 شجاعت را به اسپارت، به عنوان برتين 

 ______________________________
* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «پس از آن، آتنيان به كمك السدمونيان شتافتند و پس 
از پيوسنت به آن ها بر باروهاىي كه پارسيان در پشت آن ها پناه جسته بودند، يورش آوردند. دو 
طرف به سخىت مى جنگيدند. بربرها از مكان هاى مستحكمى كه در اشغال خويش داشتند 
شجاعانه دفاع مى كردند و يونانيان بر ديوارهاى چوىب مى تاختند و چون با از جان گذشتگى 

مى جنگيدند بسيارى از آن ها زمخى شدند و مشار زيادى از آن ها بر اثر اصابت تريهاى انبوهى كه 
 بر سر آن ها فرود مى آمد، جان باختند و مرگ پرافتخارى نصيب خويش كردند.»

)1.(Charitide  

 232ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

. در اين اوان، آرتاباز با چهل هزار نفر  «*»شهر و به پوزانياس، به عنوان شجاع ترين فرد اعطا كرد
از بازماندگان سپاه پارسى، از فوسيد به مقدونيه رفت و توانست با پياده روى جان فرسا و اجبارى 

 به آسيا بازگردد.

) يونانيان ده يك غنامي را براى ساخت ستون سه پايه ى طالىي به كار گرفتند و آن را با اين كتيبه 2(
كه شعرى حزن انگيز بر آن نوشته شده بود، در معبد دلف آوخيتند: «منجيان سراسر يونان، پس 
از رهاىي شهرها از بردگى ننگني، اين بنا را وقف كردند.» بر روى بنا به افتخار آناىن كه در نربد 
ترموپيل كشته شده بودند، كتيبه ى زيرين را براى مهه يونانيان آوخيتند: «چهار هزار نفر با ترك 

 ميليون سرباز جنگيدند.» كتيبه ى ديگر تنها به السدمونيان اختصاص 2پلوپونز، در اين جا با 
داشته است: «اى رهگذر، برو به السدمونيان بگو كه ما در اين جا براى وفادارى و اطاعت از 

 قوانني شان آرميده امي.»
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 جان »1 «) آتنيان نيز به مهني شيوه، مقربه هاىي را به افتخار كساىن كه در جنگ هاى پارسى 3(
سپرده بودند، بنا �ادند. آتنيان براى خنستني بار بازى هاى يادبودى را برگزار كردند؛ سپس با 

تصويب قانوىن دستور دادند، خطيباىن را برگزينند تا با هزينه هاى حكومت، براى مردگان به خاك 
 سپرده شده، مرثيه سراىي كنند.

) پس از مدتى، پوزانياس در رأس سپاهى عليه تب لشكركشى كرد و عاملني احتاد با پارسيان را 4(
درخواست منود تا از آنان كني ستاند. تباييان كه از مشار و تور دمشنانشان هراسان شده بودند، 

 خطاكارترين آنان، خود را تسليم منوده و پوزانياس مهگى آنان را به جمازات مرگ حمكوم كرد.

34. 

) يونانيان در ايوىن، در مهان روزى كه نربد پالته رخ داد، جنگ عظيمى را عليه پارسيان آغاز 1(
 كردند، اما قبل از شرح آن، وقايع مهم تر را روايت 

 ______________________________
* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «و پس از آن كه غنامي را بني سربازان تقسيم كردند، بر 
آن شدند به پيشنهاد آريستيد، نشان شجاعت را در بني شهرها به اسپارت و در بني افراد به 

 پوزانياس السدموىن اهدا كنند.»

)1.((Les guerresPersiques ) ؛ مورخان يونان باستان از اين جنگ ها به نام «جنگ هاى
مديك» ياد كرده اند و نكته ى جالب در اين جاست كه ديودور در پاره اى موارد از آن با عنوان 

 «جنگ هاى پارسى» و در موارد ديگر با نام «جنگ هاى مادى» ياد مى كند.

 233ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 . «*»خواهيم كرد

 السدموىن و خانتيپ آتىن، سرداران نريوى درياىي، كشىت هايشان را كه در نربد »1 «) لئوتيخيد2(
ساالمني پريوز گرديده بودند در آب هاى اگينا گرد هم آوردند. پس از چند روز توقف در آن جا، 
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 بادبان برافراشتند. وقىت در »2 « كشىت سه رديف پاروىي ترى رم به آهنگ دلوس 250به مهراهى 
دلوس لنگر انداختند منايندگاىن از ساموس به سوى آن ها آمدند و از آن ها خواستند يونانيان آسيا 

 را رهاىي خبشند.

) لئوتيخيد فرماندهان را براى شورا گرد هم آورد. بعد از استماع سخنان منايندگان، تصميم براين 3(
شد تا براى رهاىي و جنات شهرهاى يوناىن نشني آسيا، شتاب كنند و ناوگان، ىب درنگ دلوس را ترك 

 گفت.

با شنيدن خرب نزديك شدن يونانيان، درياساالران پارسى كه در آب هاى ساموس لنگر انداخته 
بودند با كشىت هاى جنگى، آهنگ دريا كردند و در ميكال واقع در ايوىن لنگر انداختند و چون 
تواناىي پيكار را در خود منى ديدند كشىت ها را به خشكى رسانده و دور آن ها را خندقى عميق و 
حصارى چوىب گرفتند. وىل اين امر مانع از آن نشد كه آن ها نريوهاىي از سارد و شهرهاى اطراف، 

 گرد هم نياورند و چون ترديدى در پيمان شكىن »3 «براى تشكيل سپاهى مشتمل بر صد هزار نفر
 ايونيان به خود راه ندادند متام چيزهاى ضرورى براى جنگ را تدارك ديدند.

 با سپاهى آماده ى نربد، به سوى بربرها پيشروى »4 «) لئوتيخيد پيشاپيش ناوگانش در ميكال 4(
 كرد و در يك كشىت جنگى، جارچى اى كه رساترين صدا را در بني 

 ______________________________
* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «اّما چون قصد تشريح اين رويداد را دارمي، بايسته است 

 اين گزارش را از ابتدا روايت كنيم.»

)1.(Leotichide  

)2.((Delos ) .؛ جزيره اى در درياى اژه كه در اساطري يونان، زادگاه آپولون و آرمتيس بوده است
 اين جزيره از امهيت جتارى و سياسى ويژه اى در يونان باستان برخوردار بود.

). هرودوت تنها از شصت هزار نفر ياد مى كند كه حتت فرمان تيگران بودند. ن. ك به: 3(
 ).95، 9هرودوت (
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)4.((Mycale ) ؛ دماغه اى در ساحل آسياى صغري، روبه روى جزيره ى ساموس 

 234ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

سپاهيانش داشت از پيش فرستاد و به او دستور داد تا در امتداد ساحل، كامال نزديك به دمشن، 
حركت كرده و از آن جا بانگ برآورد، يونانياىن كه بر پارسيان در پالته پريوز گشتند براى رهاىي 

 شهرهاى يوناىن آسيا حاضر شده اند.

) هدف لئوتيخيد حتريك يونانياىن بود كه در صفوف بربرها قرار داشتند و اين چنني مى خواست 5(
در اردوى پارسيان آتش نفاق را بيفروزد. اين در واقع آن چه بود كه روى داد، زيرا جارچى اى كه در 
نزديكى ناوگان، واقع در خشكى، خرب را اعالم كرد باعث سلب اعتماد پارسيان نسبت به يونانيان 

 شده و بدين سان يونانيان نيز در بني خود شروع به دسيسه چيىن كردند.

35. 

) يونانيان كه از ماوقع، دل استوار شده بودند نريوهايشان را از كشىت پياده كردند. فرداى آن روز 1(
در حاىل كه مشغول مهيا ساخنت خود براى نربد بودند، شايعه ى پريوزى يونانيان بر پارسيان در 

 پالته پخش شد.

) لئوتيخيد ىب درنگ جممعى ترتيب داد و به ويژه پريوزى پالته را به عنوان سرمشقى براى پريوى و 2(
عاملى براى برانگيخنت شجاعتشان به آن ها نشان داده و از اين طريق سپاهش را به جنگ ترغيب 

 . «*»كرد

اين مسئله، رويداد معجزه آساىي را به مهراه داشت، زيرا بعدها پى برده شد كه دو نربد ميكال و 
 پالته در يك روز آغاز شده بودند.

) چنني مى منايد كه لئوتيخيد به هيچ وجه خربى را كه شايعه كرد، دريافت نكرده بود، زيرا 3(
فاصله ى مكان ها چنني امكاىن را به وى منى داد و عاقبت اينكه او پريوزى را با ترفندى جنگى به 

 دست آورد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


) فرماندهان پارسى، يونانياىن را كه به آن ها اعتماد نداشتند خلع سالح كرده و سالح ها را به 4(
متحدين مطمئن تر سپردند و با بيان اين كه خشايارشا با سپاهى قدرمتند به يارى شان آمده، به 

 سربازان دلگرمى داده و اين گونه شجاعت 

 ______________________________
* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «لئوتيخيد با شنيدن اين خرب جممعى ترتيب داد و 
نريوهايش را به جنگ برانگيخت و در ميان مسايلى كه به آن ها يادآور شد پريوزى پالته را به 

شيوه اى منايشى و اغراق آميز به آن ها خرب داد؛ با اين هدف كه اين چنني، آن هاىي را كه با وى به 
 جنگ مى روند، دل استوارتر گرداند.»

 235ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نريوهايشان را افزايش مى دادند.

36. 

) دو سپاه براى نربد صف آراىي كرده، مهياى يورش بر يكديگر شدند. پارسيان با مشاهده ى 1(
 مشار اندك دمشنان با برآوردن بانگ هاى بلند، محله را آغاز كردند.

 برآن شدند، يكدل و يك زبان به يارى يونانيان بروند. بنابراين »1 «) ساكنني ساموس و ملطيه 2(
مهراه با سپاهيان گرد هم آمده، شروع به راهپيماىي كرده و از دور منايان شدند. ايوىن ها فكر 

 مى كردند كه اين حركت موجب افزايش شجاعت يونانيان خواهد گرديد، اما خالف آن روى داد.

) نريوهاى لئوتيخيد پنداشتند خشايارشا پيشاپيش سپاهى از سارد در حال پيشروى است. 3(
آشفتگى در اردو پديدار شد و نظرات در مورد اين كه چه موضعى اختاذ كنند، گوناگون بود. 

برخى براين عقيده بودند كه مى بايست هرچه سريع تر به كشىت ها عقب بنشينند و برخى ديگر براين 
 باور بودند كه مى بايست با عزمى راسخ در انتظار دمشن باشند.
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هنگامى كه يونانيان اين چنني در ترديد بودند، پارسيان كه براى نربد صف آراىي كرده بودند با سر 
 دادن فريادهاى بلند بر آنان محله ور شدند.

) يونانيان كه ديگر جماىل براى مشورت نداشتند ناچار به ايستادگى در برابر محله ى بربرها 4(
گشتند. جنگ سخىت درگرفت كه فرجام آن براى مدتى مشخص نبود و مشار زيادى از نريوهاى 

، يونانيان »2 «دو طرف به خاك افتادند. اما وقىت كه ساموسى ها و ملطيه اى ها پديدار گشتند
 شجاعتشان را بازيافته، بربرها هراسان پا به فرار گذاردند.

) در اين هنگام كشتار وحشتناكى روى داد؛ لئوتيخيد و خانتيپ، بربرها را به شدت حتت 5(
فشار قرار داده و آنان را تا اردوگاهشان تعقيب كردند. ائوىل ها و بسيارى ديگر از يونانيان آسيا 

 در اين زمان در جنگى كه فرجام آن از پيش مشخص 

 ______________________________
)1.((Milesiens ) ؛ ساكنان شهرى قدميى واقع در آسياى صغري كه بندرى است در درياى

 اژه.

). افورس كه ديودور اين خبش را از او گرفته است، خود ايوىن بوده است و از اين روى، در 2(
 نقشى كه ساموسى ها و ملطيه اى ها در پريوزى داشته اند، اغراق كرده است.

 236ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 شده بود، شركت جستند، زيرا شهرهاى آسيا در آتش دست ياىب به استقالل مى سوختند.

) از اين روى، ىب آن كه از گروگان ها و سوگندشان دل نگران باشند براى كشتار بربرهاى سرگردان 6(
 و فرارى به ديگر يونانيان پيوستند.

بدين سان پارسيان شكست خوردند و بيش از چهل هزار نفر را از دست دادند و آناىن كه از اين 
 كشتار گرخيته بودند، به اردو پناه برده و به سارد عقب نشستند.
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) خشايارشا بعد از شنيدن خرب شكست نريوهايش در پالته و ميكال، خبشى از سپاهيانش را 7(
براى ادامه ى جنگ با يونانيان در سارد باقى گذارد و خود كه ترس و وحشت سراسر وجودش را 

 »2 « را در پيش گرفت.»1 «فراگرفته بود مهراه با باقى سپاه، راه هگمتانه 

37. 

) لئوتيخيد و خانتيپ به ساموس بازگشتند و قرارداد احتادى با ايونيان و ائوليان منعقد ساختند؛ 1(
سپس آنان را براى ترك آسيا و سكونت در اروپا تشويق منودند و به آنان وعده دادند زمني هاى 
مردماىن را كه در جنگ، طرف مادها را گرفته بودند- و بدين خاطر از وطن خويش رانده خواهند 
گرديد- در اختيار آن ها قرار دهند؛ زيرا با سكونت در آسيا، مهواره مهسايگانشان، دمشناىن بسيار 
قدرمتندتر از آنان خواهند بود و يونانيان- متحدينشان- كه با دريا از آنان جدا افتاده اند، خنواهند 

 توانست به موقع به يارى شان بشتابند.

ائوليان و ايونيان حاضر به پذيرش اين پيشنهادات و رفنت به مهراه يونانيان به اروپا بودند، اّما آتنيان 
عقيده ى آنان را تغيري دادند: آتنيان با اطمينان خبشيدن به آنان كه حىت چنان چه هيچ يوناىن اى از 
آنان محايت نكند، ايونيان مى توانند مهواره بر يارى و محايت آتنيان، متحدان واقعى شان، حساب 

 كنند، به آنان پيشنهاد كردند كه 

 ______________________________
)1.((Ecbatane ) ؛ پايتخت مادها و از پايتخت هاى تابستاىن هخامنشيان. اين نام را مشتق

و معىن آن را «حمل جتمع» دانسته اند، وىل صورت ( Hangamata)از كلمه ى ايراىن هنگمته 
 عيالمى «هل مته نه» به معىن «سرزمني مادها» ممكن است اشتقاق ديگرى از اين كلمه باشد.

 )107، 9). هرودوت به جاى اكباتان از شوش نام مى برد. ر. ك به: هرودوت (2(

 237ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 اين پيشنهاد از اين نگراىن ناشى مى شد كه ايونيان، پس از استقرار »1 «در سرزمني شان مبانند.
با توافق يونانيان در مستعمرات جديدشان، ديگر آتن را به عنوان كرسى حكومت در نظر نگريند. 

 به هر حال، ايونيان از اين طرح چشم پوشيده، در آسيا ماندند.

) پس از اين وقايع، سپاه يونانيان تقسيم شد. السدمونيان راه دريا را به سوى الكوىن پيش 2(
  بادبان برافراشتند.»2 «گرفتند و آتنيان مهراه با ايونيان و جزيره نشني ها، به آهنگ سستوس 

خانتيپ پس از رسيدن به سستوس، ىب درنگ شهر را حماصره و با يورشى آن را تصرف و پادگاىن 
 در آن جا مستقر كرد. آنگاه متحدانش را مرخص كرده، مهشهريانش را به آتن بازگردانيد.

 »4 « كه دو سال به طول اجناميد اين گونه رقم خورد. هرودوت »3 «) فرجام جنگ هاى مديك 3(
مورخ كه تاريخ جهان را در نه كتاب نگاشت، اثرش را از زمان قبل از جنگ تروا آغاز كرده و آن 

 را با نربد ميكال و تصرف سستوس به پايان رساند.

 مشغول نربد بودند: روميان آن ها را در نربدى »5 «در مهني دوره، در ايتاليا، روميان با وولسك ها
 كه سال قبل به مقام »6 «شكست داده و مشار زيادى از آنان را كشتند. اسپوريوس كاسيوس 

كنسوىل رسيده و ثابت شده بود كه سوداى جبارى در سر مى پروراند، به مرگ حمكوم گرديد. 
 چنني بود رويدادهاىي كه در طول اين سال اتفاق افتاد.

38. 

  و لوسيوس »7 « آرخونت آتن بود كه كائسوفابيوس  «*») متيستوكل 1(

 ______________________________
 )105، 9). هرودوت اين رويداد را به گونه ى ديگرى نقل كرده است. ر. ك به: هرودوت (1(

)2.((Sestos ).؛ شهرى در تراكيه، بر باريك ترين قسمت تنگه ى هلس پونت 

)3.(Le sguerresMediques  
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)4.((Herodote ) ؛ مورخ يوناىن و مّلقب به پدر تاريخ. در هاليكارناس زاده شد و تارخيى در
نه كتاب نگاشت كه نگارش اين كتب، اولني اقدام جامع در نقل تاريخ غريديىن قلمداد مى گردد. 

   . م)425- 484(

)5.((Volsques ) ؛ مردمى كه در جنوب التيوم(Latium ).در ايتاليا مستقر بودند 

)6.(SpuriusCassius  

 * در ترمجه ى انگليسى، تيموسنت آمده است.

)7.(CaesoFabius  

 238ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 سيسيل از صلح پايدارى »3 « در اين سال »2 « به مقام كنسوىل روم نائل شدند.»1 «اميليوس 
برخوردار گرديد، كارتاژيان شكست خورده بودند؛ ژلون با عدل و داد بر سيسيليان فرمان مى راند و 

 نظم و رفاه را در شهر برقرار كرد.

 را برچيدند و هزينه هاىي را »4 «) سرياكوزها با تصويب قانوىن آيني «تشييع جنازه هاى شاهانه»2(
 كه براى برگزارى آن مرسوم بود، تقليل دادند.

عاقبت مهه ى اين ها با وضع قانوىن ساماندهى شد. ژلون پادشاه كه خواهان كسب اعتبار عمومى 
 بود، تدابريى اختاذ كرد تا مواد اين قانون شامل حال او نيز گردد.

، »5 «) از اين روى، وقىت دچار بيمارى گرديد، نااميد از درمان خود، پادشاهى را به هريون 3(
ارشد برادرانش، سپرد و دستور داد تا در مراسم خاكسپارى اش، قانون به طور دقيق رعايت شود. 

 جانشينش واپسني درخواست ژلون را اجرا منود.

 ) بدن وى در ملك مهسرش، در عمارتى كه به واسطه ى بزرگى اش جلب نظر مى كرد و نه برج 4(
  ناميده مى شد، به خاك سپرده شد.»6«
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مردم شهر را ترك كرده و فوج فوج، تشييع كنندگان را تا مكاىن كه در فاصله ى دويست استادى از 
 شهر واقع بود، مهراهى كردند.

 ) در آن جا عموم مردم آرامگاهى باشكوه برپا و احرتاماتى درخور قهرمان، نثار ژلون كردند.5(

  از»7 «كارتاژيان بعدها در نربدى عليه سرياكوز اين بنا را نابود ساختند و آگاتوكل 

 ______________________________
)1.(Lucius AemiliusMamercus  

 از تأسيس 270، كائسوفابيوس و اميليوس مامركوس در سال ( Denis)). بنابر نظر دنيس 2(
آرخونت آتن بود (سومني سال از املپياد هفتاد و ( Nicodeme)روم كنسول بودند و نيكودم 

  سال جلوتر است.4چهارم). بنابراين واقعه نگارى ديودور، 

   . م 478). سومني سال از املپياد هفتاد و پنجم، سال 3(

)4.(Lesfunera illessomptueuses  

)5.(Hieron  

)6.(LesNeufTours  

)7.((Agathocle )) م). وى در رژيوم به دنيا آمد و دمشن 289- 361؛ جبار سرياكوز .  
 سرسخت كارتاژيان بود.

 239ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 روى حسادت، اين برج ها را ويران كرد.

با وجود اين، نه انزجار كارتاژيان و نه شرارت آگاتوكل، هيچ يك نتوانست شكوه ژلون را نابود 
 سازد.
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) زيرا تاريخ، اين داور ىب طرف، خاطراتش را حمفوظ نگاه داشته و آن را در متامى قرون جاودان 6(
خواهد ساخت و اين براى جامعه، عني عدالت و سرمشق خوىب است كه تاريخ، آن هاىي را كه با 
ظلم و ستم از قدرت خويش سوءاستفاده كردند، رسوا و ىب آبرو خواهد ساخت و خريخواهان نوع 

 بشر، خاطره اى جاودان در تاريخ خواهند يافت.

) ژلون هفت سال و هريون، برادرش كه جانشني وى شده بود، يازده سال و هشت ماه 7(
 فرمانرواىي كردند.

39. 

 »1 «) در يونان، آتنيان، پس از پريوزى پالته، فرزندان و مهسرانشان را كه به ساالمني و تره زن 1(
انتقال داده بودند، به آتن بازگرداندند. آنان ىب درنگ به بازسازى باروهاى شهرشان پرداخته و ديگر 

 تدابري امنيىت را اختاذ منودند.

) السدمونيان با مشاهده ى اين كه آتنيان با نريوى درياىي خويش شهرت زيادى كسب كرده اند 2(
به اين قدرت روزافزونشان به ديده ى ترديد نگريسته و تصميم گرفتند آتنيان را از ساخت 

 حصارهايشان برحذر دارند.

) از اين رو برآن شدند منايندگاىن را به آتن اعزام داشته و به آنان سپردند تا با صداى بلند اعالم 3(
كنند كه السدمونيان مى پندارند كه در اين هنگام ساخنت حصارهاى آتن خالف نفع و مصلحت 

يونان است؛ زيرا اگر خشايارشا با نريوهاى فراوانش به يونان بازگردد مى تواند شهرى چنني 
استحكام يافته را كه خارج از پلوپونز واقع شده، اشغال كرده و از آن براى جنگ عليه متام 

 يونانيان بره گريد.

چون آتنيان به اين داليل وقعى ننهادند، منايندگان نزد كارگران شدند و به آنان دستور دادند تا فورا 
 كار را متوقف سازند.

 ) مردم آتن منى دانستند چه موضعى اختاذ منايند؛ متيستوكل كه در آن 4(
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 ______________________________
)1.(Trezene  

 240ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

زمان از اعتبار زيادى نزد مهشهريانش برخوردار بود به آنان توصيه كرد تا رفتارى آرام در پيش 
گريند؛ در غري اين صورت السدمونيان كه در پلوپونز گرد آمده بودند آنان را از بناى حصار منع 

 . «*»خواهند منود

) سپس در خفا به آرخونت ها پيشنهاد كرد كه او با منايندگان ديگرى نزد السدمونيان برود تا با 5(
. سراجنام او به آرخونت ها سفارش كرد كه چنان چه  «**»آنان در اين باره به توافق برسد

فرستادگان ديگرى از السدمون به آتن آمدند، آنان را تا زمان بازگشتش از السدمون نزد خويش 
نگهدارند و در اين فاصله از متام مردم براى بازسازى حصارهاى شهر بره گريند. او به آن ها ابراز 

 كرد؛ اين برتين روش براى فرجام رساندن اين طرح خواهد بود.

40. 

) اين پيشنهاد مورد پسند آتنيان واقع شد و متيستوكل با مهراهانش رهسپار اسپارت شد. آتنيان 1(
براى ساخت حصارهاى شهر تعجيل كردند و در اين كوشش حىت از خانه ها و آرامگاه ها نيز 
نگذشتند. حىت زنان، فرزندان، بيگانگان و بردگان نيز در اين كار، كه به مهت و شور و شوق 

 كارگران و مشار زياد مردم به سرعت پيش مى رفت، شركت جستند.

) متيستوكل با حضور در برابر صاحب منصبان اسپارت، كه درباره ى بازسازى ديوارها وى را مورد 2(
مشاتت قرار دادند، اين كار را انكار كرده و از صاحب منصبان خواست تا شايعات كذب را باور 
نكرده و به آتن، منايندگان قابل اعتمادى گسيل دارند تا به واقعيت پى بربند و در اين مدت 

 متيستوكل و مهراهانش به عنوان گروگان نزد آنان مبانند.
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) السدمونيان اين پيشنهاد را پذيرفتند؛ آنان متيستوكل را نزد خويش نگهداشته و برجسته ترين 3(
شارمندان خويش را به آتن روانه داشتند تا از وضع واقعى امور آگاه گردند. در اين فاصله، آتنيان 

 به خوىب كارهايشان را پيش بردند. آتنيان 

 ______________________________
* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «به آن ها توصيه كرد كه هيچ كارى نكنند و هشدار داد 
كه اگر به زور متوسل شوند، السدمونيان به مهراهى پلويونزى ها به راحىت بر آن ها خواهند تاخت 

 و آن ها را از ساخنت استحكامات براى شهر منع خواهند كرد.»

 ** در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «تا موضوع ساخت ديوار را براى آن ها توضيح دهد.»

 241ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

فرستادگان السدمون را كه در آتن سخنان آشوب گرانه و تديدآميز مى پراكندند، زنداىن كرده، 
اعالم كردند كه تنها در صورتى منايندگان را آزاد مى سازند كه السدمونيان، متيستوكل و ديگر 
منايندگان آن ها را رها كنند. السدمونيان كه در دام گرفتار آمده بودند ناچار شدند براى آزادى 

 منايندگان خويش، فرستادگان آتن را رها سازند.

) اين چنني آتن، بازسازى مطمئن و سريع ديوارهايش را به ترفند متيستوكل مديون است. وى از 4(
 اين طريق نزد هم شهريانش آوازه اى بلند يافت.

 در جنگ بودند. »2 « و ساكنني توسكولوم »1 «) مقارن اين روى دادها، روميان با اكوئس ها5(
آنان اكوئس ها را در نربدى شكست داده، مشار زيادى از آن ها را كشتند. سپس توسكولوم را 

 حماصره كرده، شهر اكوئس را به تصرف خود درآوردند.

41. 

 آرخونت آتن شد، در مهان زمان ماركوس فابيوس »3 «) پس از پايان يافنت سال، آدميانت 1(
 متيستوكل به »6 « كنسول هاى روم بودند.»5 « و لوسيوس والريوس پوپليوس »4 «سيلوانوس 
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واسطه ى جتربه ى نظامى و هوش سرشارش در به كار بسنت ترفند، نه تنها نزد مهشهريانش بلكه نزد 
 متامى يونانيان صاحب اعتبار فراواىن گرديد.

) او سرمست از باده ى غرور، طرح هاى جاه طلبانه ى بسيارى را براى افزايش قدرت ميهنش 2(
 نام داشت در آن زمان هنوز وجود نداشت و آتنيان براى حفظ »7 «پى ريزى كرد. بندرى كه پريه 

 را- كه آبراهه اى بسيار تنگ بود- در اختيار داشتند. »8 «كشىت هايشان، تنها لنگرگاه فالر
 متيستوكل طرحى پى ريزى كرد تا از پريه، با

 ______________________________
)1.((Eques )؛ ساكنان آنيو(Anio )در ايتاليا 

)2.((Tusculum ) ؛ شهرى واقع در التيوم(Latium )ايتاليا 

)3.(Adimante  

)4.(Marc usFabiusSilvanus  

)5.(Luciu sValeriusPoplius  

   . م 477). چهارمني سال از املپياد هفتاد و پنجم. سال 6(

)7.(Piree  

)8.(Phalere  

 242ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «هزينه اى اندك، زيباترين و بزرگ ترين بندر را در سراسر يونان بسازد.

) او اميد داشت تا از اين طريق سيادت بر دريا را براى آتنيان به ارمغان آورد، زيرا اينان داراى 3(
 مشار زيادى ترى رم و نيز داراى جتارب زيادى در دريانوردى بودند و آوازه شان مهه جا پينيده بود.
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) افزون بر اين، وى اميد داشت تا ايوىن هاىي را كه پيش از اين، به واسطه ى پيوندهاى خوىن 4(
متحد آتنيان بودند با خويش هم داستان منوده و با يارى آنان يونانيان آسيا را آزاد سازد تا آنان نيز 
به عنوان قدرداىن به احتاد آتنيان درآيند و نيز متام جزيره نشينان كه حتت تأثري چنني نريوى درياىي 
چشمگريى قرار مى گرفتند، ىب درنگ خود را در رديف آناىن قرار دهند كه مى توانستند در يك 

 زمان، نيكى و شر زيادى به بار آورند.

) وى از اين امر غافل نبود كه السدمونيان، نريوى زميىن بسيار سازماندهى شده و در مقابل 5(
نريوى درياىي ضعيفى دارند. سراجنام با تأمل بر اين چيزها به روشىن دريافت كه مى بايد طرحش را 

  «*»پنهان نگاه دارد، زيرا به خوىب پى برد كه السدمونيان مانع از حتقق آن خواهند شد.

42. 

) از اين روى، متيستوكل در جممع عمومى اعالم داشت كه طرح هاى بزرگ و پيشنهادات 1(
سودمندى را در سر دارد وىل بايد مشار اندكى را از اين طرح ها آگاه كند، زيرا شايسته منى داند كه 
اين طرح ها را در انظار تشريح كند. اين چنني او از جممع خواست دو فرد قابل اعتماد را به وى 

 معرىف كنند تا بتواند اين طرح ها را با آنان در ميان بگذارد.

) مهگى با اين پيشنهاد موافقت كردند و آريستيد و خانتيپ را برگزيدند، دو مردى كه نه تنها 2(
داراى فضايلى بودند، بلكه در شايستگى و اشتهار نيز با متيستوكل پلو مى زدند و به مهني خاطر، 

 وى را دوست خويش منى پنداشتند.

 ) بعد از آگاهى از نقشه ى متيستوكل آنان به عموم اعالم كردند، آن چه را كه 3(

 ______________________________
)، متيستوكل هنگامى كه آرخونت آتن بود و قبل از جنگ هاى 93، 1). بنابر نظر توسيديد (1(

 مديك، ساخت پريه را آغاز كرده بود.

 * اين مجله در ترمجه ى انگليسى وجود ندارد.
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 متيستوكل براى آنان مطرح كرده است، بزرگ و سودمند و قابل اجرا مى باشد.

) آتنيان كه چنني شخصى را شايسته ى حتسني و ستايش مى دانستند، در عني حال مى پنداشتند 4(
كه او به خاطر اقدامات جسورانه اش مى تواند سوداى جبارى را در سر بپروراند، دستور دادند تا 

 نقشه هايش را آشكارا براى آنان بازگو كند.

 متيستوكل تكرار كرد كه آگاه ساخنت عموم از نقشه هايش ىب احتياطى خواهد بود.

) جممع با حتسني تصميم و پافشارى شجاعانه ى اين مرد، دستور داد كه او نقشه هايش را در 5(
«سنا» به صورت غريعلىن توضيح دهد و چنان چه سنا نقشه هاى متيستوكل را مفيد و قابل اجرا 

 دانست با اجراى آن ها موافقت خواهد كرد.

) در نتيجه سنا با متام جزئيات آشنا شده و طرح ها را تصويب كرد و با گزارشى كه درباره ى اين 6(
طرح ها به عموم داد، متيستوكل اجازه يافت تا آن چه را كه شايسته مى داند، اجنام دهد. متامى 
اعضاى جممع در حاىل كه به حتسني هوش و درايت متيستوكل مى پرداختند و با كنجكاوى 

 ىب صربانه اى منتظر اجراى اين طرح ها بودند، از هم جدا گرديدند.

43. 

) متيستوكل كه اين چنني داراى اختيار تام گرديد، هر آن چه را كه براى حتقق طرح هايش الزم بود 1(
در اختيار گرفت و در انديشه ى گسرتاندن دامى تازه براى السدمونيان شد؛ زيرا او شك نداشت، 
اينان كه پيش از اين با بازسازى ديوارهاى آتن به خمالفت برخاسته بودند براى ساخت بندر نيز 

 خمالفت خواهند كرد.

) بنابراين تصميم گرفت منايندگاىن را به سوى آنان روانه داشته تا براى آن ها روشن سازد كه 2(
داشنت بندرى مناسب- براى در امان ماندن از تاجم پارسيان- به نفع عموم يونانيان خواهد بود. 
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از اين طريق وى نظر اسپارتيان را تغيري و به كارها شتاب داد. با شركت فعال مهگان در اين كار، 
 ساخت بندر خيلى زود و به شيوه اى غريمنتظره به پايان رسيد.

) متيستوكل به عموم سفارش كرد تا ساالنه بيست كشىت سه رديف پاروىي ترى رم به ناوگانشان 3(
 بيفزايند و بيگانگان ساكن در آتن و كارگران را از هر

 244ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مالياتى معاف دارند تا از هرجاىي، مجعيت زيادى به شهر آمده و اين چنني كارگراىن با پيشه هاىي 
مفيد در آن جا گرد هم آورند؛ زيرا وى اين روش ها را مناسب ترين راه براى تقويت نريوى درياىي 

 مى پنداشت. چنني بود كارهاىي كه آتنيان در آن زمان بدان مشغول بودند.

44. 

) السدمونيان فرماندهى ناوگان را به پوزانياس، فاتح پالته، سپردند و به او دستور دادند تا متام 1(
 شهرهاى يونان را، كه هنوز در اشغال پادگان هاى بربرها بود، آزاد سازد.

) پوزانياس، پيشاپيش پنجاه ترى رم پلوپونزى و سى ترى رم كه توسط آتنيان تدارك ديده شده 2(
بود، با راهنماىي آريستيد در جزيره ى قربس- جاىي كه او مى بايست شهرها را از دست پادگان هاى 

 . «*»پارسى آزاد سازد- پلو گرفت 

 را اشغال كرده بودند از پاى »1 «) آنگاه با عزميت به سوى هلس پونت، بربرهاىي كه بيزانس 3(
درآورده يا رانده و آزادى را به شهر بازگردانيد. در آن جا مشار زيادى از بزرگان پارسى را اسري منوده 

 »2 «و به اين بانه كه مى خواهد از آنان انتقام بگريد، نگهدارى از آن ها را به گونژيلوس ارترى 
سپرد، وىل در واقع مى خواست آن ها را به نزد خشايارشا پس فرستد، زيرا او با خشايارشا روابط 
 دوسىت پنهاىن داشت و مى خواست با دخرتش، به شرط خيانت كردن به يونانيان، ازدواج كند.
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) اين خيانت با دستيارى آرتاباز سردار، طرح ريزى شد كه خمفيانه مقادير زيادى پول به پوزانياس 4(
مى داد تا يونانياىن را كه مستعد احنراف و تباهى هستند، به طرف خويش جلب كند. توطئه ى 

 پوزانياس به روشى كه در پى مى آورمي فاش شد و عاملني آن جمازات شدند.

 ) پوزانياس حتت تأثري تن آساىي پارسيان قرار گرفت و به زيردستان خويش 5(

 ______________________________
* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «پوزانياس پنجاه ترى رم را از پلوپونز تدارك ديده و سى 
ترى رم از آتنيان را، به فرماندهى آريستيد، نزد خويش فراخواند و خويشنت پيشاپيش ناوگانش به 
آهنگ قربس بادبان برافراشت و شهرهاىي را كه هنوز در اشغال پادگان هاى پارسى بودند، آزاد 

 ساخت.

)1.(Byzance  

)2.((G ongylusd'Eretrie )) 128، 1؛ درباره ى وى ر. ك به: توسيديد( 

 245ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ستم روا مى داشت. مهگان از وى منزجر بودند، به ويژه آن دسته از يونانياىن كه صاحب اختياراتى 
 بودند.

) در سپاه، ميان مردم و در شهرها از ىب رمحى پوزانياس سخن به ميان مى آمد و سراجنام 6(
پلوپونزيان او را ترك گفته، به سرزمني خويش بازگشتند و منايندگاىن را به اسپارت روانه ساختند تا 
پوزانياس را مّتهم كنند. آريستيد آتىن در نشست ها با بره گريى از اين فرصت به متلق شهرها 
پرداخت و با سخنراىن هاى متملقانه، آنان را به طرف آتنيان كشاند. رخداد ديگرى كه به طور 

 اتفاقى روى داد، طرح هاى آتنيان را امكان پذير ساخت.

45. 
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) پوزانياس، از ترس رسوا شدن، با شاه توافق كرد كه وى به هيچ عنوان اجازه ندهد حامالن 1(
نامه هايش به يونان بازگردند و در نتيجه، اين پيك ها پس از رساندن پيام ها، مهگى كشته 

 مى شدند.

) عاقبت يكى از آنان با تأمل در مورد مهه ى اين وقايع، نامه هاىي را كه به او سپرده شده بود، 2(
باز كرد و پس از پى بردن به ترفندهاىي كه براى از بني بردن پيك ها به كار گرفته مى شد، نامه ها را 

 به افورها واگذار كرد.

) افورها با وجود اين، بر اين افشاگرى يقني حاصل نكردند، زيرا نامه هاىي كه به آنان واگذار 3(
شده بود از قبل باز بودند؛ آنان برهاىن استوارتر مطالبه كردند. در اين زمان قاصد برآن شد كارى 

 كند تا پوزانياس، خويشنت، حقايق را بازگو كند.

 شروع به استغاثه كرد و زير دو » «*»2 « روانه شد و در معبد نپتون »1 «) بنابراين به تنار4(
 چادر، افورها و اسپارتى هاىي را كه مهراه خود برده بود، خمفى ساخت.

پوزانياس به وى نزديك شد و از او پرسيد كه براى چه به اين جا آمده و از خدايان يارى مى طلبد؟ 
در اين هنگام قاصد وى را به خاطر حمكوم كردن پيك هاى ىب گناه به مرگ، در نامه هاىي كه خود 

 وى، آنان را مسئول رساندن نامه ها ساخته بود، مورد

 ______________________________
)1.((Tenare ).؛ دماغه اى واقع در الكوىن در باالترين نقطه ى پلوپونز 

)2.(L etempledeNeptune  

 * در ترمجه ى انگليسى «معبد پوزئيدون» آمده است.

 246ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مشاتت قرار داد.
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) پوزانياس اظهار پشيماىن كرد و از او تقاضاى خبشش منود؛ وانگهى وعده داد اگر اين راز را 5(
نزد خويش خمفى نگاه دارد، پاداش هاى بزرگى به او خواهد داد. آنگاه هريك راه خويش را پيش 

 گرفتند. افورها و آناىن كه اين دو را مهراهى كرده بودند با آگاه شدن از واقعيت، خاموشى گزيدند.

اما بعدها السدمونيان از افورها خواستند تا قوانني را به اجرا درآورند؛ پوزانياس سعى كرد از 
  «*» پناه برد.»1 «سرنوشىت كه در انتظارش بود، بگريزد و به معبد مينروخالسيئوك 

) چون السدمونيان از جمازات وى- كه به معبد پناه برده بود- در ترديد بودند؛ گفته اند مادرش 6(
مقابل معبد حضور يافت و ىب آن كه سخىن به ميان آورد سنگى برداشت و آن را بر در ورودى 

 معبد قرار داد و به منزل بازگشت.

) السدمونيان از مادر وى پريوى كرده، بدين سان بر دروازه ى معبد حصارى از سنگ ساختند و 7(
 بدن متوىف به خويشانش واگذار شد تا آن را به »2 «پوزانياس در آن جا از گرسنگى جان سپرد.

خاك بسپارند. با اين حال، خدايان نشانه هاى خشم خويش را به خاطر جتاوز به حرمي معبد 
 پديدار ساختند.

) زيرا اسپارتيان كه براى برخى منافع خويش، از هاتف [معبد] دلف يارى جسته بودند، از ايزد 8(
به آنان امر گرديد تا شخصى را كه به درگاهش پناه آورده بود، به او بازگردانند. آنان از اين كه 

 نتوانستند امر ايزد را به جاى آورند، ديرزماىن شرمسار بودند.

عاقبت برآن شدند تا دو جمسمه ى مفرغى كه منايانگر پوزانياس بود، ساخته و آن ها را در معبد 
 مينرو جاى دهند.

 ______________________________
)1.(Mi nerneChalcioeque  

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «اما در وقىت ديگر، آنگاه كه السدمونيان با افورها 
درباره ى اين موضوع به حبث پرداختند، پوزانياس از پيش آگاه شد و قبل از آن ها اقدام كرد و براى 

 جنات خويش به معبد آتنا گرخيت.»
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) مى گويد كه پوزانياس 134، 1). ر. ك به: كورنليوس نپوس، زندگاىن پوزانياس. توسيديد (2(
 پيش از مرگ از معبد بريون آورده شد تا بدين سان، معبد آلوده نگردد.

 247ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

46. 

) هم چنان كه در طول اين اثر مهواره بر آن بودمي تا با مدح و ستايش، شكوه و افتخار 1(
نيكوكرداران را منايان و خاطره ى مردان شرور را آكنده از لعن و نفريىن كه سزاوارشان است سازمي، 

 از رسواىي پيمان شكىن و خيانت پوزانياس نيز چشم خنواهيم پوشيد.

) آيا نبايد از ىب خردى شخصى كه ناجى سرزمني يونان، فاتح پالته و پرآوازه به خاطر ديگر 2(
كارهاى درخشانش شده بود، وىل نه تنها نتوانست شهرت آغازينش را حفظ كند، بلكه جمذوب 
جتمالت و تن آساىي پارسيان گرديد و متامى افتخارات گذشته اش را به شرم آلود، غرق در حريت 

 شد؟

) مغرور از آسايش و راحت طلىب، از راه و رسم زندگى السدمونيان بيزارى جست و مردى كه 3(
مى بايست از آداب و رسوم بربرها بيش از ديگران دورى جويد، تن آساىي و جتمالت آنان را 

سرمشق خويش قرار داد، چه او نه از طريق ديگران، بلكه به جتربه، خود مى دانست چه تفاوتى 
 ميان نظام پارسيان و اصول حكومت السدموىن وجود دارد.

) بدين سان به خاطر فساد و احنطاط، نه تنها جمازات، سزاوارش بود، بلكه او موجب گرديد 4(
مهشهريانش سيادت بر دريا را از كف دهند. در واقع، مقايسه اى كه متحدين در آن زمان از رفتار 
و سلوك پوزانياس با استعداد نظامى آريستيد و نيز روابط دوستانه ى وى با زيردستانش و ديگر 

 خصوصياتش به عمل مى آورند، مهگى آنان را به سوى آتنيان گرايش مى دهد.

 ) در نتيجه، ديگر به دستورات سرداران اسپارت وقعى منى �ادند.5(
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آريستيد كه توسط مهگان حتسني و پريوى مى شد، ىب آن كه براى به چنگ آوردن آن ناگزير به 
 جنگ باشد، به فرماندهى نريوى درياىي يونان منصوب گرديد.

47. 

) پس از آن، آريستيد ىب درنگ به متامى متحدين توصيه كرد جممعى ترتيب دهند و وى در آن 1(
جممع، پيشنهاد كرد كه جزيره ى دلوس را به عنوان خزانه ى عمومى برگزيده، متامى پول هاى مجع آورى 

 شده را در آن جا قرار دهند.

اين پول حاصل از ماليات هاىي بود كه هر شهر مى بايست براساس توان ماىل خويش در مواجهه با 
 هزينه هاى جنگ احتماىل با پارسيان بپردازد. مبلغ كلى اين 

 248ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «خزانه پانصد و شصت تاالن بود.

) وى كه خود مأمور حسابرسى ماليات شد، آن را با چنان دقت و انصاىف تقسيم كرد كه مهه ى 2(
شهرها با خشنودى بدان گردن �ادند. بدين سان او به خوىب از عهده ى يكى از مشكل ترين و 
تقريبا ناممكن ترين كارها برآمد و با رفتار ىب طرفانه ى خويش، شهرت زيادى در انصاف كسب كرد 

 و لقب عادل را به دست آورد.

) در اين اوان كه تباهى و فساد پوزانياس از كف دادن تفوق بر دريا را براى اسپارت به مهراه 3(
آورد، پرهيزكارى آريستيد برترى نظامى را براى آتن به ارمغان داشت كه تاكنون ىب بره از آن بود. 

 چنني بود حوادثى كه در طى اين سال روى داد.

48. 

 كنسول »4 « و اسپوريوس فوريوس مناليوس »3 « آرخونت آتن و كائسوفابيوس »2 «) فدون 1(
 جايزه ى »5 «روم بودند كه املپياد هفتاد و ششم برگزار گرديد و در طى آن اسكاماندريوس ميتيلىن 

 »6 «مسابقه ى دو و ميداىن را از آن خود كرد.
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) در اين سال لئوتيخيد، فرمانرواى السدمونيان، پس از يك دوره ى پادشاهى بيست و دو ساله 2(
، جانشني وى، چهل و دو سال پادشاهى كرد. مهننني در »7 «بدرود حيات گفت. آرخيداموس 

- بعد از يك دوره ى پادشاهى »10 « و زانكل »9 «- جبار رژيوم »8 «مهني سال آناكسيالس 
 هجده ساله چشم از جهان بربست.

  پس از آن كه متعهد شد بعدها حكومت را به فرزندان متوىف بسپارد،»11 «ميسى توس 

 ______________________________
 ) به مبلغى كمرت اشاره دارند.3) و كورنليوس نپوس (آريستيد، 96، 1). توسيديد (1(

)2.(Phedon  

)3.(CaesoFabius  

)4.(Spurius FuriusMenellaius  

)5.(Scama ndriusdeMitylene  

   . م 476). اولني سال از املپياد هفتاد و ششم، سال 6(

)7.((Archidamus ).؛ در تصحيح پاملريوس، آرخيداموس به جاى آرخالئوس آمده است 

)8.(Anaxilas  

)9.(Rhegium  

)10.(Zancle  

)11.(Micythus  

 249ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 »1 «قدرت را در دست گرفت.

 نزد »2 «) هريون، پادشاه سرياكوزيان، بعد از مرگ ژلون، كه شاهد حمبوبيت برادرش پوىل زلوس 3(
سرياكوزيان بود، بر او ظنني شد كه سوداى پادشاهى در سر مى پروراند و براى خالص شدن از 
شرش چاره اى انديشيد تا مهننان سرير پادشاهى را با خاطرى آسوده در اختيار داشته باشد. وى 

 مزدوراىن استخدام كرد و براى خود نگهباناىن از سربازان بيگانه تشكيل داد.

 در حماصره بودند و از هريون »4 « در آن زمان توسط كوروتونيات ها»3 «) چون سيباريت ها4(
تقاضاى يارى كردند، او مشار زيادى نريو گرد آورد و فرماندهى آن ها را به برادرش پوىل زلوس سپرد؛ 

 با اين اميد كه توسط كوروتونيات ها كشته شود.

) پوىل زلوس در نيات برادرش ترديد كرد و از پذيرش فرماندهى سپاه اجتناب ورزيد و نزد ترون، 5(
جبار آگريژانت، پناه برد. هريون كه خشم وجودش را فرا گرفته بود تصميم گرفت به جنگ ترون 

 برود.

، پسر ترون و حاكم شهر هيمر، به خاطر ظلم و تعدى بيش »5 «) در اين گريودار، تراسيده 6(
 از حد، مورد انزجار عموم واقع گرديد.

) ساكنني هيمر از آن جهت كه پدرش را داور ىب طرىف منى يافتند از بردن شكايت نزد وى امتناع 7(
مى كردند. از اين روى، منايندگاىن را نزد هريون گسيل داشتند تا شكايت خويش را عليه تراسيده 
عرضه كنند و به او وعده دادند كه حتت اوامر او خواهند بود و وى را در برابر ترون يارى خواهند 

 رساند.

) اما هريون كه مى خواست روابطى دوستانه و صلح آميز با ترون داشته باشد به هيمريان خيانت 8(
ورزيده، پيشنهادات خمفى آنان را فاش ساخت. ترون با دريافت اين خرب، حتقيقى صورت داد و 

 پس از اين كه به درسىت اين افشاگرى پى برد
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 ______________________________
 از مهني كتاب و هرودوت 60). ميسى توس بر تعهداتش جامه ى عمل پوشاند. ر. ك به: بند 1(
)7 ،170( 

)2.(Polyzelus  

)3.(Sybarites  

)4.(Corotoniates  

)5.(Thrasydee  

 250ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

با هريون آشىت كرد و پوىل زلوس را با ميل و رغبت نزد برادرش باز پس فرستاد و مشار زيادى از 
 هيمريان را- كه خود را دمشن وى اعالم كرده بودند- دستگري كرد و به مرگ حمكوم ساخت.

49. 

 را از شهرهايشان بريون راند و »2 « و كاتان »1 «) هريون پس از مدتى، ساكنني ناكسوس 1(
براى اين كه اين شهرها را بار ديگر مسكوىن سازد پنج هزار نفر از ساكنان پلوپونز و به مهني تعداد 
از ساكنان سرياكوز را فراخواند. وى نام كاتان را به اتنا تغيري داد و نه تنها سرزمني كاتان، بلكه 

 خبش وسيعى از سرزمني جماور را نيز بني هزار تن از ساكنني جديد تقسيم منود.

) وى در اين كار تعجيل كرد، هم از آن جهت كه از بني اين ساكنني، در صورت نياز، 2(
نريوهاى كمكى براى خويش فراهم آورد و هم براى اين كه، افتخار قهرماىن را كه به بنيانگذار يك 
شهر ده هزار نفرى تعلق مى گريد، از آن خود كند. از سوى ديگر، ناكسوسى ها و كاتان ها را كه 

 جاى داد و اينان حق شهروندى را به »3 «از شهرشان بريون رانده شده بود نزد لئوننت ها
  كردند. «*»ناكسوسى ها و كاتان ها اعطا
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) ترون، پس از آن، وقىت شهر هيمر را در پى كشتار هيمريان تقريبا خاىل از سكنه ديد، 3(
دورى ها را فرا خواند تا در شهر سكىن گزينند و مهه ى داوطلبني را در زمره ى شهروندان به مشار 

 آورد.

) متامى ساكنني اين شهر مدت پنجاه و هشت سال در صلح و آرامش زندگى كردند تا اين كه 4(
شهر توسط كارتاژها تصرف و نابود گرديد. از آن زمان تا روزگار ما اين شهر خاىل از سكنه مانده 

 است.

50. 

  و»5 « آرخونت آتن بود، روميان ماركوس فابيوس »4 «) وقىت دروموكليد1(

 ______________________________
)1.(Naxiens  

)2.((Catanies ) ؛ ساكنان شهر كاتان؛ شهرى واقع در شرق سيسيل بر دامنه ى كوه آتشفشان
 اتنا

)3.((Leontins )؛ ساكنان شهرى در سيسيل؛ در مشال غرىب سرياكوز 

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «و به آن ها دستور داد خانه هاى خويش را در اين شهر 
 بنا و با مردم بومى اين شهر زندگى كنند.»

)4.(Dromoclide  

)5 .(MarcusFabius  

 251ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 در اين سال، السدمونيان، مغموم از »2 « را به كنسوىل منصوب كردند.»1 «كنيوس مانليوس 
اين كه با ىب خردى تفوق بر دريا را از دست دادند، يونانيان را تديد كردند كه از پيمان شكىن آنان 

 كني خواهند ستاند.

 ) سنا در راستاى تفوق بر دريا، در مورد اعالن جنگ به آتنيان، گرد هم آمده و وارد شور شد.2(

، شهروندان برنا و بسيارى ديگرى متايل شديدى براى كسب سيادت  «*») در جممع عمومى 3(
پيشني از خود نشان دادند، زيرا نه تنها اين سيادت را به عنوان منبع ثروت هاى بسيار و قدرت 
 عظيم مى نگريستند، بلكه آن را فرصىت براى به دست آوردن ثروت هاى شخصى مى انگاشتند.

) آنان در اين مورد نداى غيىب ديرين را خاطرنشان ساختند كه در آن، ايزد دستور داده بود 4(
اجازه ندهند سيادتشان بر دريا دچار تزلزل گردد و اين نداى غيىب از ديدگاه آن ها تنها مى توانست 

در موقعيت كنوىن به كار گرفته شود، زيرا سلطه ى آنان دچار نقصان گشته بود و يكى از دو 
 فرماندهى را كه پيش از اين در اختيار داشتند، از كف داده بودند.

) اين چنني متام شهروندان و از مجله سنا، كه وارد شور شده بود، با مهني انگيزه تييج شده و 5(
 كسى جرأت پيشنهاد عقيده اى خمالف را نداشت.

، كه نسبش به هركول مى رسيد و »3 «) با وجود اين، يكى از اعضاى سنا به نام هتوماريداس 6(
به سبب ىب پرواىي، نزد شهروندان داراى ارج و احرتام بود سعى كرد تا آنان را متقاعد سازد كه بايد 
سيطره بر دريا را به آتنيان واگذارد و مشاجره با آنان در اين باره به هيچ وجه به مصلحت اسپارت 
خنواهد بود. براى توجيه اين پيشنهاد غريمنتظره، او داليل چندى آورد و توانست برخالف انتظار، 

 نظرش را نزد

 ______________________________
)1.(CneiusManlius  

   . م 475). دومني سال از املپياد هفتاد و ششم، سال 2(
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* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «وقىت جلسه ى گروزيا برگزار شد ...» توضيح اين كه 
 گروزيا سناى اسپارت بود كه سى عضو داشت.

)3.(Hetoemaridas  

 252ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 سنا و مردم به كرسى بنشاند.

) السدمونيان كه سخنان وى را با مصاحل حكومت سازگار ديدند از شور و شوق جنگى 7(
 خويش عليه آتنيان چشم پوشيدند.

) آتنيان كه در انتظار جنگى عظيم با السدمونيان، براى تفوق بر دريا بودند، از پيش چندين 8(
كشىت سه رديف پاروىي ترى رم مهيا كرده و مبالغ هنگفىت پول اندوخته و با جود و كرم، مشارى 
متحد دور خويش گرد آوردند. اّما هنگامى كه از تصميم السدمونيان مطلع شدند، ىب وامهه از 

 جنگ، مشغول تثبيت تفوق خويش بر دريا شدند.

51. 

 »3 « و تيتوس ويرژينيوس »2 « آرخونت آتن بود، كائسوفابيوس »1 «) هنگامى كه آسس توريد1(
  در اين سال هريون، پادشاه سرياكوزيان، فرستادگان قومس »4 «به مقام كنسوىل روم نائل شدند.

- حاكمان دريا- كرده بودند به حضور »6 « ايتاليا را كه از وى تقاضاى كمك عليه تريه ىن ها»5«
 پذيرفت. اين پادشاه مشار كاىف ترى رم براى آنان فرستاد.

) اين ترى رم ها پس از ورود به قومس، ساكنني آن را در مبارزه عليه تريه ىن ها يارى رساندند. 2(
تريه ىن ها در جنگ بزرگ درياىي شكست را پذيرا شده و بسيارى از ناوگانشان را از كف دادند. 

 بدين ترتيب قومسيان آسوده خاطر گشتند و ناوگان كمكى به سرياكوز بازگشت.

52. 
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 و كايوس »8 « به آرخونىت آتن منصوب گرديد و ل. اميليوس مامركوس »7 «) سال بعد، منون 1(
  در ايتاليا آتش »10 « كنسول هاى روم بودند.»9 «كورنليوس لنتولوس 

 ______________________________
)1.(Acestoride  

)2.(CaesoFabius  

)3.(TitusVirginius  

   . م 474). سومني سال از املپياد هفتاد و ششم، سال 4(

)5.((Cumes ) ؛ از كوچ نشني هاى يونان 

)6.((Tyrrhenie ).؛ بني ايتاليا، كورس، ساردىن و سيسيل واقع بود 

)7.(Menon  

)8.(L .EmiliusMamercus  

)9.(CaiusC orneliusLentulus  

   . م 473). چهارمني سال از املپياد هفتاد و ششم، سال 10(

 253ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

  شعله ور گرديد.»2 « و ژاپيژيان »1 «جنگ ميان تارنت ها

) اين مردمان، پيش از اين، در مورد حدود سرزمني هايشان درگري بودند و اين نزاع تا آن زمان 2(
به درگريى هاى پراكنده و غارت هاى دوجانبه ختم مى شد؛ اما دمشىن آنان با كشتارهاى مكرر 

 افزايش يافت. عاقبت جنگى متام عيار بني آنان درگرفت.
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) در بادى امر، ژاپيژها به جتهيز خويش پرداختند و نريوهايشان، با پيوسنت به سپاه متحدين به 3(
 هزار مرد جنگى بالغ گرديد. تارنت ها با آگاهى از اين تداركات، گروه هاى شبه نظامى 20بيش از 

 »3 «را به خدمت گرفتند كه به مشار زيادى از متحدين رژيومى ملحق شدند.

) جنگ سخىت درگرفت و تعداد زيادى از نفرات دو طرف هالك شدند، اما سراجنام ژاپيژها 4(
پريوز گرديدند. هزميت يافتگان در هنگام فرار به دو دسته تقسيم شدند. برخى به تارنت پناه بردند، 

 در حاىل كه برخى ديگر به رژيوم گرخيتند.

 به مهني ترتيب فاحتني نيز به دو دسته تقسيم شدند.

) برخى در حاىل كه مششري در ميان بسته بودند به تعقيب تارنت ها پرداختند و مشار كثريى از 5(
آنان را به هالكت رساندند و برخى ديگر، با چنان شور و حرارتى، فراريان به سوى رژيوم را 

 تعقيب كردند كه مهراه با آنان وارد شهر شده و شهر را به تصرف خويش درآوردند.

53. 

  و كايوس هوراتيوس پوخلر»5 « آرخونت آتن شد و تيتوس مينوتيوس »4 «) سال بعد، خارس 1(
  هفتاد و هفتمني املپياد در اليد برگزار»7 « كنسول هاى روم بودند.»6«

 ______________________________
)1.((Tarentins ) ؛ ساكنني تارنت؛ شهرى واقع در جنوب ايتاليا، واقع بر خليجى به مهني

 نام.

)2.(Japyges  

). اين نريوى كمكى حدود سه هزار نفر و حتت فرماندهى ميسى توس بود. ر. ك به: هرودوت 3(
)7 ،170( 

)4.(Chares  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


)5.(TitusMinutius  

)6.(Caiu sHoratiusPulcher  

   . م 472). خنستني سال از املپياد هفتاد و هفتم، سال 7(

 254ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

  جايزه ى دو و ميداىن را از آن خود كرد.»1 «گرديد و داندس آرگوسى 

) در اين سال ترون، جبار آگريژانت، در سيسيل- پس از شانزده سال سلطنت- حيات را 2(
بدرود گفت. تراسيده، پسرش، جانشني وى گرديد. ترون در حكومت به عدالت رفتار مى كرد و 
نه تنها در متام طول زندگيش مورد احرتام بود، بلكه پس از مرگ افتخار قهرماىن نصيبش گرديد. 
پسرش كه حىت در زمان حيات پدر، ظامل و خوخنوار بود، پس از مرگ ترون، برخالف قانون و 

 بسان جبارى حكومت مى كرد.

) وى خيلى زود اعتماد رعايايش را از كف داد و مورد نفرت عموم واقع گرديد، سراسر زندگاىن 3(
خويش را به مبارزه عليه توطئه ها سپرى منود و اندكى بعد، به سرنوشىت سزاوار ستمگرى هايش 

 دچار گرديد.

پس از مرگ پدرش- ترون- تراسيده در آگريژانت و هيمر، سپاهيان مزدور ىب مشارى فراهم ساخت 
 كه مشارشان از بيست هزار سواره و پياده نظام جتاوز مى كرد.

) وى مى خواست با اين سپاه با سرياكوزيان جبنگد. هريون پادشاه، پيشاپيش نريوهاى 4(
چشمگريش بر آگريژانت يورش برد؛ وى جنگ خونيىن را آغاز كرد كه در آن يونانيان زير ضربات 

 ديگر يونانيان از پاى درمى آمدند.

) سراجنام سرياكوزيان پريوز نربد گرديدند؛ آنان حدود دو هزار سرباز از كف داده، چهار هزار 5(
 تن از دمشنان را از پاى درآوردند.
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 اين شكست به باى از دست رفنت تاج و ختت تراسيده متام شد. وى نزد مگارى هاى نيساىي 
 گرخيت و در آن جا به مرگ حمكوم و اعدام شد. آگريژانت ها با استقرار حكومىت مردمى، »2«

 منايندگاىن را نزد هريون گسيل داشتند و وى به آنان صلح اعطا كرد.

  در جنگ بودند. نربد عظيمى در نزديكى »3 «) در ايتاليا، روميان با ويان ها6(

 ______________________________
)1.(Dandesd'Argos  

)2.(MegariensNiseens  

)3.(Veiens  

 255ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 درگرفت: روميان شكست خوردند و به روايت برخى از مورخان، در بني مشار زيادى »1 «كرمر
 حضور داشتند و از آن جا كه مهگى از يك نژاد بودند، به »2 «از كشته شدگان، سيصد فابيوس 

 مهني دليل، اين گونه نام گرفتند. چنني بود وقايعى كه در طى اين سال رخ داد.

54. 

 و كايوس »4 « آرخونت آتن بود، روميان اولوس ويرژينيوس ترى كوس توس »3 «) وقىت پراكسريژ1(
 در اين سال اليان ها، كه در شهرهاى »6 « را به كنسوىل برگزيدند.»5 «سرويليوس اسرتوكتوس 

  �ادند، گردهم آمدند.»7 «كوچكى ساكن بودند، در شهرى كه نام آن را اليس 

) السدمونيان كه ديدند قدرتشان از زمان خيانت سردارشان، پوزانياس، رو به افول گذاشته و 2(
اعتبار آتنيان كه هيچ خيانىت روا نداشتند تا مستوجب مالمت گردند، رو به افزايش است، سعى 

 در بدنام كردن آتن، رقيبشان منودند.
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) از اين روى، متيستوكل را كه از ارج و احرتام زيادى نزد آتنيان برخوردار و به واسطه ى 3(
شخصيت وااليش زبانزد مهگان بود، به خيانت متهم كردند؛ آنان گفتند كه او نزديك ترين دوست 
 پوزانياس بوده و با وى در خيانىت كه يونان را به انقياد خشايارشا درمى آورد، دست داشته است.

) آنگاه جلساتى را با دمشنان متيستوكل ترتيب داده و آنان را حتريك كردند تا از اين اتام محايت 4(
كنند و حىت پول در اختيارشان قرار دادند تا آنان را به گفنت اين سخن وادارند كه پوزانياس با 
دعوت از متيستوكل براى مهدسىت، نقشه ى خيانت را با وى در ميان گذارده بود و در واقع 

 متيستوكل اين پيشنهاد را نپذيرفت،

 ______________________________
)1.(Cremere  

)2.((Fabius )يا فابني ها(Fabiens ) ؛ خانداىن رومى كه سيصد تا سيصد و شش تن از
 آنان، تنها در نربد با ويان ها كشته شدند.

)3.(Praxierge  

)4.(AulusVi rginiusTricostus  

)5.(CaiusS erviliusStructus  

   . م 471). دومني سال از املپياد هفتاد و هفتم، سال 6(

)7.(Elis  

 256ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 در عني حال برآن نشد تا دوستش را لو دهد.

) بدين سان، متيستوكل در مظان اتام قرار گرفت، اّما جمرم و خيانت كار شناخته نشد. برائت 5(
وى موجب افزايش قدرتش نزد مهشهريانش گرديد كه وى را به خاطر كارهاى منايانش دوست 
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مى داشتند. بعدها برخى كه از نبوغ سرشارش مى هراسيدند و برخى ديگر كه از آوازه اش رشك 
مى بردند، خيلى زود خدماتى كه وى براى ميهنش به اجنام رسانيده بود، فراموش كرده، تنها در اين 

 انديشه بودند تا از اعتبار و قدرتش بكاهند.

55. 

- كه پس از سقوط جبارگرى »1 «) ابتدا با اجرا كردن قانون نفى بلد- اسرتاسيسم 1(
  بنيان �اده شده بود، وى را از شهر راندند. اين قانون چگونه اجرا مى گرديد؟»2 «پيزيسرتاتيدها

) هر شهروندى بر روى تكه سفاىل نام شخصى را مى نوشت كه به زعم وى، بيشرت از سايرين 2(
 داراى قدرت بود و مى توانست دموكراسى را از بني بربد.

 سال 5فردى كه بيشرتين مشار اين تكه سفال ها از آن او مى شد حمكوم به تبعيد از ميهن به مدت 
 مى گرديد.

) قانون اسرتاسيزم براى جمازات جرمى اثبات شده، اجرا منى گرديد؛ ظاهرا آتنيان فقط 3(
مى خواستند از اين طريق، از غرور آناىن كه ادعاى زيادى داشتند، بكاهند. متيستوكل متحّري از اين 

 حكم، به آرگوس تبعيد شد.

) السدمونيان هنگامى كه از اين رويداد آگاهى يافتند، فرصت را براى از سرگريى محالت عليه 4(
متيستوكل مناسب يافتند. بنابراين منايندگاىن به آتن گسيل داشته تا بار ديگر او را متهم سازند كه 
در خيانت پوزانياس دست داشته است. آنان افزودند؛ جراميى كه به متام يونان مربوط است، نه از 

طريق دادگاه خصوصى آتنيان بلكه بايد از طريق جممع عمومى يونانيان كه در آن هنگام در 
 اسپارت تشكيل مى شد داورى شود.

 ______________________________
)1.((Ostracisme ) ؛ قانون نفى بلد، طرد يا تبعيد كه در آتن و آنگاه نيز به گونه اى ديگر

 در سرياكوز، به اجرا درآمد.
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)2.(Pisistratides  

 257ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) متيستوكل كه مى ديد السدمونيان از هيچ كوششى براى حتقري و خوار كردن شهر آتن فرو 5(
منى گذارند و آتنيان نيز، به نوبه ى خويش، تنها در فكر دفاع از اتامى كه به آنان نسبت داده 

 شده مى باشند، دريافت كه موقعيتش به رأى و تصميم جممع سپرده خواهد شد.

) وى مهننني دريافت كه جممع طرف عدالت را خنواهد گرفت، بلكه طرف السدمونيان را 6(
خواهد گرفت، مهننان كه پيشرت در قضاوتى كه بر نزاع ميان آتنيان و اگيناييان كرده، اين چنني كرده 
بود؛ چه آنان وقىت صاحبان رأى بودند نتوانستند حسادت خويش را عليه آتنيان خمفى دارند و 

هرچند آتنيان بيش از متامى ديگر يونانيان ترى رم فراهم آورده بودند، هيچ امتيازى را براى آنان در 
 نظر نگرفتند.

) عالوه بر اين ها، آن چه كه موجب گرديد، متيستوكل نسبت به اين جممع بدگمان گردد اين بود 7(
 كه السدمونيان از پاسخى كه وى در آتن در مورد اين اتام داده بود، سوءاستفاده كردند.

) زيرا متيستوكل در دفاع از خويش اعرتاف كرده بود كه پوزانياس چندين نامه براى وى نوشت تا 8(
او را ترغيب سازد كه در اين خيانت با او هم داستان شود و اين اعرتاف بزرگ ترين برهان بود كه 

 اگر پوزانياس مهواره جواب منفى از وى مى شنيد براى چنني مدتى طوالىن پافشارى منى كرد.

56. 

، »1 «) با داليلى كه برمشردمي، متيستوكل آرگوس را ترك گفت و با تضرّع به بارگاه آدمت 1(
، پناه برد. اين پادشاه ابتدا وى را با عطوفت و مهرباىن پذيرفت و از او »2 «فرمانرواى مولوس ها

 خواست تا شهامت خويش را حفظ كند و قول داد كه امنيت جاىن وى را تأمني خواهد كرد.

) اما السدمونيان برجسته ترين شارمندان اسپارت را به سوى آدمت روانه ساختند تا اسرتداد 2(
 كسى را كه خائن به متام يونان قلمداد مى كردند، خواستار شوند.
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 ______________________________
)1.(Admete  

)2.((Molosses ) ؛ ساكنان سرزمني اپري با مركزيت آمرباسى 

 258ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مهننني افزودند كه در صورت عدم پذيرش اين درخواست، به نام متام يونان به وى اعالن جنگ 
 خواهند داد.

آدمت از اين تديدات هراسيد، با وجود اين، حتت تأثري سرنوشت پناهجوى خويش واقع گرديد و 
مى خواست از شرم خيانت برحذر باشد؛ از اين روى به متيستوكل پيشنهاد كرد كه ىب خرب، از 
 چنگ السدمونيان بگريزد و در عني حال براى خمارج، مقدار زيادى طال به تبعيدى خبشيد.

) متيستوكل كه از هر سوىي حتت تعقيب بود، طال را پذيرفت و شبانه از سرزمني مولوس ها- با 3(
آن چه كه شاه در اختيار وى قرار داده بود- گرخيت. وى با دو جوان ليگورى كه تاجراىن حرفه اى 

 بوده و راه ها را به خوىب مى شناختند، برخورد كرد.

) آنان چون راهنما، او را در راهپيماىي هاى شبانه اش، براى فرار از جتسس السدمونيان، مهراهى 4(
مى كردند؛ آن ها وى را با سخاوت و مهرباىن راهنماىي كردند و پس از رنج و تعب فراوان به آسيا 
رسيدند. در آن جا متيستوكل نزد شخصى رفت كه دوست صميمى وى بود. اين مرد ثرومتند و 

  نام داشت و متيستوكل نزد وى پناه جست.»1 «حمرتم، ليسيتيد

) از قضا، ليسيتيد دوست پادشاه- خشايارشا- بود. وى لشكريان پارسى را به هنگام 5(
. از اين روى،  «*»لشكركشى خشايارشا به يونان مورد تفقد و مهمان نوازى خويش قرار داده بود

مصمم گرديد از ارج و احرتامش نزد شاه براى جنات متيستوكل، كه به سرنوشتش عالقه مند بود، 
 بره گريد.
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) وقىت متيستوكل از وى تقاضا كرد تا او را نزد شاه بربد؛ ليسيتيد در ابتدا خمالفت كرد؛ با اشاره 6(
به اين نكته كه خشايارشا ممكن است از وى به خاطر ناكامى پارسيان كني بستاند. سراجنام تسليم 

 خواسته ى متيستوكل شد و روشى 

 ______________________________
)1.((Lysithide ) ،متسيتوكل) 7) اين شخص را نيكوژنس مى نامد؛ هرودوت (26؛ پلوتارك ،

 ) او را فيتيوس مى نامد و توسيديد اشاره اى به او ندارد.27

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «... هنگام عبور خشايارشا از آسياى صغري از 
 سپاهيان پارس پذيراىي كرد.»

 259ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 منحصربه فرد را در پيش گرفت تا او را در امنيت كامل به پارس بربد.

) رمسى نزد پارسيان معمول بود: هنگامى كه شخصى يكى از زنانش را نزد شاه مى برد، وى را 7(
 بر گردونه اى سرپوشيده محل مى كرد كه هيچ رهگذرى جرئت حىت نگاهى را بر او نداشت.

) ليسيتيد اين حيله را براى متيستوكل به كار بست: او متيستوكل را بر گردونه اى پوشيده از 8(
قاىل هاى گران با جاى داد و اين چنني وى را بدون خطر نزد شاه برد. ليسيتيد ابتدا مذاكره اى 
پنهاىن با شاه به عمل آورد كه طى آن، شاه به وى اطمينان خبشيد كه هيچ گزندى به ميهمان 

 جديدش وارد خنواهد ساخت.

متيستوكل به حضور پادشاه شرفياب گرديد و آنگاه كه اجازه ى صحبت يافت شاه را آگاهانيد كه 
وى هرگز لغزشى در حق پادشاه روا نداشته است و بدين سان از هرگونه تعقيب و كيفرى رهاىي 

 يافت.

57. 
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) متيستوكل پس از آن كه به گونه اى معجزه آسا از كينه ى چنني دمشىن قدرمتند رهيد، دگربار در 1(
- دخرت داريوش و فرزند »1 «معرض خطرات عظيمى قرار گرفت. ماجرا از اين قرار بود: ماندان 

 را گردن زده بود و خواهر تىن خشايارشا- نزد پارسيان از احرتام واالىي »2 «كسى كه مغان 
 برخوردار بود.

) وى پسرانش را در نربد درياىي ساالمني، كه متيستوكل پارسيان را شكست داده بود، از دست 2(
داد و از مرگ فرزندانش دل پريشان بود و عموم نيز در اين حادثه اندوهبار با وى ابراز هم دردى 

 مى كردند.

) وى وقىت از ورود متيستوكل آگاه شد، جامه ى عزا دربر كرد و اندرون كاخ شد و با چشماىن 3(
اشكبار از پادشاه، برادرش، درخواست كرد از متيستوكل كني بستاند. وقىت شاه از اين كار امتناع 

 ورزيد، وى به بزرگان پارسى توسل جست و عموم را براى انتقام برانگيخت.

 ) مجعيت به سوى كاخ شتافتند و با فريادهاى بلند جمازات متيستوكل را4(

 ______________________________
)1.(Mandane  

)2.(LesMages  
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خواستار شدند. شاه پاسخ داد كه وى بزرگان پارسى را در شوراىي گردهم خواهد آورد و رأى شورا 
 به اجرا درخواهد آمد.

) اين پاسخ با تشويق مجعيت مورد استقبال قرار گرفت. از آن جا كه قبل از تشكيل دادگاه 5(
مدت زماىن وقت بود، متيستوكل جمال فراگريى زبان پارسى را به دست آورد. وى دفاعيه اش را به 

 اين زبان ايراد كرد و تربئه شد.

 ) پادشاه خشنود از رهاىي ميهمانش، به وى هداياى ارزمشندى خبشيد.6(
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شاه، زىن پارسى را به ازدواج او درآورد كه به واسطه ى زيباىي، پاك زادى و مهم تر از مهه 
پرهيزگارى اش، زبانزد مهگان بود. شاه به وى هداياىي شامل مشار زيادى برده، ظروف گران با و 

 چيزهاى ديگر خبشيد كه رفاه و آسايش زندگى را فراهم مى كردند.

) عاقبت نيز سه شهر را به وى واگذار كرد كه سرشار از متامى امكانات براى راحىت و آسايش 7(
 واقع و حاصل خيزترين »1 «وى بودند: مگنزى را خباطر نان آن، كه در كرانه ى رود مئاندر

 را براى غذاهاى اشراىف اش، كه در ساحل درياى »2 «شهرهاى آسيا در پرورش گندم بود، ميونت 
  را براى شرابش، كه پر از تاك هاى رز بود.»3 «پرماهى واقع و المپساك 

58. 

) بدين سان متيستوكل از كينه ى يونانيان گرخيت. او كه توسط كساىن كه جنات خويش را به وى 1(
مديون بودند، تبعيد گرديده بود، توسط كساىن كه بيشرتين بدى را در حقشان روا داشته بود، مورد 
لطف و مهرباىن قرار گرفت و باقى زندگاىن اش را در شادى و جتمل، در شهرهاىي كه به وى واگذار 

 شده بود، گذراند.

در مگنزى بدرود حيات گفت و در آن جا بناى باشكوهى براى وى برپا ساختند كه امروزه هنوز 
 هم پابرجاست.

) طبق نظر برخى مورخان، خشايارشا كه ميل داشت به لشكركشى جديدى عليه يونانيان 2(
 مبادرت ورزد، فرماندهى سپاهيانش را به متيستوكل پيشنهاد

 ______________________________
)1.((Meandre ) كيلومرت380؛ رودى در آسياى صغري به طول  

)2.(Myonte  

)3.((Lampsaque ) ؛ شهرى در اسياى صغري در نزديكى هلس پونت 
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كرد. متيستوكل خود را فداى متايالت شاه كرد كه با سوگندى عهد كرده بود هرگز بدون متيستوكل 
 عليه يونانيان لشكركشى خنواهد كرد.

) ورزاىي براى اداى اين سوگند قرباىن شد و متيستوكل جامى پر از خون حيوان سركشيد و 3(
 تاريخ نگاران مى افزايند كه اين حادثه موجب انصراف خشايارشا از »1 «ىب درنگ جان سپرد.

اقدامش گرديد و متيستوكل با مرگ خودخواسته اش زيباترين دفاع و نشان ايثار را از خويش برجاى 
 �اد و از اين راه به ميهنش خدمت كرد.

) ما تا واپسني روزهاى زندگى بزرگ ترين مرد يونان را پى گرفتيم و در باره ى وى مى توان از خود 4(
پرسيد كه آيا تبعيدش به پارس، كيفر عادالنه ى يك خيانت واقعى به ميهن بوده است يا بايد 

 ناسپاسى يونانيان را كه اين چنني به خريخواه و منجى خويش پاداش دادند، رسوا كرد.

) اگر خبواهيم با دقت و بدون جانب دارى، استعداد اين سردار را مورد ارزياىب قرار دهيم، وى را 5(
برتر از مهه ى افرادى كه تاكنون از آنان سخن راندمي، خواهيم يافت و ىب شك در شگفت خواهيم 

 ماند كه آتنيان چگونه راضى شدند خويشنت را از يارى چنني شهروندى حمروم سازند.

59. 

) آيا كسى ديگر مى توانست در آن زمان كه اسپارت قدرمتندترين سرزمني بود و در آن هنگام 1(
كه اورى بياد اسپارتى بر نريوهاى درياىي فرمان مى راند؛ با روش هاى منحصربه فرد خويش تفوق بر 

 دريا را از چنگال السدمون بريون كشد؟

آيا تاريخ شخص ديگرى را سراغ دارد كه تنها با نبوغش موفق شده باشد خود را در رأس مهه ى 
سرداران، آتن را در رأس مهه ى شهرهاى يوناىن و يونانيان را باالتر از بربرها قرار دهد؟ كدام سردار 

 ديگر، در چنني شرايط دشوارى قرار گرفت و اين چنني خطراتى بزرگ را از سر گذراند؟

 ) چه كسى چون او مى توانست با مقابله در برابر نريوهاى سراسر آسيا،2(

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 ______________________________
 و 312). تأثري خون ورزا با اثرات طاعون مقايسه شده است (نيكاندر، آلكسى فارم، ص 1(

 از منت التني) اما بايد توجه داشت كه خون ورزا مانند خون 29ديوس كوريد، آلكسى فارم، ص 
ساير حيوانات داراى خصوصيات مسى منى باشد و فقط در حالت ختمري، ّمسى خواهد شد. خون 

 تازه ّمسى نيست.

 262ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ساكنني شهرى ويران شده را پريوز گرداند؟ چه كسى در زمان صلح، چون او مى توانست قدرت 
 ميهنش را با چنني كارهاىي سرتگ تثبيت منايد؟

چه كسى مى توانست ميهنش را از خطرات چنني جنگ عظيمى رهاىي خبشد؟ تنها با ترفند قطع 
 پل، وى قدرت سپاهيان دمشن را به نصف تقليل داد و آنان را به يونانيان وا�اد.

) با در نظر گرفنت اين كارها و با بررسى آن ها، درخواهيم يافت كه آتن با متيستوكل، با ىب شرمى 3(
رفتار كرد و اين شهر مشهور كه فرهيخته ترين افراد را در خويش جاى داده و از متامى شهرها 

 متمدن تر بود، بيشرتين ناسپاسى را در حق خريخواه و منجى خويش روا داشت.

) اگر ما بيش از اندازه به شرح حال متيستوكل پرداختيم، بدين خاطر بود كه پنداشتيم مى بايد 4(
در برابر اين مهه پرهيزگارى، ستايش فراواىن به جا آورد. در طى دوره اى كه اين وقايع اتفاق مى افتاد 

  را بنا �اد.»1 «ميسى توس، جبار رژيوم و زانكل، شهر پيكسونت 

60. 

 و »3 « آرخونت آتن بود، روميان پوبليوس والريوس پوبلى كوال»2 «) هنگامى كه دموتيون 1(
 در اين سال آتنيان، سيمون، »5 « را به كنسوىل منصوب كردند.»4 «كايوس نوتيوس روفوس 

پسر ميلتياد، را به فرماندهى برگزيده، سپاه قدرمتندى در اختيارش گذارده و وى را به سوى سواحل 
آسيا روانه ساختند و دستور دادند به شهرهاى هم پيمانشان يارى رسانده و آن ها را از دست 

 پادگان هاى پارسى رهاىي خبشد.
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  را كه توسط»6 «) سيمون به سوى بيزانس رهسپار گرديد و شهرى به نام ايون 2(

 ______________________________
)1.((Pyxonte ) تاريخ طبيعى، بند) 5؛ شهرى واقع در الكوىن. ر. ك به: پلني( 

)2.(Demotion  

)3.(PubliusV aleriusPublicola  

)4.(C aiusNautiusRufus  

   . م 470). سومني سال از املپياد هفتاد و هفتم، سال 5(

). ديودور در تشريح پريوزى هاى سيمون، رويدادهاى ده سال را در يك سال خالصه كرد، 6(
 466 يا 467  . م به تصرف درآمد و جنگ اورميدون در سال 476در سال ( Eion)ايون 

  . م روى داد.
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 كه »2 « سپس بر شهر اسكريوس »1 «پارسيان اشغال شده بود، به تصرف خويش درآورد.
 و دولو  ها در آن مى زيستند، هجوم برد. وى پس از آن كه فردى آتىن را براى »3 «پالسژها

 »4 «نظارت بر بازسازى اين شهر در آن جا �اد، اين سرزمني را تقسيم كرد.

) سيمون در حاىل كه در انديشه ى كارهاى بزرگ بود به پريه بازگشت و در آن جا چندين ترى رم 3(
 به ناوگانش افزود و آن ها را به مهمات جنگى جمهز كرد.

وى پيشاپيش دويست ترى رم اين بندر را ترك گفت؛ اندكى بعد از ترى رم هاى ايونيان و ديگر 
 متحدين بره جست و در جمموع سيصد ترى رم فراهم آورد.

) با اين ناوگان به سوى كاريه بادبان برافراشت. هنگامى كه در امتداد ساحل در حركت بود، 4(
متامى شهرهاى يوناىن نشني، خمالفت خويش را با پارسيان اعالم كردند. او متام شهرهاىي را كه 
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 عالوه  «*»بوميان در آن ساكن و داراى پادگان هاى پارسى بودند حماصره كرده و بر آنان تاخت.
 بر شهرهاى كاريه، متامى شهرهاى ليكيه را نيز به تصرف خويش درآورد.

) در اين لشكركشى، تعداد ناوگانش به گونه اى قابل مالحظه افزايش يافت. پارسيان نيز به 5(
نوبه ى خويش نريوى زميىن را در خارج شهر مستقر كرده و از فنيقيه و كيليكيه، ناوگان قابل 

 ، فرزند نامشروع »5 «توجهى تدارك ديدند. تيرتوست 

 ______________________________
 ). به نظر مى رسد منت در اين قسمت ناقص باشد.1(

)2.((Scyros ) ؛ جزيره اى يوناىن واقع در درياى اژه و بزرگ ترين جزيره ى جممع اجلزاير سيكالد
 مشاىل.

)3.(Pelasges  

). ر. ك به: كورنليوس نپوس، سيمون، كتاب دوم؛ در مهني عهد استخوان هاى تزه به آتن 4(
 انتقال داده شد.

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «اين چنني با متامى ناوگان به سوى كاريه بادبان 
برافراشت و توانست شهرهاى ساحلى را كه از طرف يونان دستور داشتند عليه پارسيان شورش 
كنند به اطاعت خويش درآورد؛ اما وى در مورد شهرهاىي كه ساكنني آن به دو زبان تكلم 

مى كردند و پادگان هاى پارسى هنوز در آن جا حضور داشتند، ناچار شد به زور توسل جويد و 
اين شهرها را به حماصره درآورد.» الزم به توضيح است كه مى توان چنني تصور كرد كه زبان 
 «يوناىن» زبان دوم آن ها بوده است و بنابراين آن ها غرييوناىن يا از نژادهاى خمتلف بوده اند.

)5.(Tithrauste  

 264ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خشايارشا، بر اين نريوها فرمان مى راند.
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 كشىت 250) سيمون وقىت آگاه گرديد، ناوگان دمشن در آب هاى قربس لنگر انداخته است با 6(
 كشىت پارسى رهسپار شد. جنگ سخىت درگرفت. دو ناوگان متهورانه 340جنگى براى يورش بر 

جنگيدند؛ عاقبت آتنيان به پريوزى دست يافتند. آنان مشار زيادى از كشىت هاى دمشن را غرق 
 كرده، بيش از صد كشىت را با متام جتهيزات به تصرف خويش درآوردند.

) باقى ناوگان در حواىل قربس عقب نشسته، جتهيزات را به خشكى منتقل كردند. كشىت هاى 7(
 خاىل به دست دمشنان افتاد.

61. 

) سيمون، ناراضى از اين پريوزى، ىب درنگ با ناوگانش براى محله به نريوى زميىن پارسيان، كه در 1(
 اردو زده بود، بادبان برافراشت. او مصمم گرديد با ترفندى »1 «ساحل رودخانه اورى مدون 

 و ديگر »2 «جنگى بر آن ها چريه شود. براى مهني شجاع ترين سربازانش را، پس از آن كه تيار
 جامه هاى پارسى بر آنان پوشاند، بر كشىت هاى تسخري شده سوار كرد.

) بربرها با مشاهده كشىت هاى جنگى و جامه هاى پارسى، فريب خورده و ترديد نكردند كه 2(
كشىت هاىي كه در حال نزديك شدن است، ناوگان آنان منى باشد و آتنيان را بسان دوستاىن پذيرا 
شدند. با فرا رسيدن شب، سيمون كه بسان دوسىت مورد استقبال واقع گرديده بود، بر اردوى 

 بربرها يورش برد.

) مههمه و آشفتگى در اردوى پارسيان پديدار شد و سربازان سيمون به هر سرباز پارسى كه 3(
- برادرزاده شاه و فرمانده دوم بربرها كه در »3 «برمى خوردند او را از دم تيغ گذرانده و فرداته 

چادرش غافل گري آمده بود- گردن زده شد. در اين گريودار ناشى از يورش غريمنتظره، باقى 
 سپاهيان كشته يا زمخى شدند.

 ) آن چنان آشفتگى عظيمى رخ داد كه بيشرت پارسيان، متجاوزين را4(

 ______________________________
)1.((Eurymedon ) ؛ رودخانه اى در آسياى صغري در پامفيليه 
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)2.((Tiares ) ؛ كالهى پارسى 

)3.((Pheredate )؛ فرهاد 

 265ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

منى توانستند بازشناسند. براى پارسيان غريقابل تصور بود كه يونانيان بر آنان محله ور شوند، چه 
 مى دانستند آن ها هيچ نريوى زميىن در اختيار نداشته اند.

پارسيان مى پنداشتند پسيديان كه در نزديكى آن جا سكونت داشته و دمشن پارسيان بودند با 
 سپاهى بدان جا آمده اند.

به مهني خاطر با اين باور كه يورش از مست آسيا صورت پذيرفته، به كشىت هاى جنگى خويش پناه 
 بردند كه گمان مى كردند دوستانشان در آن جا هستند.

 ) تاريكى شب، ىب نور ماه، بر اين آشفتگى دامن مى زد، چه شناساىي يكديگر غريممكن بود.5(

) بنابراين كشتار عظيمى صورت گرفت؛ اما سيمون كه از پيش به سپاهيانش فرمان داده بود با 6(
عالمىت مشخص گردهم آيند، فانوسى بر كشىت هاى جنگى نصب كرد تا مبادا آسيىب به سربازان 

 پراكنده و گرفتار در اين كشتار برسد.

) مهگان با اين عالمت گرد هم آمدند و وقىت كشتار پايان گرفت به كشىت هايشان بازگشتند. 7(
فرداى آن روز سيمون يادمان پريوزى را برپا داشت و پس از آن كه در يك روز به دو پريوزى 

درخشان؛ يكى در خشكى و ديگرى در دريا دست يافت، به سوى قربس روانه گرديد. تاريخ تا 
امروز هيچ منونه ى ديگرى از دو پريوزى در يك روز، كه يكى توسط نريوى درياىي و آن ديگرى 

 توسط نريوى زميىن به دست آمده باشد، سراغ ندارد.

62. 
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) سيمون پس از آن كه به واسطه ى استعداد نظامى و شجاعتش دو پريوزى بزرگ به دست 1(
آورد، نه تنها بني مهشهريان، بلكه نزد مهه ى يونانيان آوازه اى بلند يافت. سيصد كشىت سه رديف 
پاروىي ترى رم و چهل كشىت بارى را از چنگ دمشنان به در آورد و بيش از بيست هزار اسري 

 گرفت، بدون برمشردن مبالغ هنگفت پول كه توانست به چنگ آورد.

) پارسيان كه از اين شكست ها از پا درآمده و از برترى آتنيان به وحشت افتاده بودند، مشار 2(
بيشرتى ترى رم ساختند. از آن زمان به بعد، شهر آتن به واسطه ى ثروت و آوازه اش در شجاعت و 

 جتربه ى نظامى گرى، رشد و پيشرفت شاياىن كرد.

 ) آتنيان ده يك غنامي جنگى را براى وقف به ايزد دلف، اختصاص داده و3(

 266ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 در معبد، بر روى پيشكش، سنگ نبشته ى زير را قرار دادند:

«از آن زمان كه دريا، اروپا را از آسيا جدا ساخت و از آن هنگام كه مارس با حرارت و پرشور، 
شهرهاى انسان هاى مريا را به تصرف خويش درآورد، هرگز ساكنني زمني چنني كار مناياىن را نه در 
زمني و نه در دريا حتقق نبخشيدند. كساىن كه اين بنا را وقف كردند، مادهاى زيادى را در قربس 
به هالكت رسانده، صد كشىت فينيقى را با متام جتهيزاتش به تصرف درآوردند. آسيا كه با دو 

 لشكر از پاى درآمده بود، شكوه و ناله هاى فراواىن سر داد.»

 چنني بود رويدادهاىي كه در طول اين سال رخ دادند.

63. 

 و ماركوس مانليوس »2 « در آتن، لوسيوس فوريوس مديوالنوس »1 «) در زمان آرخونىت فدون 1(
 در طى اين سال شهرهاى السدموىن »4 « صاحب مقام كنسوىل روم گشتند.»3 «باسوس 

دستخوش بالىي غريمنتظره شدند. زمني لرزه هاى شديدى در اسپارت روى داد و خانه ها را با خاك 
 يكسان كرد و بيش از بيست هزار نفر از ساكنني آن هالك شدند.
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) شهر براى مدتى طوالىن از لرزش هاى پياپى مى لرزيد و اجساد زيادى زير آوار منازل و 2(
 ديوارهاى فرو رخيته، دفن شدند؛ پول و زيورآالت در خرابه ها دفن و ناپديد گرديد.

) گويا اين بالى ويرانگر نشان خشم ايزد قهار بوده است؛ اما مهننان كه خواهيم آورد 3(
 خطرات ديگرى نيز گريبان گري السدمونيان شد.

 از السدمونيان بيزارى مى جستند، اما چون از برترى و »5 «) هرچند هيلوت ها و مسىن ها4(
قدرت اسپارت مى هراسيدند تا اين زمان آرامش خود را حفظ كردند، وىل هنگامى كه دريافتند 

 بيشرت ساكنني آن بر اثر زلزله از بني رفتند، از اندك 

 ______________________________
)1.(Phedon  

)2.(Lucius FuriusMediolanus  

)3.(Mar cusManliusBassus  

   . م 469). چهارمني سال از املپياد هفتاد و هفتم، سال 4(

)5.((Messeniens ) .؛ ساكنان مسن؛ مسن در پلوپونز واقع و مركزش شهر مسن بوده است
 مسنيان در قرن هفتم پيش از ميالد توسط اسپارتيان به اطاعت واداشته شدند.

 267ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

افرادى كه زنده مانده بودند هراسى به دل راه نداده و با هم متحد شده و به السدمون اعالن 
 جنگ دادند.

) آرخيداموس، فرمانرواى السدمون، نه تنها با درايت و دورانديشى، شهروندان زيادى را از زلزله 5(
 »1 «رهانيد بلكه با شجاعت در برابر متجاوزين ايستادگى منود.
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) وى پس از خنستني زمني لرزه، از شهر خارج گرديد و متامى سالح ها را با خود به حومه ى 6(
 شهر برد و به ديگر شهروندان نيز دستور داد كه چنني كنند.

آرخيداموس، اين چنني، متام كساىن را كه از مرگ رهيده بودند، گردهم آورده و در برابر شورشيان 
 قرار داد.

) مسىن هاى متحد با هيلوت ها، در بادى امر به شهر اسپارت هجوم بردند، به اين اميد 1. (64
 كه شهر وامانده و ىب دفاع را به راحىت به تصرف خويش درآورند.

اما هنگامى كه آگاه شدند باقى ساكنني شهر دور آرخيداموس گرد آمده و آماده نربد براى ميهن 
خويش مى باشند، از اين طرح چشم پوشيدند. آنان در مسىن تپه اى را به اشغال خود درآورده، از 

 آن جا بر سرزمني الكوىن يورش بردند.

) در اين زمان اسپارتيان از آتنيان تقاضاى كمك كرده، از آنان نريوهاى كمكى دريافت منودند. 2(
با احلاق نريوهاى كمكى به ديگر نريوهاى متحدين، اينان ياراى مقاومت در برابر دمشنان يافتند. 
در بادى امر، السدمونيان حىت از نظر تعداد نفرات برتر از دمشن بودند. اما اندكى بعد، به آتنيان 
ظنني شدند كه به سرزمني مسىن ها چشم دارند و با گفنت اين كه خود و متحدينشان توان الزم را 

 براى ايستادگى در برابر خطر كنوىن دارا مى باشند، نريوهاى كمكى آتىن را بازپس فرستادند.

) آتنيان اين عمل را به منزله ى توهيىن به خود تلقى كرده، آن جا را ترك گفتند. اين حادثه، آتش 3(
 خشم و نفرت آتنيان را عليه السدمونيان شعله ورتر ساخت.

نطفه ى جنگ هاى شومى كه متام يونان را در تريه خبىت عظيمى فرو برد- مهننان كه بعدها آن را به 
 تفصيل شرح خواهيم داد- ناشى از اين امر بود.

 ______________________________
 )101، 1). مقايسه كنيد با: توسيديد (1(

 268ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 لشكركشى كرده، آن جا را به »1 «) در اين زمان، السدمونيان با مهكارى متحدينشان به ايتوم 4(
حماصره ى خويش درآوردند. هيلوت ها كه مهگى در يوغ اسارت السدمون گرفتار بودند به مسىن ها 
گرويدند. گاهى پريوز مى شدند و گاهى شكست مى خوردند. اين جنگ ده سال به طول اجناميد 

 و هيچ گاه به طور كامل پايان نيافت:

 در طول اين مدت، دو طرف خماصمه، صدمات فراواىن متحمل شدند.

 و »3 « آرخونت آتن گرديد و لوسيوس اميليوس مامركوس »2 «) سال بعد، تئاژنيد1. (65
 املپياد هفتاد و هفتم برگزار گرديد كه »5 « در روم كنسول بودند.»4 «لوسيوس استوديوس ژوليوس 

 جايزه ى دو و ميداىن را ازآن خود كرد. در اين سال آرگوسيان و »6 «در آن پارمنيد پوزيدوىن 
  به داليلى كه در پى مى آورمي، با هم جنگ كردند.»7 «ميسىن ها

 حتت »8 «) ميسىن ها، سرمست از گذشته ى پرافتخارشان، هرگز مثل ساير شهرهاى آرگوليد2(
انقياد آرگوسيان نبودند، بلكه با قوانني خود به اداره ى حكومت مى پرداختند. آنان حىت در مورد 

 با آرگوسيان حبث و »10 « و برگزارى بازى هاى منه » «*»9 «خدمت گذارى به معبد ژونون 
مشاجره مى كردند. اين را نيز بايد افزود كه در آن هنگام كه آرگوسيان در تنگه ى ترموپيل حاضر 
به مبارزه، مهراه با السدمونيان نشدند- مگر اين كه خبشى از فرماندهى به آنان سپرده مى شد- 

 ميسىن ها تنها

 ______________________________
)1.(Ithome  

)2.(Theagenide  

)3.(Lucius AemiliusMamercus  

)4.(Luc iusStudiusJulius  

   . م 468). خنستني سال از املپياد هفتاد و هشتم، سال 5(
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)6.(Parmenide le posidoniste  

)7.((Myceniens ).؛ ساكنان ميسن؛ شهرى در آرگوليس يونان. مركز متّدن ميسىن بود 

)8.((Argolide ).؛ سرزميىن در مشال شرقى پلوپونز؛ مركزش آرگوس بود 

)9.((Junon ) ؛ اهله ى رومى و مهسر ژوپيرت، دخرت ساتورن و اهله ى ازدواج كه با «هرا» اهله ى
 يوناىن مطابقت مى كند.

 * در ترمجه ى انگليسى معبد هرا آمده است.

)10.((LesjeuxNemeen ) ؛ جشن هاى يونان كه در دره ى كوچك منه(Nemee ) برگزار
 مى گرديد.

 269ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ساكنني سراسر آرگوليد بودند كه به نريوهاى السدموىن ملحق شدند.

) كوتاه سخن اين كه، آرگوسيان نگران بودند ميسىن ها بيش از حد قدرمتند شده و مغرور از 3(
قدمت تارخيى شهر خويش، براى استيال بر متامى سرزمني آرگوس به كشمكش با آنان بپردازند. 
آرگوسيان كه اين افكار خصمانه، آنان را خشمگني كرده بود از دير زماىن، تصرف ميسن را در 
سر مى پروراندند. عاقبت، هنگامى كه السدمونيان از توان افتاده، در موقعيت يارى رساندن به 

ميسىن ها نبودند، آرگوسى ها فرصت را براى اجراى نقشه ى خويش مناسب ديدند. در نتيجه، سپاه 
قدرمتندى از آرگوس و شهرهاى هم پيمانشان گرد آورده و عليه ميسن لشكر كشيدند. پس از 
آن كه ميسنيان را در جنگ شكست داده و آن ها را وادار به عقب نشيىن به سوى برج و 

 باروهايشان كردند، شهر را به حماصره درآوردند.

) ميسنيان براى مدتى دفاع جانانه اى به عمل آوردند، اما قواى قدرمتند سپاه مقابل، آنان را از 4(
پاى درآورده و به واسطه ى عدم امكان بره گريى از كمك السدمونيان- كه بر اثر زمني لرزه ناتوان 

 گشته و از طرىف خود با مهسايگانشان در جنگ بودند- عاقبت تسليم شدند.
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) آرگوسيان آن ها را به بردگى كشانده و از هر ده نفر، يكى را براى خدمت گذارى به درگاه ايزد 5(
 وقف منوده، شهر ميسن را ويران ساختند.

چنني بود فرجام اين شهر كه پيشرت، يكى از برجسته ترين شهرهاى يونان بود: اين شهر مردان 
بزرگى پرورش داد و در تاريخ نامى از خود باقى گذارد. تا روزگار ما اين شهر غريمسكوىن ماند. 

 چنني بود رويدادهاىي كه در طول اين سال رخ دادند.

66. 

  آرخونت آتن بود، روميان لوسيوس پيناريوس مامرتينوس »2 «، ليزسيرتات »1 «) در اين سال 1(
  را به كنسوىل منصوب كردند.»4 « و پوبليوس فوريوس فوسوس »3«

 ______________________________
   . م 467). دومني سال از املپياد هفتاد و هشتم؛ سال 1(

)2.(Lysistrate  

)3.(LuciusPi nariusMamertinus  

)4.((pu bliusFuriusFusus ) ؛ به جاى فوسوس در منت، نام حتريف شده ى فيفرون آمده
 است.

 270ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، جبار زانكل، را به سوى خويش فراخواند و »1 «هريون، فرمانرواى سرياكوزيان، پسران آناكزيالس 
پس از دادن هداياى باشكوه به آن ها، خدماتى را كه ژلون در حق پدرشان روا داشت، به آنان 
يادآور شده و تلوحيا به آنان فهماند، حال كه به سن بلوغ رسيده اند مى بايست از قيمشان، 

، گزارشى از اوضاع ملك را خواستار شده، خود زمام حكومت را در دست »2 «ميسى توس 
 گريند.
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) در واقع آنان پس از بازگشت به رژيوم، گزارشى از اوضاع حكومت را از قيمشان خواستار 2(
 شدند.

اين مرد درستكار متام دوستان پدرش را گردهم آورد و چونان گزارش جامعى از اوضاع مملكت به 
 فرزندان آناگزيالس ارائه داد كه متام حضار، با هم و هم زمان، عدل و وفادارى اش را ستودند.

پسران آناگزيالس نادم و پشيمان از كرده ى خويش، از ميسى توس خواستند حكومت پدر را 
 دگربار به دست گرفته و به اداره ى قلمروى خويش، ادامه دهد.

) اما ميسى توس نپذيرفت و آن چه را كه به وى سپرده شده بود به طور كامل بازپس داد. آنگاه 3(
متام داراىي خويش را سوار بر كشىت اى جنگى منود و رژيوم را ترك گفت، در حاىل كه مردم بسيارى، 

 وى را با ابراز احساسات بدرقه مى كردند.

 گذرانيد؛ در »4 « واقع در آركادى »3 «كشىت اش در يونان پلو گرفت و باقى عمر را در تژه 
 حاىل كه نزد مهگان از ارج و احرتام بسيارى برخوردار بود.

) هريون، پادشاه سرياكوزيان، در كاتان بدرود حيات گفت و به عنوان باىن اين شهر، افتخارى 4(
را كه سزاوار قهرمانان است از آن خود ساخت. وى يازده سال فرمانرواىي كرد و پادشاهى را به 

 برادرش تراسى بول واگذارد كه تنها يكسال حكومت منود.

 ______________________________
)1.(Anaxilas  

)2.(Micythus  

)3.((Tegee ).؛ اولني مركز آركادى بود 

)4.((Arcadie ).؛ در خبش مركزى پلوپونز واقع بود 

 271ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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67. 

 و تيتوس كويني توس كاپى »2 « آرخونت آتن بود، روميان آپيوس كلوديوس »1 «) وقىت ليزانياس 1(
 در اين سال تراسى بول، فرمانرواى سرياكوزيان، از »4 « را به كنسوىل برگزيدند.»3 «تولينوس 

 ختت سلطنت به پايني كشيده شد.

 چون مى خواهيم شرح مبسوطى از اين رويداد به دست دهيم، ناگزيرمي تا اندكى به قبل بازگردمي.

، كه به واسطه ى دلريى و استعداد »5 «) مهننان كه پيش تر اشاره كردمي، ژلون، پسر دينومن 2(
نظامى زبانزد مهگان بود، كارتاژها را به انقياد خويش درآورده، اين بربرها را در جنگى سازمان 

يافته، شكست داده بود. وى كه نسبت به دمشنان شكست خورده، مهربان، با گذشت و خريخواه 
 مهسايگانش بود، ارج و احرتام سيسيلى ها را نسبت به خويش برانگيخت.

) از اين رو، وى كه به واسطه ى نرم خوىي اش حمبوب مهگان گشته بود تا پايان عمر در صلح و 3(
 آرامش روزگار گذراند.

 اما هريون، ارشد برادرانش، كه جانشني وى شده بود با رعايايش به نرمى رفتار منى كرد.

) وى خبيل و ستمگر بود و از سادگى و انسانيت برادرش بسيار دور بود. با وجود اين، كساىن 4(
كه متايل به شورش و آشوب داشتند به حلاظ ياد و خاطره ى ژلون كه نزد متامى سيسيليان گرامى 

 بود، دست نگاه مى داشتند.

) پس از مرگ هريون، تراسى بول، برادرش بر ختت سلطنت جلوس كرد و در شرارت از سلفش 5(
پيشى گرفت. وى ذاتا ستمگر و خوخنوار بود و ناعادالنه بسيارى از مردم را به قتل رساند و پس 
از آن كه بسيارى را با اتامات واهى تبعيد كرد، داراىي هاى آنان را به نفع خزانه ى شاهى مصادره 

 كرد. اين چنني، وى كه از

 ______________________________
)1.(Lysanias  
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)2.(AppiusClaudius  

)3.(TitusQu intusCapitolinus  

   . م 466). سومني سال از املپياد هفتاد و هشتم؛ سال 4(

)5.(Dinomene  
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رعايايش بيزار و مورد انزجار كساىن شد كه بدان ها ستم روا داشته بود، سپاه مزدورى را براى مقابله 
 با نريوهاى شبه نظامى و مردمى شهر فراهم آورد.

) سراجنام، وى كه براى عموم بيش از پيش حتمل ناپذير شده، برخى را مورد آزار قرار داده و 6(
برخى ديگر را به قتل رسانده بود، زمينه را براى شورش رعايايش فراهم آورد. بارى، سرياكوزيان 

فرماندهاىن براى خويش برگزيده و مهگى براى رهاىي از يوغ ستم شورش كردند؛ آنان دور فرماندهان 
 »1 «خويش گرد آمده، تالش كردند تا آزادى را دگربار به چنگ آورند.

) تراسى بول با مشاهده ى اين كه متام شهر عليه وى سالح بر دست گرفته اند، ابتدا كوشيد مردم 7(
را قانع كند. اما وقىت خود را در آرام كردن شورش سرياكوزيان ناتوان ديد، از كاتان، مهاجرنشيناىن 
را كه هريون در آن جا سكىن داده بود نزد خويش فرا خواند و ديگر حاميان و مشار زيادى از 

  هزار نفر تشكيل دهد.15مزدوران را گرد آورده و توانست سپاهى نزديك به 

، كه مناطقى »3 « و ايل »2 «) با اين سپاهيان، وى مناطقى از شهر را به نام هاى آخرادين 8(
 سوق اجليشى بودند، به اشغال درآورده، از آن جا بر شورشيان تاخت.

68. 
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 ناميده مى شد، تصرف كردند. از »4 «) سرياكوزيان در بادى امر، ناحيه اى از شهر را كه تيخه 1(
، هيمر و ديگر شهرهاى سيسيل »6 «، اگريژانت، سلى نونت »5 «آن جا، منايندگاىن را به ژال

 گسيل داشته تا آنان را براى كمك هاى فورى و شركت در آزادى سرياكوز ترغيب سازند.

) متامى اين شهرها، از درخواست منايندگان استقبال كرده و برخى در اعزام نريوهاى پياده و 2(
سواره نظام و برخى ديگر در فرستادن كشىت هاى دراز كامال جمهز، شتاب كردند؛ به گونه اى كه در 

 اندك زماىن، سرياكوزيان نريوى قابل توجهى 

 ______________________________
 )10). مقايسه كنيد با: ارسطو (سياست، بند 1(

)2.((Achradine ).؛ در سيسيل واقع بود 

)3.((Ile ).؛ در سيسيل واقع بود 

)4.(Tyche  

)5.((Gela ).؛ شهرى در سيسيل كه از كوچ نشني هاى رودس يونان بود 

)6.((Selinonte ).؛ شهرى در سيسيل در ساحل جنوىب ايل كه از كوچ نشني هاى مگارى بود 

 273ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 را در اختيار گرفته و آماده ى دفاع از خود، در زمني و دريا شدند.

) تراسى بول مورد قهر هم پيمانانش قرار گرفته و تنها به مزدورانش اميد بسته بود؛ وى فقط 3(
آخرادين و ايل را در اختيار داشت، زيرا باقى شهرها به اشغال سرياكوزيان درآمده بود. وى از دريا 
بر دمشنانش محله ور شد، وىل شكست خورده، مشار زيادى از ترى رم ها را از دست داد و با باقى 

 سپاه به ايل پناه برد.
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) در نربد زميىن نيز، مهني فرجام را داشت: وى كه پيشاپيش سپاهش آخرادين را ترك گفته بود 4(
در نربدى كه بر دروازه هاى شهر روى داد، شكست خورده و ناچار شد با تلفات بسيار به 

آخرادين بازگردد. عاقبت تاج و ختت را رها كرد و با سرياكوزيان درباره ى كسب اجازه ى عبور به 
  برساند.»1 «مذاكره پرداخت تا خود را به لوكر

) اين چنني، سرياكوزيان ميهن خويش را رهانيدند. آنان به مزدوران اجازه دادند تا از سرياكوز 5(
خارج شوند و پس از اين كه شهرهاى ديگر را نيز از استبداد و پادگان هاى بيگانه آزاد ساختند، 

 يك حكومت مردمى را مستقر كردند.

) از اين زمان، سرياكوز از صلح برخوردار و غىن و شكوفا گرديد و حكومت دموكراتيك خويش 6(
  حفظ كرد.»2 «را نزديك به شصت سال تا زمان دنيس جبار

) تراسى بول كه وارث يك پادشاهى پايدار بود، تاج و ختت را به واسطه ى شرارت و بدخوىي، 7(
به طرز شرم آورى از كف داد و به لوكر پناه برد و در آن جا، زندگانيش را در گوشه ى عزلت به سر 

 آورد.

) هم زمان با اين وقايع، روم براى خنستني بار توسط چهار خطيب رومى به نام هاى كايوس 8(
  و»5 «، ماركوس دوىي ليوس »4 « لوسيوس منتوريوس »3 «سى سينيوس،

 ______________________________
)1.(Locres  

)2.(DenisleTyran  

)3.(CaiusSicinius  

)4.(LuciusNemetorius  

)5.(MarcusDuillius  
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  اداره مى شد.»1 «اسپوريوس آكيليوس 

69. 

  به آرخونىت آتن منصوب گرديد و لوسيوس والريوس پوبليكوال»2 «) با پايان يافنت سال، ليزيته 1(
 »5 « به كنسوىل روم برگزيده شدند.»4 « و تيتوس اميليوس مامركوس »3«

- كه از اعتبار زيادى نزد خشايارشا برخوردار و »7 «، هريكاىن تبار»6 «در اين سال آرتابان 
فرمانده نگهبانان شاهى بود- طرح قتل خشايارشا و جلوس بر ختت سلطنت را پى ريزى كرد. وى 

 خواجه، كه مباشر شاه بود و شاه به وى اعتماد كامل داشت، در »8 «اين توطئه را با ميرتيدات 
 ميان گزارد. چون ميرتيدات خويشاوند و دوست آرتابان بود با اين توطئه موافقت كرد.

) آرتابان شبانگاه به كمك ميرتيدات وارد اتاق خواب خشايارشا شد و او را به قتل رساند. 2(
 آنگاه خود را به پسران شاه رسانيد.

 كه هر دوى آن ها در قصر مى زيستند »9 «آن ها سه نفر بودند: داريوش- ارشد برادران- و اردشري
  بود.»11 « كه در آن زمان غايب بود. هيشتاسپ خشرتپاون باخرت»10 «و سومى، هيشتاسپ 

) آرتابان هنگامى كه هنوز شب بود خود را به اردشري رساند و به وى گفت كه برادرش 3(
 داريوش، پدرش را به قتل رساند تا بر تاج و ختت دست يابد.

 ______________________________
)1.(SpuriusAquilius  

)2.(Lysithee  

)3.(LuciusV aleriusPublicola  

)4.(Titus AemiliusMamercus  
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   . م 465). چهارمني سال از املپياد هفتاد و هشتم؛ سال 5(

)6.(Artaban  

)7.((Hyrcanie )؛ سرزميىن در جنوب شرقى درياى خزر 

)8.(Mithridate  

)9.(Artaxerxes  

)10.(Hystaspe  

)11.((Bactres ) ؛ «باخرت»، «باكرتيا» يا «باكرتيانا». سرزميىن ميان رشته كوه هاى هندوكوش
 و آمودريا كه مركز آن بلخ كنوىن بوده است.

 275ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) بنابراين به وى پيشنهاد كرد از هم اكنون از يوغ برادرش درآمده و با گرفنت انتقام مرگ پدر، به 4(
 جايش پادشاهى كند. در عني حال براى حتقق اين مهم به او قول محايت گارد شاهنشاهى را داد.

) اردشري باور كرد و به مهراهى گارد شاهى، ىب درنگ برادرش داريوش را به قتل رساند. آرتابان با 5(
 را به دور خويش مجع كرد و به آنان »1 «مشاهده ى اين كه توطئه اش تاكنون موفق بوده، پسرانش 

 گفت كه زمان دست ياىب به تاج و ختت فرا رسيده است. وى بر اردشري ضربه ى مششريى وارد كرد.

) اما اردشري جراحىت سطحى برداشت و خود را كنار كشيد و بر آرتابان ضربه اى كارى وارد 6(
 ساخت.

اردشري كه به گونه اى معجزه آسا جنات يافته بود، پس از كني ستاندن از قاتل پدرش، بر ختت 
سلطنت جلوس كرد. چنني بود سرنوشت خشايارشا، پس از بيست سال پادشاهى؛ جانشني او، 

 »2 «اردشري، چهل سال پادشاهى كرد.
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70. 

، »5 « و تيتوس مينوسيوس »4 « و كنسوىل اولوس ويرژينيوس »3 «) در زمان آرخونىت آرمخيد1(
 »7 « كورنىت فاتح مسابقات دو و ميداىن شد.»6 «هفتاد و �مني املپياد برگزار گرديد و گزنفون 

 را كه بر سر بره بردارى از معادن عليه آن ها شورش كرده »8 «در اين سال، آتنيان، تاسى ها
 .»9 «بودند، سركوب كرده و آن ها را دگربار به اطاعت خويش درآوردند

) مهننني وقىت اگيناييان شورش كردند، آتنيان براى به انقياد درآوردن آن ها، اگينا را به حماصره ى 2(
 خويش درآوردند. مردم اين شهر كه اغلب در نربدهاى 

 ______________________________
 )1، 3). تعداد پسران آرتابان، هفت نفر بوده است. ر. ك به: ژوسنت (1(

 ). مقصود اردشري درازدست «ماكروخري» مى باشد.2(

)3.(Archemide  

)4.(AulusVirginius  

)5.(TitusMinucius  

)6.(Xenophon  

   . م 464). اولني سال از املپياد هفتاد و �م؛ سال 7(

)8.((Thasiens ) ؛ ساكنان جزيره اى در درياى اژه در مشال يونان 

) قبل از زمني لرزه اى بود كه اسپارت را ويران 100، 1). اين شورش براساس نظر توسيديد (9(
 ساخت.
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درياىي پريوز شده بودند، بر خود مى باليدند و نيز از پول و ترى رم هاى زيادى بره مند بودند و در 
 يك كالم، مهواره با آتنيان اختالف داشتند.

) بدين خاطر آتنيان عليه آن ها لشكركشى منوده، سرزمينشان را ويران ساخته و اگينا را به 3(
حماصره ى خويش درآوردند. آتنيان به تدريج با افزايش قدرتشان، ديگر مثل سابق با هم پيمانان 

 خويش با مالطفت رفتار منى كردند. آنان چونان ارباباىن مغرور و خودخواه فرمان مى راندند.

) از اين روى، بسيارى از اين هم پيمانان، ناخشنود از چنني سرسپردگى، در ميان خود 4(
طرح هاى شورش پى ريزى كرده و برخى بدون اين كه منتظر تصميم جممع عمومى شوند، علم 

 استقالل را برمى افراشتند.

) هم زمان با اين وقايع، آتنيان كه اكنون سيادت بر دريا را در اختيار داشتند، ده هزار كوچ نشني 5(
 فرستادند. برخى از اين كوچ نشينان از شهروندان آتن بودند و برخى ديگر »1 «را به آمفى پوليس 

از ميان مردمان شهرهاى متحد انتخاب شده بودند؛ آتنيان اين سرزمني را به قيد قرعه در ميانشان 
تقسيم كردند. پس از مدتى، بر تراسيان چريه شده، اما بعدها كه به درون تراس پيشروى كردند، 

  گردن زده شدند»2 «متامى كساىن كه وارد اين شهر شده بودند، توسط مردمى به نام ادونيان 
»3«. 

71. 

 و كويني توس سرويليوس »5 « آرخونت آتن بود، روميان تيتوس كويني تيوس »4 «) وقىت تل پومل 1(
 در اين سال اردشري، پادشاه پارسيان، كه به تازگى »7 « را به كنسوىل برگزيدند.»6 «اسرتوكتوس 

بر ختت جلوس منوده بود؛ در بادى امر هم دستان قاتل پدرش را جمازات كرده و آنگاه سرگرم رتق و 
 فتق امور امپراتورى شد.

 ______________________________
)1.((Amphipolis ) .؛ شهرى در مقدونيه و از كلوىن هاى آتن در كنار رود اسرتى مون

 توسيديد به اين شهر تبعيد شد.
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)2.((Edoniens ) ؛ ساكنان باستاىن تراس 

 ). در نربد دراسيكوس 3(

)4.(Tlepoleme  

)5.(TitusQuintius  

)6.(QuintusS erviliusStructus  

   . م 463). دومني سال از املپياد هفتاد و �م، سال 7(

 277ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) وى با طيب خاطر، متامى خشرتپاون هاىي را كه با وى دمشىن داشتند، عزل كرد و 2(
حكومت هايشان را به دوستان وفادارش سپرد. سپس توجه خويش را بر وضعيت عايدات، 

سپاهيان، تداركات و جتهيزات نظامى معطوف ساخت. وى با اداره ى خردمندانه ى امپراتورى، 
 احرتام عموم پارسيان را نسبت به خويش جلب كرد.

) مصريان با آگاهى از مرگ خشايارشا و شورش هاىي كه در پى آن در قلمرو پادشاهى روى 3(
داده بود، زمان را براى دست ياىب به استقالل مناسب يافتند. آنان ىب درنگ متامى نريوهايشان را 
گردهم آورده، علم طغيان برافراشته و كارگزاران پارسى را كه مأمور دريافت خراج از مصر بودند 

  را به پادشاهى برگزيدند.»1 «اخراج كرده، ايناروس 

) ايناروس ابتدا يگاىن از سپاهيان مصرى تشكيل داد و آنگاه مزدوراىن از سرزمني هاى ديگر را 4(
گردهم آورده و اين چنني، سپاه قابل توجهى فراهم منود. وى مهننني منايندگاىن به سوى آتنيان 
اعزام داشت و به آنان وعده داد كه اگر در آزادى مصر شركت جويند، عالوه بر قدرداىن- كه 

 چنني خدمىت به مهراه خواهد داشت- در حكومت اين كشور نيز سهيم خواهند بود.
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) آتنيان با اين عقيده كه تضعيف بيش از اندازه ى پارسيان به نفعشان خواهد بود، مهننني به 5(
منظور برخوردارى از محايت مصريان- در صورت استيالى دگربار پارسيان- كمكى را مشتمل بر 

 سيصد ترى رم مقّرر منودند.

) آنان در تدارك اين ناوگان بسيار عجله به خرج دادند. اردشري با آگاهى از شورش مصريان و 6(
  «*»تداركات جنگى آنان، از توان انداخنت مصريان را توسط نريوهاى برتر خويش ضرورى 

پنداشت. بنابراين ىب درنگ سپاهياىن از متام خشرتپاون نشني هايش گردهم آورد، كشىت هاىي ساخت 
 و تداركات ديگرى نيز فراهم كرد. چنني بود وقايعى كه در آن زمان در آسيا و مصر روى داد.

 ______________________________
)1.(Inaros  

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «وقىت اردشري از شورش مصريان و تداركاتشان براى 
جنگ آگاه شد، بر آن شد كه سپاهى گرد آورد كه از حيث مشار و جتهيزات برتر از سپاه مصر 

 باشد.»
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72. 

) از زماىن كه سرياكوز و ديگر شهرهاى جزيره از يوغ استبداد رهيدند، متامى سيسيل غرق رفاه 1(
و شادى روزافزون گرديد. يونانيان سيسيل با بره گريى از صلحى پايدار و كشاورزى در خاكى 

حاصل خيز، ثروت خويش را با زراعت افزايش دادند. سرزمينشان آكنده از بردگان، رمه ها و ديگر 
انواع وسايل و رفاه گرديد. عايدات افزايش يافت، زيرا ديگر جنگى نبود تا به دفاع از خويش 

 بپردازند.

) اما ساكنني آن پس از چندى، به داليلى كه در پى مى آورمي، دگر بار وارد جنگ و شورش 2(
شدند. پس از سرنگوىن استبداد تراسى بول، آنان جممعى عمومى ترتيب داده و پس از انتخاب 

 برپا دارند و هر »1 «حكومىت دموكراتيك، به اتفاق آرا تصميم گرفتند جمسمه اى براى ژوپيرت ليرباتور
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 و بازى هاى باشكوهى را در روزى كه ميهن خويش را از يوغ ستم »2 «ساله جشن هاى آزادى 
 ورزا براى خدايان قرباىن كرده، 450جباران رهانيدند، برگزار منايند. در طى اين بازى ها مى بايست 

 از آن غذاى شهروندان را فراهم سازند.

) سرياكوزيان متامى مناصب قضاىي را در اختيار اصيل ترين شهروندان قرار دادند، وىل خارجياىن 3(
كه در زمان پادشاهى ژلون به تابعيت درآمده بودند از اين مناصب ىب بره ماندند؛ خواه آنان را 
اليق آن منى دانستند، خواه به چنني مرداىن كه در درون استبداد رشد كرده و به خدمت به پادشاه 
خوى گرفته بودند و ممكن بود علم شورش را برافرازند، اعتماد نداشتند. در واقع، مهني امر روى 

داد. ژلون به بيش از ده هزار مزدور خارجى حق شهروندى داده بود و از ميان آن ها بيش از هفت 
 هزار تن در اين شورش شركت جستند.

73. 

) اين مزدوران خارجى، ناراضى از عدم افتخار دريافت مناصب قضاىي عليه سرياكوزيان 1(
شوريدند و آخرادين و ايل را، كه هريك از باروهاى مستحكمى برخوردار بودند، به تصرف خويش 

 درآوردند.

 ______________________________
)1.((J upiterLiberateur ).؛ در ترمجه ى انگليسى «زئوس» آمده است 

)2.((Eleutheries ).؛ جشن هاىي كه به افتخار استقالل سرزمني برپا مى گرديد 
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 ) سرياكوزيان، سراسيمه باقى شهر را اشغال كردند و جهت امنيت، در سوى مقابل اپيپول 2(
. اين چنني از مست دشت متامى راه هاى خروجى را بر شورشيان بسته و به  «*» سنگر گرفتند»1«

 راحىت مانع رسيدن آذوقه به آنان شدند.
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) اگرچه اين مزدوران در مشار از سرياكوزيان كمرت بودند، در عوض جتارب نظامى بسيار بيشرتى 3(
داشتند. در نتيجه، وقىت جنگ هاى تن به تن در اين حواىل روى داد مزدوران بر سرياكوزيان چريه 
شدند، وىل چون راه ارتباطى آن ها با دشت مسدود شده بود، هيچ آذوقه و تداركاتى به آن ها 

 نرسد و از اين حيث در رنج بودند. چنني بود، در آن زمان، وضع امور در سيسيل.

74. 

 و تيربيوس اميليوس »3 « در آتن، كويني توس فابيوس ويبوالنوس »2 «) در زمان آرخونىت كونون 1(
 در اين سال اردشري، پادشاه پارسيان، »5 « به مقام كنسوىل روم رسيدند.»4 «مامركوس 

- پسر داريوش و عموى پدرش- واگذار كرد. »6 «فرماندهى لشكركشى به مصر را به هخامنش 
سپاهياىن كه وى براى نربد با مصريان به هخامنش سپرده بود بالغ بر سيصد هزار پياده و 

 سواره نظام بود.

) هخامنش وقىت به مصر درآمد، اردويش را جماور نيل برپا منود و پس از آن كه به سپاهش- به 2(
دليل خستگى- اسرتاحىت داد، مهه چيز را براى نربد آماده ساخت. اما مصريان پس از گردآورى 

 سپاهياىن از ليىب و مصر در انتظار نريوهاى كمكى آتن بودند.

) پس از آن كه نريوهاى كمكى با دويست كشىت جنگى در مصر پلو گرفتند و براى جنگ با 3(
 پارسيان به سپاه مصر پيوستند، جنگ خونيىن روى داد.

 ______________________________
)1.(Epipoles  

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «... و قسمىت از شهر را كه به اپيوال مشرف بود، با 
 ديوارى مسدود كرده، پشت آن سنگر گرفته و اين چنني، از امنيت بيشرتى برخوردار شدند.»

)2.(Conon  

)3.(Quintu sFabiusVibulanus  
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)4.(Tiberius AemiliusMamercus  

   . م 462). سومني سال از املپياد هفتاد و �م؛ سال 5(

)6.(Achaemenes  
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پارسياىن كه در مشار بيشرت بودند، مدتى برترى داشتند. اّما آنگاه، آتنيان با گسرتاندن سپاهيان 
 خويش، دمشنان خويش را دور زده، مشار زيادى از آنان را كشته و باقى بربرها را به فرار واداشتند.

. سراجنام پارسيان پس از آن كه بيشرت  «*») كشتار بزرگى در هنگام فرار صورت گرفت 4(
 آتنيان كه كسب اين پريوزى را »1 «نريوهاى خويش را از دست دادند، به قصر سپيد پناه بردند.

ناشى از تور خويش مى پنداشتند، دمشن را تا اين مكان به عقب رانده، از حماصره ى قصر سپيد 
 چشم پوشى نكردند.

) اردشري با آگاهى از شكست سپاهيانش، ىب درنگ چند تن از مالزمان خويش را مهراه با 5(
هداياىي به السدمون فرستاد تا آنان را به اعالن جنگ عليه آتنيان برانگيخته و اين چنني آتنيان 

فاتح در مصر، ناچار شوند براى دفاع از ميهن خويش بشتابند. اما السدمونيان از پذيرش هدايا و 
 پيشنهادات پارسيان خوددارى ورزيدند.

اردشري كه از يارى السدمونيان نااميد شده بود دگر بار سپاهياىن آراست و فرماندهى آنان را به 
- دو تن از سرداران برجسته ى پارسى- سپرد و آن ها را براى جنگ با »3 « و مگابيز»2 «آرتاباز

 مصريان روانه ساخت.

75. 

 و سوپريوس »5 « آرخونت آتن بود، روميان كويني توس سرويليوس »4 «) هنگامى كه اوى پوس 1(
 در اين سال آرتاباز و مگابيز كه براى نربد »7 « را به كنسوىل برگزيدند.»6 «پوستوميوس آلبينوس 

 با مصريان روانه شده بودند، از پارس با لشكرى 
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 ______________________________
* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «اما وقىت آتنيان محله را آغاز كردند، نريوهاى رودروى 
خويش را به فرار واداشتند، بسيارى از آن ها را از دم تيغ گذراندند و باقى بربرها، مجلگى، راه فرار 

 را پيش گرفتند.

)1.((Mur -Blanc ) ؛ نامش به خاطر سنگ هاى سپيدى است كه در آن به كار گرفته شده
 ) اين كاخ در شهر ممفيس واقع بود.104، 1است. بر پايه ى نظر توسيديد (

)2.(Artabaze  

)3.((Megabyze ) ؛ توسيديد وى را پسر كلئومربوت(Cleombrote ) :مى داند. ر. ك به
 )107، 1توسيديد (

)4.(Evippus  

)5.(QuintusServilius  

)6.(SpuriusP osthumiusAlbinus  

   . م 461). چهارمني سال از املپياد هفتاد و �م، 7(
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  هزار پياده و سواره نظام عزميت كردند.300بالغ بر 

) آنان وقىت به كيليكيه و فنيقيه رسيدند به سپاهيانشان اسرتاحت دادند و به قربسيان، فنيقيان و 2(
 300كيليكى ها دستور دادند براى آن ها كشىت هاى جنگى فراهم سازند. وقىت ناوگاىن مشتمل بر 

 ترى رم آماده شد، برتين و زبده ترين ملوانان را با جنگ افزارها در آن ها جاى دادند.

) بارى اين دو تن سردار پارسى تقريبا متام سال را صرف فراهم ساخنت تداركات و دادن 3(
آموزش هاى نظامى به سربازان و عادت دادن آن ها به شيوه هاى رزم كردند. در اين حني، آتنيان كه 
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 تنگ كردند. اما چون پارسيان »1 «در مصر بودند، حلقه ى حماصره ى قصر سپيد را در ممفيس 
 سخت ايستادگى مى كردند، توفيقى در تصرف آن به دست نياوردند.

76. 

) در سيسيل، سرياكوزيان در جنگ عليه شورشيان خارجى، به حماصره ى آخرادين و ايل ادامه 1(
دادند. آن ها شورشيان را در نربدى درياىي شكست دادند، اما نتوانستند آن ها را از موقعيت 

 مستحكم خويش بريون برانند.

) عاقبت دو طرف نربد در خشكى با يكديگر به جنگ پرداخته و پس از مقاومىت دلريانه از 2(
جانب هر دو طرف و با وجود تلفاتى كه بر آنان وارد گرديد، پريوزى از آن سرياكوزيان شد. پس 

 تن از شجاع ترين افرادى كه پريوزى را رقم زده بودند، نشان 600از جنگ، سرياكوزيان به 
  نقره به عنوان «پاداش افتخار» تقسيم كردند.»2 «شجاعت داده و در ميان آن ها يك مني 

- به كاتان ها، كه سرزمني »4 «- سردار سيكول ها»3 «) مقارن با اين وقايع، دوستيوس 3(
 هم وطنان او را تصرف كرده بودند، خشم گرفته و به آنان اعالن جنگ داد.

سرياكوزيان نيز عليه كاتان لشكركشى كردند: آنان اين سرزمني را بني خود تقسيم كرده، براى دفاع 
 »5 «از كوچ نشيىن كه هريون جبار برپا ساخته بود، رهسپار شدند.

 ______________________________
)1.(Memphis  

)2.((Mine ) گرم وزن داشت.432؛ يك مني معادل صد درامخاى يوناىن بود و  

)3.(Ducetius  

)4.((Sicules )؛ ساكنان شبه جزيره ى ايتاليا 

 ). به نظر مى رسد منت در اين جا ناقص است.5(
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كاتان ها ايستادگى كردند، وىل در چندين روياروىي شكست را پذيرا و از كاتان رانده شدند و 
 و امروزه «اتنا» خوانده مى شود، به متلك خويش درآوردند. »1 «شهرى را كه پيش از اين «انزيا»

 اين چنني بود كه ساكنان خنستني كاتان پس از يك دوره ى نسبتا طوالىن، ميهن خويش را بازيافتند.

) پس از اين رويداد، به پريوى از آن ها، متام كساىن كه در زمان پادشاهى هريون از شهرهاى 4(
خويش تبعيد شده بودند، از اطراف و اكناف، نريوهاى كمكى گرد آورده و پس از بريون راندن 

 ، اگريژانت ها و هيمريان.»2 «متجاوزين، به زادگاه خويش بازگشتند. از اين مشار بودند ژالييان 

 و زانكلى ها، پسران آناگزيالس را كه بر آن ها حكم مى راندند، بريون »3 «) هم چنني رژيوميان 5(
رانده و زمني هاى اجدادى خويش را آزاد كردند. اندك زماىن بعد، ژالييان كه ساكنني اصلى 

  بودند، اين سرزمني را بني خود تقسيم كردند.»4 «كامارين 

عاقبت، متامى شهرهاىي كه براى نابودى دمشنان مصمم شده بودند به ساكنني خارجى اعالن 
جنگ دادند و با توافقى مشرتك بر آن شدند تا تبعيديان را فرا خوانده، شهرها را به ساكنني پيشني 
واگذارند و به مزدوراىن كه در دوران پادشاهى دمشنان خدمت كرده بودند، دستور دادند تا مهگى 

 . «*» روانه شوند»5 «به مسني 

) اين چنني، جنگ هاى داخلى پايان گرفت و تقريبا متامى شهرها كه از استيالى بيگانگان آزاد 6(
 شده بودند، زمني ها را بني صاحبان واقعى- به قيد قرعه-

 ______________________________
)1.(Ennesia  

)2.((Geleens )؛ ساكنان ژال 

)3.(Rhegiens  
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در حدود املپياد چهل و پنجم توسط سرياكوزها بنا شد. ر. ( Camarine)). شهر كامارين 4(
 ).5، 4ك به: توسيديد (

)5.(Messine  

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «... و در واقع متامى شهرها كه خواهان پايان دادن به 
جنگ ها بودند، مشرتكا تصميمى اختاذ كردند و مزدوران را از بني خود بريون رانده، آنگاه تبعيديان 

را پذيرا شده، شهرها را به شهروندان اصلى بازپس دادند؛ اما به مزدوراىن كه به خاطر 
حكومت هاى استبدادى پيشني، صاحب شهرهاىي شدند كه به ديگران تعلق داشت، اجازه دادند 

 داراىي هايشان را برداشته، مهگى به مسني روانه شوند.»

 283ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 تقسيم كردند.

77. 

 و تيتوس كويني توس »2 « آرخونت آتن بود، كويني توس فابيوس »1 «) هنگامى كه فراسيكليد1(
 »4 « كنسول هاى روم بودند. املپياد هشتادم برگزار گرديد و توريالس تسالياىي »3 «كاپى تولينوس 

 در اين سال، سرداران پارسى مستقر در كيليكيه، ناوگاىن »5 «فاتح مسابقات دو و ميداىن شد.
 كشىت جنگى تدارك ديده، پيشاپيش نريوى زميىن از سوريه و فنيقيه عبور كردند. 300مركب از 

آنان مهراه ناوگاىن كه در طول ساحل حركت مى كرد به مصر درآمده، به سوى ممفيس پيشروى 
 منودند.

) ورود سپاهيان پارسى به مصر، آتنيان و مصريان را هراسان ساخت و موجب شد قصر سپيد 2(
از حماصره خارج گردد. با وجود اين، سرداران پارسى راه احتياط را پيش گرفته، از روياروىي با دمشن 

 اجتناب ورزيده، كوشيدند جنگ را با چند ترفند جنگى به فرجام برسانند.
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 لنگر انداخته بودند، »6 «براين اساس، چون كشىت هاى جنگى آتيكى در جزيره ى پروسوپيتيس 
پارسيان از طريف حفر كانال هاىي، مسري رودخانه اى كه آن را در بر داشت، منحرف كرده و جزيره 

 را به خشكى مبدل ساختند و كشىت ها را به گل نشاندند.

) وقىت كشىت ها اين چنني به گل نشست، مصريان ترسيدند و آتنيان را رها كرده، با پارسيان از 3(
در صلح درآمدند. آتنيان حمروم از يارى هم پيمانانشان و هنگامى كه ديدند كشىت هايشان 

بالاستفاده شده است، آن ها را به آتش كشيدند تا به دست دمشن نيفتد. آنان ىب آن كه از اين 
رويداد دردناك، نااميد گردند با يادآورى خاطرات باشكوه و پرافتخار گذشته، يكديگر را تسلى 

 مى دادند.

 ) چون مى خواستند از مدافعان ترموپيل كه براى وطن جان فشاىن كرده 4(

 ______________________________
)1.(Phrasiclide  

)2.(QuintusFabius  

)3.(TitusQu intusCapitolinus  

)4.(Tory llasleThessalien  

   . م 460). اولني سال از املپياد هشتادم؛ سال 5(

)6.(Prosopitis  
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 بودند، پيشى گريند، خود را براى جنگيدن با دمشن آماده كردند.
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سرداران پارسى، آرتاباز و مگابيز، با مالحظه شجاعت ىب مهتاى دمشن، به اين نتيجه رسيدند كه 
شكست آن ها بدون از دست دادن مشار زيادى سرباز غريممكن است. از اين روى، پيماىن بستند 

 كه به آتنيان اجازه مى داد ىب وامهه و بدون گزند از مصر خارج گردند.

) آتنيان كه به واسطه ى شجاعت خويش جنات يافته بودند، مصر را ترك گفته از طريق ليىب خود 5(
  رساندند و برخالف انتظار مهگان، صحيح و سامل به ميهن خويش بازگشتند»1 «را به سرين 

«*». 

، با سخنراىن هاى عوام فريبانه ى خويش، »3 «، پسر سيمونيد»2 «) مقارن با اين وقايع، افيالت 6(
در آتن موجب آشفتگى هاىي گرديد. او به مردم توصيه مى كرد تا از قدرت جممع بزرگان كاسته و 

. اين مرد حرمت شكن مدت زيادى از  «**»قوانني قدميى و شناخته شده ى حكومت را فسخ كنند
 . «***»خطر مصون مناند؛ شبانگاه به قتل رسيد و به سرنوشىت تاريك دچار گشت 

78. 

  به آرخونىت آتن منصوب شد و اولوس پوستوميوس رگولوس »4 «) با پايان يافنت سال، فيلوكلس 1(
 »7 « در روم به كنسوىل برگزيده شدند.»6 « و اسپوريوس فوريوس مديوالنوس »5«

 ______________________________
)1.((Cyrene ) ؛ از كلوىن هاى يونان در آفريقاى غرىب و در غرب مصر. در دوره ى باستان

 مركز حكومت سرينائيك بوده است.

 ) بسيارى از آن ها هالك شدند.110، 1* بر پايه ى نظر توسيديد (

)2.(Ephialte  

)3.(Simonide  

** در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «جممع را متقاعد ساخت تا از قدرت شوراى 
 آروپاگوس كاسته و آداب و سنن نياكانشان را برچينند.»
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 *** در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «... و هيچ كس از چگونگى مرگش آگاه نيست.»

)4.(Philocles  

)5.(Aulusp osthumiusRegulus  

)6.(Spurius FuriusMediolanus  

   . م 459). دومني سال از املپياد هشتادم. سال 7(
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 به آتنيان اعالن جنگ دادند. آتنيان بر متجاوزين تاختند »1 «در اين سال، كورنتيان و اپيدوريان 
 »2 «و جنگ خونيىن درگرفت كه آتنيان پريوز شدند.

 تاخته، وارد پلوپونز شده و دمشنان را از پاى »3 «) سپس با ناوگاىن پرمشار بر سرزمني هالني ها2(
درآوردند. پلوپونزيان نريوهايشان را گرد آوردند تا در برابر مهامجني ايستادگى كنند. نربد در نزديكى 

  درگرفت كه در آن آتنيان دگربار پريوز شدند.»4 «سكرى فاليا

) پس از اين پريوزى، بر آن شدند اگيناييان را جمازات كنند، زيرا اينان به واسطه ى جنگاورهاى 3(
 پيشني بر آتنيان فخر مى فروختند و به ديده ى حتقري بر آ�ا مى نگريستند.

) بنابراين آتنيان ناوگان قابل توجهى به سوى آن ها روانه ساختند؛ اما ساكنني اگينا كه از 4(
جتربه ى نظامى چشم گريى برخوردار و داراى آوازه اى بلند در جنگ هاى درياىي بودند، از برترى 
سپاهيان آتىن هراسى به دل راه ندادند. آن ها كه مشار كاىف ترى رم در اختيار داشتند ترى رم هاى 

ديگرى نيز ساختند و با آتنيان وارد جنگ شدند، وىل در نربد درياىي شكست را پذيرا شده، هفتاد 
ترى رم را از كف دادند. غرور اگيناييان با اين شكست جرحيه دار گشت و حتت انقياد آتنيان 

 درآمدند.

  ماه با اگيناييان جنگيد.9 بودند كه »5 «آتنيان اين پريوزى را مديون لئوكرات 
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) مهزمان با اين رخدادها، دوستيوس سردار سيكول ها، از تبارى نامى، كه در اين زمان بسيار 5(
 را بنا �اد و زمني اطرافش را بني ساكنني آن تقسيم كرد. سپس عليه »6 «بانفوذ بود، شهر «منن»

 - كه شهرى مهم بود- لشكركشى كرده، آن را به »7 «مورگانتني 

 ______________________________
)1.((Epidauriens ) ؛ ساكنان اپيدور؛ از شهرهاى آرگوليد واقع در ساحل درياى اژه. معبد

 آن مشهور است.( Esculape)اسكوال  

). بنا بر نظر توسيديد، برعكس اين كورنىت ها بودند كه در اين جنگ به پريوزى دست يافتند. 2(
 ر. ك به:

 ).105، 1توسيديد (

)3.(Haliens  

)4.(Cecryphalia  

)5.(Leocrate  

)6.(Menene  

)7.(Morgantine  

 286ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 تصرف خويش درآورد و اين چنني صاحب افتخارى بزرگ نزد هم ميهنانش گرديد.

79. 

 به آرخونىت آتن منصوب گرديد و پوبليوس سرويليوس »1 «) پس از پايان يافنت سال، بيون 1(
 در طى »4 « در روم به كنسوىل برگزيده شدند.»3 « و لوسيوس ابوتيوس آلباس »2 «اسرتوكتوس 
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اين سال، نزاعى بني كورنىت ها و مگاريان در مورد حدود مرزهايشان آغاز گرديد و منجر شد دو 
 شهر وارد جنگ شوند.

) در بادى امر، به ختريب متقابل زمني ها و درگريى هاى پراكنده بسنده كردند. چون آتش جنگ 2(
بيش از پيش شعله ور شد، مگاريان كه ضعيف تر بوده و از كورنىت ها مى هراسيدند، آتنيان را براى 

 يارى فرا خواندند.

) در نتيجه، دو طرف از حيث توان نظامى برابر شدند و وقىت كورنتيان به مهراهى پلوپونزيان، با 3(
سپاهى قدرمتند به سوى مگار پيشروى كردند، آتنيان نريوهاى كمكى را حتت فرمان هريونيد- 

شخصى كه به واسطه ى شجاعتش مورد ستايش مهگان بود- به سوى مگاريان روانه كردند. نربد 
طوالىن و خونيىن درگرفت و دو طرف به يك ميزان از خود تور و شجاعت بروز مى دادند تا 

 اين كه پريوزى سراجنام از آن آتنيان گرديد و آنان مشار زيادى از دمشنان را به هالكت رساندند.

 روى داد و آتنيان دگر بار به پريوزى دست »5 «) پس از چند روز، نربد سخىت در سيموليا4(
 يافتند. اندك زماىن بعد، فوسيدى ها به دوريان هاىي كه از اعقاب السدمونيان بوده و در سى تى نيوم 

- سه شهر واقع بر دامنه ى كوه پارناس- مى زيستند، اعالن »8 « و ارينئوم »7 «، بويوم »6«
 جنگ دادند.

 ) فوسيديان با زور، دوريان ها را به اطاعت واداشته، شهرهايشان را5(

 ______________________________
)1.(Bion  

)2.(PubliusS erviliusStructus  

)3.(Luc iusAebutiusAlbas  

   . م 458). سومني سال از املپياد هشتادم، سال 4(

)5.((Cimolia )) 106، 1؛ نام ملكى خصوصى نزديك مگار؛ ر. ك به: توسيديد( 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


)6.(Cytinium  

)7.(Boium  

)8.(Erineum  

 287ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

- را با مالحظه ى »1 «متصرف شدند. در اين زمان السدمونيان، نيكومد- پسر كلئومن 
خويشاونديشان، به يارى دوريان ها روانه ساختند. نيكومد هزار و پانصد السدموىن و ده هزار تن 

 از ديگر پلوپونزيان را حتت امر خويش داشت.

 در دوران كودكى بود. نيكومد بر فوسيديان فائق آمد و »2 «) وى قيم پادشاه پليستوناكس 6(
 شهرهاى دوريان ها را باز پس گرفته، صلح را ميان دو سرزمني دگر بار برقرار ساخت.

80. 

) وقىت آتنيان آگاه شدند كه السدمونيان، جنگ عليه فوسيديان را به پايان رسانده و در حال 1(
بازگشت به سرزمني خويش مى باشند، تصميم گرفتند كه بر آن ها محله ور شوند. آن ها با آرگوسيان 

 را به »3 « هزار سرباز، گردنه هاى ژرانئن 14 كشىت جنگى و 50و تساىل ها متحد شده و مهراه با 
 اشغال خويش درآوردند.

 در بئوسى را در پيش گرفتند. »4 «) اّما السدمونيان با آگاهى از نقشه ى آتنيان راه تاناگر2(
آتنيان آن ها را تا بئوسى تعقيب كرده، جنگ خونيىن درگرفت. هرچند در گرماگرم نربد، تساليان در 
رديف السدمونيان قرار گرفتند، اما آتنيان به يارى آرگوسيان به ادامه ى جنگ مبادرت ورزيدند. هر 
دو طرف نربد، تلفات زيادى متحمل شدند و با فرارسيدن شب، جنگجويان دست از جنگ 

 كشيدند.
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) پس از اندك زماىن، تساليان خربدار شدند كه كاروان عظيمى از تداركات از آتيك براى آتنيان 3(
در راه است. آن ها فرصت را براى محله براين كاروان مناسب يافته و پس از صرف شام، از 

 تاريكى براى روياروىي با اين كاروان بره جستند.

) راهنمايان كاروان، ابتدا تساليان را با گروه هاى خودى اشتباه گرفتند، اما اندكى بعد، چند زد 4(
و خورد براى دست ياىب به مهمات روى داد. در ابتدا تساليان با بره گريى از اشتباه دمشن، 

هركسى را كه بر سر راهشان قرار مى گرفت، از دم تيغ مى گذراندند. آنان با آرايش نظامى سازمان 
 يافته بر افراد هراسان محله ور شده،

 ______________________________
 ) وى را پسر كلئومربوت مى داند.107، 1). توسيديد (1(

)2.(Pleistonax  

)3.((Geraneen ) ؛ اين گردنه ها توسط كوهى كه به مرزهاى مگار مشرف بود، به وجود آمده
 بودند.

)4.(Tanagre  
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 مشار زيادى از آنان را قتل عام كردند.

) اما آتنيان، در اردوگاه، وقىت از محله ى تساليان آگاه شدند خود را با شتاب فراوان بداجنا 5(
 رسانده و تساليان را وادار به گريز منوده، مشار زيادى از آنان را به قتل رساندند.

) السدمونيان، به نوبه ى خويش، با متامى سپاهيان آماده ى نربد، به يارى تساليان شتافتند. افراد 6(
زيادى از هر دو طرف به دليل تداوم و شدت جنگ به خاك هالكت افتادند. سراجنام، چون 
فرجام جنگ نامعلوم بود، هم آتنيان و هم السدمونيان خود را پريوز جنگ مى پنداشتند و چون 
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شب فرا رسيد، دو طرف نربد، متقابال منايندگاىن را براى انعقاد صلح موقت چهار ماهه روانه 
 .»1 «ساختند

81. 

 »3 « به آرخونىت آتن منصوب گرديد و لوسيوس لوكراتيوس »2 «) با پايان يافنت سال، منسيتيد1(
 در اين سال، تباييان كه به »5 « در روم به كنسوىل رسيدند.»4 «و تيتوس و توريوس سيكورينوس 

واسطه ى پيمانشان با خشايارشا حتقري شده بودند، سعى كردند تا شهرت و قدرت پيشينشان را 
 بازيابند.

) از اين رو، چون بئوسيان آن ها را حتقري كرده و ديگر هيچ توجهى به آن ها منى كردند، 2(
السدمونيان را براى بازپس گريى سيادت بئوسى به يارى طلبيدند. به ازاى اين خدمت، متعهد 

شدند كه خود به تنهاىي با آتنيان جبنگند به گونه اى كه اسپارتيان نيازى به خارج ساخنت سپاهيان 
 زميىن از پلوپونز نداشته باشند.

) السدمونيان اين پيشنهاد را مطابق منافع خويش يافتند، زيرا براين باور بودند كه با قدرت يافنت 3(
 تب، از قدرت آتن كاسته خواهد شد.

آنان چون در آن زمان، در تاناگر، سپاه عظيم كامال جمهزى براى نربد داشتند آن را براى استيال 
 يافنت تب و به اطاعت واداشنت شهرهاى بئوسى براى تباييان به 

 ______________________________
) برخالف نظر ديودور مى نويسد كه السدمونيان پريوز شدند و آنگاه كه 108، 1). توسيديد (1(

 از راه ايستموس به ميهن خويش بازمى گشتند، هيچ جنگى با آتنيان نكردند.

)2.(Mnesithide  

)3.(LuciusLucratius  

)4.(TitusV eturiusCicurinus  
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   . م 457). چهارمني سال از املپياد هشتادم؛ سال 5(
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 كار گرفتند.

) آتنيان براى آن كه نقشه ى السدمونيان را خنثى كنند، سپاه چشم گريى فراهم ساخته و 4(
، واگذار كردند. وى پس از نام نويسى از شهرونداىن »1 «فرماندهى آن را به مريونيد، پسر گالياس 

 كه تواناىي به دست گرفنت سالح داشتند، روز عزميت از شهر را معني منود.

) وقىت اين روز فرا رسيد و برخى از سربازان در وعده گاه حضور نيافتند، وى فقط سربازاىن را 5(
 كه آمده بودند، مهراه خود برده و به سوى بئوسى لشكركشى كرد.

وقىت برخى سرداران و بسيارى از دوستانش به وى توصيه منودند در انتظار سربازاىن كه با تأخري 
مى آمدند، مباند؛ مريونيد كه شخصى دورانديش و كوشا بود پاسخ داد كه چنني خنواهد كرد، زيرا 
برازنده ى يك فرمانده نيست تا در انتظار سربازانش باشد؛ وانگهى او سربازاىن را كه دير كردند، 
بزدالىن مى داند كه هرگز جان خويش را براى رستگارى ميهن به خطر خنواهند انداخت و حال 

آناىن كه در روز تعيني شده، خود را به پستشان رساندند متامى تعهدات افراد ىب باك و شجاع را از 
 خود نشان خواهند داد و در واقع مهني امر، در بئوسى روى داد.

) مريونيد با مشار اندكى از سربازان ىب باك بر دمشنان ىب مشار يورش برده، پريوزى درخور توجهى 6(
 كسب كرد.

82. 

) به عقيده ى من، اين پريوزى دست كم با هيچ يك از پريوزى هاى پيشني آتنيان برابرى نداشت. 1(
در واقع پريوزى ماراتون، پالته و نه هيچ پريوزى درخشان ديگرى از پريوزى اى كه مريونيد بر 

 بئوسيان به دست آورد، برتر منى منود.
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) زيرا در جنگ هاى ديگر، برترى بر بربرها و با يارى هم پيمانان ديگر بود، حال آن كه اين 2(
پريوزى تنها توسط آتنيان و بدون يارى هم پيمان ديگرى به دست آمده بود و آن ها با ىب باك ترين 

 يونانيان پيكار مى كردند.

 ) زيرا بئوسيان در شجاعت و پشتكار سرآمد مهگان بودند. بعدها در3(

 ______________________________
)1.(Galias  

 290ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مشاهده گرديد كه تباييان به تنهاىي با السدمونيان و مهه ى »2 « و مانتينه »1 «لوكرت
هم پيمانانشان به نربد برخاسته و به واسطه ى تور خود را برتر ساخته، ناگاه سرور متام يونان 

 گرديدند.

) اگرچه اين جنگ معروف است، با اين حال هيچ مورخى شرح و توصيفى از شيوه ى جنگ و 4(
 .»3 «آرايش دو سپاه در اين نربد، براى ما برجاى نگذارد

مريونيد با پريوزى درخشاىن كه بر بئوسى ها به دست آورد، خود را در رديف قهرماناىن چون 
 متيستوكل، ميلتياد و سيمون قرار داد.

) مريونيد پس از اين پريوزى، تاناگر را به حماصره درآورد، بر آن هجوم برد و متام حصارهاى آن 5(
 را ويران ساخت. وى سراسر بئوسى را با خاك يكسان و غنامي گران با را ميان سربازان تقسيم كرد.

83. 

) بئوسيان خشمگني از نابودى زمني هايشان، سربازاىن گرد آورده، سپاه عظيمى تدارك ديدند. 1(
 بئوسى درگرفت كه يك روز متام به طول اجناميد. آتنيان با سخىت »4 «نربد سخىت در انوفيت 

 فراوان توانستند بئوسيان را به فرار وادارند.
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 مريونيد مالك الرقاب متام شهرهاى بئوسى به استثناى تب شد.

 شناخته شده اند- تاخت و پس »5 «) وى آنگاه بئوسى را ترك كرد. بر لوكريان- كه اوپونىت ها2(
  استيال يافت.»6 «از آن كه آن ها را به انقياد خويش درآورد و اسرياىن از آنان گرفت، بر فارساىل 

 ______________________________
)1.((Leuctres ) 371؛ شهرى واقع در بئوسى كه به واسطه ى نربد تب و اسپارت- در سال 

  . م- كه به پريوزى تب اجناميد، مشهور است.

)2.((Mantinee ) م نربدى ميان تب و اسپارت 362؛ شهرى واقع در آركادى. به سال .  
 در آن جا روى داد كه به پريوزى تب اجناميد.

) به نربد تاناگر و نيز انوفيت اشاره مى كند، اما از اين جنگ سخىن به 108، 1). توسيديد (3(
ميان منى آورد؛ مورخان امروزى گزارش ديودور را درست منى دانند. ديودور دو روايت از يك جنگ 

 را دو جنگ متفاوت قلمداد كرده است.

)4.(Oenophytes  

)5.(Opuntiens  

)6.((Pharsalie ) ؛ شهرى در تساىل. واقعه ى مهمى كه در آن جا روى داد، نربد سزار و پومپه
   . م و پريوزى سراجنامني سزار بود.48به سال 

 291ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) وى فوسيديان را هم چون لوكريان به انقياد واداشته، با اسري كردن تعدادى از آن ها وارد تساىل 3(
گرديد. مريونيد تساليان را به واسطه ى خيانتشان مورد نكوهش قرار داده و به آنان دستور داد تا 
تبعيديان را فرا خوانند. چون ساكنني فارساىل از اين امر سرباز زدند، وى شهرشان را به حماصره 

 درآورد.
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) وىل چون نتوانست شهر را با سپاه زبده اش تسخري كند و فارساليان نيز مدتى طوالىن در برابر 4(
حماصره ايستادگى كردند، از ادامه ى لشكركشى به تساىل چشم پوشيد و به آتن بازگشت. پس از 
اجنام چنني كارهاى بزرگ در مدت زماىن اندك؛ مريونيد نزد مهشهريانش به افتخارى جاودان دست 

 يافت. چنني بود وقايعى كه در طول اين سال رخ داد.

84. 

 و پوبليوس و »2 « آرخونت آتن بود، سرويوس سولپيسيوس »1 «) هنگامى كه كالياس 1(
 املپياد هشتاد و يكم در اليد برگزار گرديد و »4 « در روم كنسول بودند.»3 «لومنيوس آمينتينوس 
  جايزه دو و ميداىن را از آن خود منود.»5 «پوليم ناست سريىن 

 كه فرماندهى نريوى درياىي را برعهده داشت، هم به شهرت و هم به »6 «) در اين سال تومليد2(
شجاعت مريونيد رشك مى برد و مرتصد فرصىت بود تا كار مناياىن حمّقق سازد و اين چنني بزرگى خود 

 را ثابت كند.

) چون تا آن زمان الكوىن هرگز مورد تعرض واقع نگشته و ويران نشده بود، وى به عموم 3(
پيشنهاد كرد تا سرزمني اسپارتيان را با خاك يكسان سازند. تومليد وعده داد كه با هزار سرباز 
 هوپليت سوار بر ترى رم، خواهد توانست الكوىن را ويران ساخته، غرور اسپارتيان را بشكند.

) پس از موافقت آتنيان با اين درخواست؛ وى حيله ى زير را به كار برد تا خمفيانه مشار زيادى 4(
 سرباز مهراه خود كند. عموم به او اجازه دادند تا نريومندترين 

 ______________________________
)1.(Callias  

)2.(ServiusSulpicius  

)3.(PubliusVo lumniusAmintinus  

   . م 456). اولني سال از املپياد هشتاد و يكم؛ سال 4(
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)5.(Po lymnastedeCyrene  

)6.(Tolmide  

 292ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

جوانان را- كه در اوج قدرت جواىن هستند- براى لشكركشى برگزيند؛ اما تومليد كه به دنبال اين 
بود تا بيش از هزار سرباز مهراه خود منايد، خود نزد جوانان رفت و به آنان ابراز داشت كه وى 

كامال حمق است از ميان آن ها سربازاىن برگزيند؛ اما پسنديده تر آن خواهد بود كه آنان با خواست 
 خويش وى را مهراهى كنند، ىب آن كه او با سربازگريى وادار به اين كار شود.

 سرباز را كه قرار بود مهراه وى 1000 هزار داوطلب گرد آورد، آنگاه 3) بدين سان وى بيش از 5(
 شوند از بني كساىن كه خود را داوطلب نكرده بودند، برگزيد.

) با فراهم شدن تداركات، وى پنجاه ترى رم را كه چهار هزار سرباز سنگني اسلحه بر آن ها 6(
 الكوىن، آن را به تصرف خويش »1 «سوار بودند، به دريا انداخت. با پلو گرفنت در متون 

درآورد، اما از آن جا كه السدمونيان براى دفاع از اين مكان شتافتند، وى رهسپار شده و به سوى 
- بندر السدمونيان- بادبان برافراشت؛ شهر را تصرف كرد، كشىت هاى جنگى »2 «ژيتيوم 

 السدمونيان را به آتش كشيد و زمني هاى آن را با خاك يكسان كرد.

- پلو گرفته و آن مكان را به اطاعت »4 «- در جزيره ى سفالوىن »3 «) آنگاه در زاسنت 7(
خويش واداشت و پس از آن كه بر متام شهرهاى سفالوىن تسلط يافت، خود را به ساحل مقابل 

 لنگر انداخت. اين شهر را نيز به تصرف خويش درآورد و بزرگان ميسن »5 «رسانده، در نوپاكت 
 را كه به واسطه ى قراردادى توسط السدمونيان آزاد شده بودند، در آن جا اسكان داد.

) زيرا در مهني زمان، السدمونيان، سخت در حال جنگ عليه مسىن ها و هيلوت ها بودند و 8(
پس از به اطاعت واداشنت آن ها، به مسنيان- براساس قراردادى كه پيش از اين اشاره كردمي- 

  را دادند. هيلوت ها نيز عاملني »6 «اجازه ى خروج از ايتوم 
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 ______________________________
)1.((Methone ) ؛ متون واقع در مسىن بسيار معروف تر از متوىن است كه تنها ديودور از آن

 ياد مى كند.

)2.(Gythium  

)3.(Zacynthe  

)4.((Cephalonie ) ؛ جزيره اى در يونان و از بزرگ ترين جزاير يونياىي 

)5.(Naupacte  

)6.((Ithome ) ؛ كوهى در مسىن كه براى مدتى طوالىن، مركز مقاومت مسنيان در برابر
 السدمونيان بوده است.

 293ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 شورش را جمازات كرده، سايرين را به بردگى واداشتند.

85. 

 و »2 « آرخونت آتن بود، روميان پوبليوس والريوس پوبليكوال»1 «) هنگامى كه سوزيسرتات 1(
 در اين سال تومليد در بئوسى اقامت »4 « را به كنسوىل برگزيدند.»3 «كايوس كلوديوس رژيلوس 

 گزيد.

 ترى رم 50- پسر خانتيپ- را پيشاپيش سپاهى زبده قرار داده، ناوگاىن از »5 «آتنيان، پريكلس 
 مهراه با هزار سرباز هوپليت را در اختيارش گذارده، او را به پلوپونز روانه ساختند.

 نفوذ كرد و متام »6 «) پريكلس خبش وسيعى از پلوپونز را ويران ساخت. وى به آكارناىن 2(
 را به اطاعت خويش واداشت. در مهني سال بود كه آتنيان بيشرت »7 «شهرها به غري از اونياد
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شهرها را حتت سلطه ى خويش داشته، به واسطه ى تبحر و مهارت هاى نظامى، شهرت زيادى 
 كسب كرده بودند.

86. 

 و »9 « آرخونت آتن بود، روميان كويني توس فابيوس ويبوالنوس »8 «) هنگامى كه آريستون 1(
 در اين سال، آتنيان و »11 « را به كنسوىل تعيني كردند.»10 «لوسيوس كورنليوس كورتينوس 

 سال منعقد ساختند كه سيمون آتىن براى آن به 5پلوپونزيان معاهده ى ترك خماصمه اى به مدت 
 »12 «مذاكره نشسته بود.

  و ليليبيان- بر سر سرزميىن كه جماور»13 «) در سيسيل، جنگى ميان اژستيان 2(

 ______________________________
)1.(Gosistrate  

)2.(PubliusV aleriusPublicola  

)3.(CaiusC laudiusRhegillus  

   . م 455). دومني سال از املپياد هشتاد و يكم؛ سال 4(

)5.(Pericles  

)6.(Acarnanie  

)7.(Oeniades  

)8.(Ariston  

)9.(Quintu sFabiusVibulanus  

)10.(LuciusCo rneliusCuretinus  
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   . م 454). سومني سال از املپياد هشتاد و يكم؛ سال 11(

 ) از نظر ترتيب وقايع نگارى مطابقت منى كند.112، 1). اين رويداد با روايت توسيديد (12(

)13.(Egesteen  

 294ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 بود- درگرفت. آنان سخت با يكديگر جنگيدند و ىب آن كه خصومتشان پايان »1 «رود مازار
 گريد، متقابال تلفات قابل توجهى متحمل شدند.

) اين پيكار به زودى با آشوب هاى ديگرى مهراه بود. براساس تقسيم بندى هاى جديدى كه 3(
توسط شهرها صورت گرفته بود، زمني ها به صورت ناعادالنه و به عبارتى، براساس خبت و اقبال 

شخصى، ميان مشار زيادى از شهرونداىن كه به تازگى نامشان ثبت گرديده بود، تقسيم شد. 
 بسيارى از آشوب ها به ويژه در سرياكوز از اين امر ناشى گرديد.

 نامى كه بسيار جسور و ىب پروا بود در ابتدا گروهى از بينارگان را نزد خويش »2 «) زيرا تندريد4(
پذيرا شده، آنان را چون نگهبانان يك جبار به دور خويش مجع منود. سرياكوزيان با اين عقيده كه 

 وى سوداى جبارى در سر دارد، او را متهم كرده، به مرگ حمكوم كردند.

) اما هنگامى كه وى را به سياهنال انتقال مى دادند، طرفدارانش گرد هم آمده، بر افرادى كه 5(
او را مى بردند، محله ور شدند. بزرگان شهر در اين غوغا و آشوب مداخله كرده، شورشيان را 

 دستگري و آن ها را با تندريد به هالكت رساندند.

چون اين آشوب ها اغلب به واسطه ى پديدار شدن مدعيان جبارگرى از سر گرفته مى شدند، مردم 
 سرياكوز ناچار شدند از آتنيان تقليد كرده و قانوىن نظري «اسرتاسيسم» را وضع كنند.

87. 
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) در آتن، هر شارمندى مى بايست بر تكه سفاىل (اسرتاكون)، نام شخصى را كه در نظرش 1(
بيش از ديگران سوداى جبارى را در سر مى پروراند، بنويسد. اما در نزد سرياكوزيان، بر برگ زيتوىن 

نام شخصى را كه بيش از اندازه قدرمتند پنداشته مى شد، مى نوشتند. كسى كه نامش بر روى 
  سال تبعيد شود.5بيشرتين تعداد برگ ها نوشته مى شد، مى بايست براى مدت 

 ) آن ها فكر مى كردند كه از اين راه مى توانند غرور افرادى را كه در ميهن 2(

 ______________________________
)1.(Mazare  

)2.(Tyndaride  

 295ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خويش از قدرت زيادى برخوردار بودند، بشكنند.

اين امر هرگز به منزله ى جمازات يك جرم اقرار شده منى بود، بلكه تنها راهى براى تضعيف قدرت 
بيش از اندازه ى برخى افراد خاص بود. اين چنني، آن چه را كه آتنيان، اسرتاسيسم مى خواندند 

  مى ناميدند.»1 «سرياكوزها، پتاليسم 

) اين قانون ديرگاهى نزد آتنيان حفظ شد، حال آن كه سرياكوزيان پس از چندى، آن را به 3(
 داليل زير ملغى ساختند.

) هراس و نگراىن از تبعيد موجب مى شد، برجسته ترين شارمندان كه به واسطه ى قدرت و 4(
پرهيزگاريشان مى توانستند بزرگ ترين خدمات را به ميهن منايند، خود را از امور عمومى كنار 

كشيده، به زندگى خصوصى خويش بپردازند. آن ها كه تنها به اداره ى سرمايه ى خويش مشغول 
بودند خود را غرق خوشى ها و لذايد زندگى ساختند. برعكس، فاسدترين و گستاخ ترين شارمندان، 

 به امور حكومىت پرداخته و در توده هاى مردم آشفتگى و شورش به راه مى انداختند.
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) از اين روى، ىب وقفه، چند دستگى هاى متعددى كه از سرگرفته مى شدند، شهر را در 5(
آشوب هاى پى درپى فرو بردند. مردم از هر طرف شاهد ظهور گروهى از عوام فريبان و رياكاران 

بودند. جوانان فن سخن ورى مى آموختند؛ بيشرت اين سخنورى ها، سنن و قوانني كهن را به �ادهاى 
زيان آور مبّدل مى كردند. صلحى كه از آن برخوردار بودند، رفاه و آسايش را به دنبال داشت، اما 

 نه، در انديشه ى حفظ احتاد و نه اجراى عدالت بودند.

) بدين خاطر سرياكوزيان نظرشان را تغيري داده، قانون پتاليسم را كه مدت زماىن كوتاه به كار 6(
 گرفته بودند، ملغى ساختند. چنني بود اوضاع امور در سيسيل.

88. 

 و لوسيوس »3 « آرخونت آتن بود، كايوس نوتيوس روتيليوس »2 «) هنگامى كه ليسيكرات 1(
  در»5 « به كنسوىل روم منصوب شدند.»4 «مينوتيوس كاروتيانوس 

 ______________________________
)1.(Petalisme  

)2.(Lysicrate  

)3.(Caiu sNautiusRutilius  

)4.(LuciusMi nutiusCarutianus  

   . م 453). چهارمني سال از املپياد هشتاد و يكم؛ سال 5(

 296ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 را ويران »1 «اين سال پريكلس- سردار آتىن- به پلوپونز يورش برد و سرزمني سى سيوىن ها
 ساخت.
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) ساكنني آن به صورت گروهى بريون آمدند و جنگى درگرفت كه پريكلس فاتح آن شد. او 2(
مشار زيادى از فراريان را از دم تيغ گذرانده، باقى را واداشت تا در شهر به حماصره درآمده، حمبوس 
گردند. وى پس از آن كه يورش هاى ىب نتيجه اى اجنام داد و نيز با مشاهده ى السدمونياىن كه به 
يارى حماصره شدگان مى آمدند، سيسيون را ترك گفته، به سوى آكارناىن بادبان برافراشت. سرزمني 
 اونياد را به تصرف درآورد و پس از به دست آوردن غنامي جنگى بسيار، از آكارناىن خارج شد.

 رفت و آن سرزمني را بني هزار تن از شارمندان آن جا تقسيم كرد. »2 «) از آن جا به خرسونز3(
 »4 « تاخت و سرزمني ناكسوس ها»3 «مهزمان با اين رخدادها، تومليد، ديگر سردار آتىن، بر اوبه 

 را بني هزار شارمند ديگر تقسيم كرد.

 بود، عليه دزدان درياىي اهل »5 «) در سيسيل، سرياكوزيان ناوگاىن را كه حتت فرمان فايلوس 4(
 آغاز كرد و آن را »7 « روانه ساختند. فايلوس لشكركشى را با محله به جزيره ى اتاىل »6 «تريه ىن 

ويران ساخت، اما با گرفنت رشوه اى كه تريه ىن ها به وى تقدمي داشته بودند، ىب آن كه كار ارزمشندى 
 صورت داده باشد، به سيسيل بازگشت.

 را به »8 «) سرياكوزيان وى را متهم به خيانت كرده، حمكوم به تبعيد كردند؛ آنگاه آپلس 5(
 ترى رم عليه تريه نيان گسيل داشتند. آپلس، 60فرماندهى برگزيده، وى را با ناوگاىن مركب از 
  كه در آن »9 «سواحل تريه ىن را درنورديد و در جزيره ى كورس 

 ______________________________
)1.(Sicyoniens  

)2.(Chersonese  

)3.(Eubee  

)4.((Naxiens )؛ ساكنان ناكسوس؛ بزرگ ترين جزيره از جزاير سيكالد 

)5.(Phayllus  
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)6.(Tyrrhenie  

)7.(Aethalie  

)8.(Apelles  

)9.((Corse ) ؛ جزيره اى واقع در درياى مديرتانه 

 297ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

زمان حتت اشغال تريه نيان بود، پلو گرفت. او خبش وسيعى از اين جزيره را با خاك يكسان كرد، 
 آتاىل را به انقياد واداشت و با اسراى بسيار و ديگر غنامي جنگى، به سرياكوز بازگشت.

) اندك زماىن بعد، دوستيوس- سردار سيكول ها- متام ساكنان شهرهاى هم تبار به استثناى 6(
 را حتت يك حكومت گردهم آورد. وى كه فرد باهوشى بود به كارهاى جديدى اقدام »1 «هيبال

 شهر زادگاهش را در جاى »2 «منود: از احتاديه ى سيسيليان سپاه قابل مالحظه اى گرد آورد؛ نئس 
 خوانده مى شدند، »3 «ديگرى- در يك دشت- بنا �اد و در جماورت معبد خداياىن كه پاليك 

 - برگرفته از نام اين خدايان- برپا كرد.»4 «شهر مهمى به نام پاليكا

89. 

) چون اشاره اى به اين خدايان داشته امي، شايسته است درباره ى قدمت معبد و عجايىب كه از 1(
دهانه ى آتشفشان هاى واقع در آن جا حكايت مى كنند، اشاراتى داشته باشيم. بنابر افسانه ها، 
معبد خدايان پاليك به واسطه ى قدمت و قداست و عجايب ديگرى كه در آن جا مشاهده 

 مى گردد، از ساير معابد ممتاز است.

) خنست اين كه دهانه ى آتشفشان هاى آن جا داراى پناى اندكى بوده، وىل از ژرفاى آن ها 2(
شراره هاى آتشني فراواىن پرتاب مى گردد و مى گويند ديگ هاىي بر روى آتشى عظيم �اده شده كه 

 پر از آب هاى جوشان است.
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) آىب كه از اين دهانه ها فوران مى كند، ظاهر آب جوشان را دارد، وىل كسى در اين باره 3(
مطمئن نيست، زيرا هيچ كس تاكنون جرأت دست زدن به آن را نداشته است. گوىي، وحشىت كه 
اين فوران آب برمى انگيزاند، موجب مى شود كه مردم گمان كنند اين پديده از قدرت خدايان ناشى 

 شده است.

) اين آب بوى گوگرد تندى مى پراكند و از پرتگاهى كه از آن آب سرازير مى گردد، صداهاى 4(
 ترسناكى شنيده مى شود. شگفت انگيزتر اين كه اين آب هرگز

 ______________________________
)1.((Hybla ) ؛ نام سه شهر باستاىن سيسيل 

)2.((Nees )) اين شهر «منس»4، 111؛ بنا بر نظر بطلميوس ((Menes ) و در سيسيل
 بوده است.

)3.(Paliques  

)4.(Palica  

 298ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «طغيان نكرده و مهواره جارى است و با قدرت از ارتفاعى عظيم پرتاب مى گردد.

) معبد از چنان قداسىت برخوردار است كه در آن مقدس ترين سوگندها را ياد مى كردند و 5(
پيمان شكنان، ىب درنگ، به عذاب خدايان دچار مى شدند: برخى كور از اين معبد خارج 

 مى شدند.

) بدين ترتيب هراس هاى خراىف مربوط به اين مكان به حدى بود كه شكايات پينيده را با 6(
 سوگندهاىي كه در آن جا ياد مى كردند، به فرجام مى رساندند.
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معبد پاليك از ديرزماىن پناهگاه امن و غريقابل تعرضى بود به ويژه براى بردگان تريه خبىت كه زير 
 دست اربابان ىب رحم گرفتار مى آمدند.

) زيرا اين اربابان اجازه ى خارج كردن بردگاىن را كه بداجنا پناه مى بردند، نداشتند. اين بردگان 7(
مصون از تعرض مى ماندند تا زماىن كه اربابان آن ها با اطمينان دادن به داوران با گذشت، متعهد 

 مى شدند براساس مفاد سوگند با آن ها از در صلح و آشىت وارد شوند.

) تا جاىي كه مى دانيم هرگز اين سوگندها شكسته نشدند، به گونه اى كه هراس از خدايان 8(
موجب شد حىت بردگان نيز مورد احرتام قرار گريند! اين معبد درون دشىت، سزاوار شكوه و جالل 
خدايان واقع بود؛ دور آن را رواق ها و ديگر زيورآالت نفيس احاطه كرده بود. ما به مهني جزئيات 

 بسنده مى كنيم؛ حال رشته ى كالم خويش را از سر مى گريمي.

90. 

) دوستيوس پس از بناى شهر پاليكا و اجياد حصارى بزرگ براى آن، زمني اطراف آن را بني 1(
ساكنني تقسيم كرد. اين شهر به لطف حاصل خيزى زمني و مشار كوچ نشينانش، رشد و پيشرفت 

 سريعى داشت.

) اما براى مدت مديدى در مسري ترقى باقى مناند، زيرا ويران شد و تا امروز خاىل از سكنه 2(
 »2 «است. از جزئيات آن در زمان مناسب سخن خواهيم راند.

 ) چنني بود اوضاع امور در سيسيل.3(

 ______________________________
). اين دهانه هاى آتشفشاىن كه ديودور چون عجايىب از آن ها ياد مى كند، چشمه هاى گوگرد 1(

جوشاىن هستند كه به نظر مى رسد پيشرت در سيسيل مشارشان در مقايسه با امروز بسيار بيشرت 
 بوده است.
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). آن قسمت از نوشته هاى ديودور كه به توصيف و جزئيات اين شهر مى پردازد، باقى منانده 2(
 است.

 299ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، يك تسالياىي، »2 « توسط كوروتونيات ها»1 « سال پس از ويراىن شهر سيباريس 58در ايتاليا، 
 را گرد هم آورده و شهر آنان را در مكاىن واقع در ميان دو رودخانه ى »3 «باقى سيباريت ها

 ، بازسازى كرد.»5 « و كراتيس »4 «سيباريس 

) ساكنني آن به لطف حاصل خيزى زمني شروع به مجع آورى ثروت كردند، اما پس از شش 4(
- آنان دگر بار »6 «سال- مهان گونه كه سعى خواهيم كرد آن را در كتاب بعدى حكايت كنيم 

 از سيباريس رانده شدند.

91. 

  و ماريوس هوراتيوس »8 « آرخونت آتن بود كه روميان لوسيوس پوستوميوس »7 «) آنىت دوتوس 1(
 در اين سال دوستيوس- سردار سيكول ها- شهر اتنا را »10 « را به كنسوىل منصوب كردند.»9«

پس از به قتل رساندن حاكم آن تصرف كرد. وى پس از تسخري سرزمني اگريژانت ها مهراه 
 را كه توسط ساخلوىي اگريژانىت اشغال شده بود، به حماصره ى خويش »11 «سپاهيانش، موتيوم 
 به يارى هم پيمانانشان آمدند، اما دوستيوس پس از پريوزى در نربد، هر »12 «درآورد. سرياكوزيان 

 دو سپاه را از اردوگاه هايشان بريون راند.

) با فرا رسيدن زمستان، دو طرف خماصمه به خانه و كاشانه ى خويش بازگشتند. سرياكوزيان، 2(
 ، سردار خود را به دليل شكست در جنگ ندامت »13 «بولكون 

 ______________________________
)1.((Sybaris ) ؛ شهرى در الكوىن ايتاليا و از كوچ نشني هاى آخاييان 

)2.((Crotoniates ) ؛ ساكنان كروتون، شهرى در ايتالياى قدمي 
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)3.((Sybarites ) ؛ ساكنان سيباريس 

)4.((FleuvedeSybaris )؛ رودخانه اى در الكوىن ايتاليا 

)5.(Crathis  

 10، بند 12). كتاب 6(

)7.(Antidotus  

)8.(LuciusPosthumius  

)9.(MariusHoratius  

  . م. حكايت وقايعى كه در خنستني 451). دومني سال از املپياد هشتاد و دوم؛ سال 10(
 سال اين املپياد روى دادند، در منت نيامده است.

)11.(Motyum  

). در منت اصلى از اگريژانت ها سخن رفته است، اما دنباله ى ماجرا ثابت مى كند كه اين جا 12(
 صحبت از سرياكوزيان است.

)13.(Bolcon  

 300ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كرده، وى را متهم ساختند كه خمفيانه با دوستيوس تباىن منوده است و او را به عنوان خائن به مرگ 
حمكوم كردند. آنان با فرارسيدن تابستان، سردارى ديگر برگزيده و سپاه قدرمتندى در اختيارش 

 گذارده، به او دستور دادند تا بر دوستيوس يورش برد.

  اردو زده بود، پيكار كرد.»1 «) اين سردار با دوستيوس، كه در نزديكى نوما3(
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جنگ بزرگى درگرفت؛ سربازان زيادى از هر دو طرف به خاك افتادند و سرياكوزيان با زمحت زياد 
توانستند سيكول ها را فرارى داده، مشار زيادى از آنان را به قتل برسانند. اغلب فراريان با وارد 

شدن به ارگ هاى سيكول خود را جنات دادند و مشار اندكى ترجيح دادند، قدم در راه سرنوشت 
 دوستيوس گذارند.

) وقىت اين وقايع روى مى داد، ساكنان اگريژانت، موتيوم را- كه توسط سپاه دوستيوس اشغال 4(
شده بود- به تصرف خويش درآورده، نريوهايشان را به سپاهيان پريوز سرياكوزى ملحق كردند. 
دوستيوس كامال شكست خورد و در حاىل كه برخى از افرادش وى را رها كرده و برخى ديگر به 

 وى خيانت ورزيده بودند، توانش به پايني ترين حد ممكن رسيد.

92. 

) عاقبت با مشاهده ى اندك دوستاىن كه مرتصد دستگري و تسليم كردن وى بودند؛ از نقشه ى 1(
آن ها مطلع شده، شبانه پا به فرار گذاشت و با اسىب به سرياكوز گرخيت. هنوز سپيده ندميده بود 
كه وى به ميدان عمومى سرياكوز رسيد و با نشسنت بر پاى قربانگاهى، در برابر شهر شروع به 

 استغاثه منود و خود و متامى سرزمينش را به سرياكوزيان خبشيد.

) توده ى مردم با شنيدن خربى چنني غريمنتظره، در ميدان عمومى شهر مجع شده، 2(
صاحب منصبان قضاىي جممعى ترتيب دادند تا درباره ى دوستيوس وارد شور شده، تصميمى اختاذ 

 منايند.

) برخى خطيبان- كه عادت براين داشتند براى مردم نطق كنند- براين عقيده بودند كه بايد او 3(
 را چونان دمشىن جمازات كرده، انتقام ناكامى هاى پيشني را

 ______________________________
)1 .(Noma  

 301ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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از وى بازستانند؛ اما بزرگاىن كه در جممع حضور داشتند گفتند كه بايد به او احرتام گذارده، از 
سرنوشت بيم داشت و از انتقام خدايان بيمناك بود. آنان گفتند، موضوع حبث، بررسى جمازاتى 

نيست كه دوستيوس سزاوار آن است، بلكه در نظر گرفنت نوع رفتارى است كه سرياكوزيان بايد در 
 اين شرايط، پيش گريند. به قتل رساندن يك تبعيدى كه سرنوشت بر وى چنني حاىل روا داشته 

، شرم آور خواهد بود و جنات وى و در عني حال احرتام به خدايان، در شأن بزرگوارى عموم »1«
 است.

) مردم ىب درنگ و يك صدا از هر سوى بانگ برآوردند كه دوستيوس را آزاد كنيد. اين چنني، 4(
سرياكوزيان پس از آن كه دوستيوس متضرع را خبشيدند، وى را به كورنت تبعيد كردند. آنان به وى 

 دستور دادند زندگيش را در آن جا سپرى كند و به حنوى شايسته، ماحيتاجش را فراهم كردند.

) اينك به سال پيش از لشكركشى آتنيان به قربس- حتت فرماندهى سيمون- رسيده امي و اين 5(
 كتاب را در اين جا براساس طرحى كه در آغاز عرضه داشتيم، به پايان مى برمي.

 ______________________________
)1.(Pro scritdelaFortune  

 302ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ايالت هخامنشى با اعداد يوناىن بر روى نقشه مشخص اياالت و 23نقشه امپراتورى پارس. 
 شهرها به پارسى باستان است.

 303ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 شده اند. اين نقشه براساس منت سنگ نبشته بيستون تنظيم شده، بنابراين نام هاى 

 305ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 دي
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 ودور سيسيلى كتاخبانه تارخيى 

 كتاب چهاردهم 

  . م) پادشاهى اردشري دوم هخامنشى و لشكركشى كوروش كوچك عليه او ترمجه 387- 404(
 و حواشى از:

 1384محيد بيكس شوركاىي- امساعيل سنگارى انتشارات جامى 

 306ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

- 6469965 تلفن 162انتشارات جامى خيابان دانشگاه، چهار راه وحيد نظرى، مشاره 
 كتاخبانه تارخيى (كتاب چهاردهم) پادشاهى اردشري دوم هخامنشى و لشكركشى 6400223

كوروش كوچك عليه او ديودور سيسيلى مرتمجان: محيد بيكس شوركاىي امساعيل سنگارى چا  
  جلد چا : فراين حق چا  خمصوص ناشر است.2000 مشارگان: 1384خنست: 

 307ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خالصه ى مطالب 

 - سرنگوىن دموكراسى در آتن؛ روى كار آمدن سى تن 

 - ستم هاىي كه سى تن بر شارمندان روا مى داشتند.

 - دنيس جبار، ارگى بنا �اد و شهر و سرزمني را بني مردم تقسيم كرد.

 - دنيس، برخالف انتظار، جبارگرى را كه ملغى شده بود دگر بار فراچنگ مى آورد.

 - السدمونيان امور يونان را سروسامان مى خبشند.

 - مرگ آلسى بياد؛ جبارگرى كلئارك الكوىن در بيزانس؛ سرنگوىن كلئارك جبار
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 - شكست ليزاندر در اقدام براى سرنگوىن سلسله ى هراكليدها

 - دنيس، كاتان و ناكسوس را به بردگى مى كشاند و لئوننت ها را به سرياكوز مى كوچاند.

 - بناى آلسا در سيسيل 

 - جنگ السدمونيان با اليديان 

 - دنيس باروىي نزديك هكزاپيلس بنا مى كند.

 - كوروش عليه برادرش لشكركشى مى كند و هالك مى شود.

 - السدمونيان به يارى يونانيان آسيا مى شتابند.

 - ساخت آدرانوم در سيسيل؛ مرگ سقراط فيلسوف 

 - ساخت حصار خرسونز

 - تداركات دنيس براى جنگ با كارتاژيان؛ ساخت جنگ افزارها، اخرتاع منجنيق 

 - جنگ كارتاژيان با دنيس 

 - دنيس، موتيه- شهر معروف كارتاژيان- را تصرف مى كند.

 - غارت معابد سرس و پروسرپني توسط كارتاژيان 

- خدايان، حرمت شكنان را به كيفر اعمالشان مى رسانند؛ سپاه كارتاژ بر اثر بيمارى عفوىن، نابود 
 مى گردد.

 - نربد درياىي ميان سرياكوزيان و كارتاژيان؛ پريوزى سرياكوزيان 

 308ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 - سخنراىن تئودور در باب آزادى 

 - دنيس، با به كار بسنت نرينگى هزار مزدور آشوبگر را هالك مى كند.

 - دنيس، برج ها و اردوى كارتاژيان را به حماصره ى خويش درمى آورد.

 - دنيس، كارتاژيان را حماصره كرده، مشار زيادى از كشىت هايشان را به آتش مى كشاند.

 - شكست زميىن و درياىي كارتاژيان 

- ناوگان كارتاژ ىب خرب از سرياكوزيان و با مهكارى دنيس- كه چهارصد تاالن از آنان دريافت 
 كرده بود- شبانگاه مى گريزد.

 - عذاب كارتاژيان و كيفر گناهشان 

 - بازسازى شهرهاى ويران شده در سيسيل 

 - دنيس برخى از شهرهاى سيسيل را تصرف كرده، شهرهاى ديگر را به احتاد خويش درمى آورد.

 - عقد پيمان احتاد با حاكمان، آژيريس آژيرى و نيكودم سانتوريپى 

- آژزيالس، پادشاه اسپارت، با سپاهى به آسيا درآمده، سرزمني هاى حتت انقياد پارسيان را ويران 
 مى كند.

 - آژزيالس بر پارسيان حتت فرمان فارناباز پريوز مى شود.

 - نربد بئوسى 

 - كونون كه توسط پارسيان به فرماندهى منصوب مى شود، ديوارهاى آتن را دگر بار بنا مى كند.

 - السدمونيان در كورنت با بئوسيان مى جنگند؛ جنگ كورنىت 

 - دنيس از دژ تورومنوم- كه با دشوارى فراوان موفق به اشغال آن مى گردد- رانده مى شود.
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 - كارتاژيان در نزديكى شهر باسنا از دنيس شكست مى خورند.

 - لشكركشى كارتاژيان به سيسيل؛ پايان نربد

 - تيربوس، سردار السدموىن، از پارسيان شكست خورده، كشته مى شود.

 - دنيس، رژيوم را به حماصره ى خويش درمى آورد.

 - يونانيان ايتاليا كه گرد هم آمده و سپاه متحدى تشكيل داده بودند، برابر دنيس درمى ايستند.

- دنيس در نربدى بر يونانيان ايتاليا پريوز مى شود، ده هزار اسري مى گريد و آن ها را بدون پرداخت 
 سربا آزاد مى كند و به آن ها اجازه مى دهد بر پايه ى قوانني خويش، بر

 309ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خود حكومت كنند.

 - تصرف و نابودى كولونيا و هيپونيا؛ انتقال ساكنني آن به سرياكوز

 - يونانيان با پادرمياىن آنتالسيداس، با اردشري پيمان صلحى منعقد مى سازند.

 - تصرف رژيوم؛ مصائىب كه براى اين شهر اتفاق افتاد.

 - تصرف روم توسط گل ها، غري از تپه ى كاپيتول 

 311ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

1. 

) متامى انسان ها، وقىت از بدخوىي و شرارتشان سخن به ميان مى آيد، ذاتا برمى تابند و آزرده 1(
خاطر مى گردند و در واقع، حىت آناىن كه شرارتشان چونان آشكار است كه انكار آن غريممكن 
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است، با اين حال مهني كه مورد نكوهش قرار مى گريند، خشمگني شده، سعى در توجيه رفتار 
 خويش دارند.

مهگان، به ويژه آناىن كه سوداى قدرت و سرنوشىت پرافتخار را در سر مى پرورانند، مى بايد با دقت، 
 از عمل زشىت كه سزاوار نكوهش است دورى جويند.

) زيرا به خاطر امهيت جايگاهشان در معرض ديد مهگان قرار دارند و خمفى نگه داشنت 2(
لغزش هايشان غريممكن است. فردى كه باالتر از سايرين قرار دارد، نبايد به اين اميد دل بندد كه از 
سرزنش خطاىي كه ممكن است مرتكب شود، مصون مباند و اگر هم در كوران زندگى از مالمىت كه 
بدكاران گرفتار آن مى آيند بتواند بگريزد، بايد بداند كه واقعيت، روزى آشكار خواهد شد و متامى 

 آن چه كه پيش از اين خمفى نگاه داشته شده بودند، آشكار و روشن خواهد ساخت.

) اين خود جمازاتى براى بدكاران است كه پس از مرگ، خاطره اى جاودان از متامى هسىت شان 3(
 براى آيندگان برجاى خواهد ماند.

به هر روى، براى ما پس از مرگ، چيزى جز نيسىت وجود خنواهد داشت (هم چنان كه برخى 
فيلسوفان تلوحيا بدان اشاره دارند) و آن اسف بارتر خواهد بود، اگر قرار باشد زندگى، تنها 

خاطره اى نفرت انگيز برجاى �د. خواننده در روايت مبسوط كتاىب كه پيش روى دارد، نشانه هاىي 
 روشن از واقعيت اين تأمالت را خواهد يافت.

 312ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

2. 

 كه در آتن مستقر شده بودند، به خاطر جاه طلىب، اين سرزمني را در تريه خبىت »1 «) سى جبارى 1(
فرو بردند و پس از آن كه قدرت را از دست دادند ننگى جاودان بر نام خويش، برجاى �ادند. 
وانگهى السدمونيان پس از آن كه بر يونان استيالىي ىب چون وچرا يافتند، بر آن شدند مرتكب 

اعماىل ناعادالنه نسبت به متحدان خويش گردند و بدين سان، سيادت را از كف دادند. حاكمان 
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در سايه ى خوش رفتارى و عدالت، اقتدار خويش را حفظ مى كنند و به واسطه ى ىب عدالىت- كه 
 موجب برانگيخنت كينه ى رعايا مى گردد- آن را از كف مى دهند.

) دنيس، جبار سرياكوزيان، مصداق اين امر است: وى در طول زندگى، مهواره در معرض 2(
توطئه هاىي بود و ترس از كشته شدن، وى را وا مى داشت زير جامه اش زره اى آهنني بر تن كند. 
عاقبت ياد و خاطره اى كه پس از خويش باقى گذارد بزرگ ترين اسباب انزجار براى متامى آيندگان 

 بود.

) اما در باب اين موضوعات در زمان مناسب به تفصيل سخن خواهيم راند. در حال حاضر، 3(
 رشته ى كالم را به ترتيب وقايع پى مى گريمي.

) در كتاب هاى پيشني، متامى وقايع تارخيى را از زمان تصرف تروا تا پايان جنگ پلوپونز و 4(
 را در برمى گريد- ثبت »2 «استيالى آتنيان- كه فاصله ى زماىن هفتصد و هفتاد و نه سال 

كرده امي. در كتاب حاضر روايت خويش را با استقرار سى جبار در آتن پى مى گريمي و با تصرف روم 
 توسط گل ها- كه فاصله ى زماىن هجده سال را در برمى گريد- به پايان مى برمي.

3. 

 ) نابودى قدرت مستقر در آتن در هفتصد و هشتادمني سال پس از تصرف تروآ روى داد1(
 . در مهني سال، روميان مقام كنسوىل را به چهار تريبون «*»

 ______________________________
)1.((LesTrenteTyrans ) يا «سى تن»؛ شوراىي از بزرگان و خنبگان آتن بودند كه پس از

  . م)، از سوى ليزاندر، سردار اسپارتى، بر آتن حتميل 404تصرف آتن به دست اسپارت (
شده و با استبداد براين شهر حكومت كردند. اين شورا تنها يك سال دوام آورد و تراسى بول، 

 سردار آتىن، موفق شد با كمك تباييان اين حكومت را سرنگون سازد.

   . م 405 تا 1184). از سال 2(
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*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «هيچ آرخونىت در آتن نبود، زيرا حكومت سرنگون 
 شده بود ...»

 313ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 و »4 «، كايوس والريوس »3 «، كايوس سرويليوس »2 « به نام هاى كايوس فوريوس »1 «نظامى 
 واگذار كردند و صد و پنجاه و چهارمني املپياد برگزار شد كه در آن »5 «نومريوس فابيوس 

 »7 « فاتح مسابقات دو و ميداىن گرديد.»6 «كورسيناس الريسى 

) در اين زمان، آتنيان، هيچ تواىن براى ادامه ى جنگ نداشتند و از اين رو، پيماىن با 2(
 و حق »8 «السدمونيان منعقد ساختند كه براساس آن مى بايست باروهاى شهر را ويران ساخته 

 حكومت برخويشنت را بر پايه ى قوانني نياكانشان، حفظ كنند.

باروهاى شهر ويران شدند، اما آتنيان در بني خود درباره ى نوع حكومىت كه مى بايست برگزينند، 
 اتفاق نظر نداشتند.

 به قانوىن قدميى استناد مى كردند كه براساس آن قدرت در دست »9 «) طرفداران اليگارشى 3(
مشارى اندك بود؛ حال آن كه بيشرت آتنيان كه طرفدار دموكراسى بودند، شيوه ى حكومت پدرانشان 

 را پيش مى كشيدند و بيان مى كردند كه رضاى عموم در دموكراسى است.

) چون حبث درباره ى اين موضوع چندين روز به طول اجناميد، طرفداران اليگارشى منايندگاىن نزد 4(
 ليزاندر اسپارتى- كسى كه پس از پايان جنگ مسئول رتق و

 ______________________________
)1.((T ribunsmilitaires ) ؛ وظيفه ى تريبون هاى نظامى آن بود كه مردم را در برابر

حكومت و دولت حفظ كنند و هرگاه يكى از تريبون ها صالح مى دانست، مى توانست سراسر 
دستگاه دولت را با اداى لفظ وتو- يعىن من منع مى كنم- از كار بيندازد. تريبون مى توانست 

به عنوان ناظرى خاموش در جلسات سناى روم شركت كند و مذاكرات آن را به مردم گزارش دهد 
و با وتوى خود، تصميمات سنا را از قدرت قانوىن حمروم سازد. در خانه ى وى كه مصون از هر 
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جتاوزى بود، شب و روز به روى هر شارمندى كه محايت يا يارى او را مى جست، باز بود و اين 
 حق پناهندگى يا بست، تقريبا معادل حكم اخطاريه ى دادگاه به مشار مى آمد.

)2.(CaiusFurius  

)3.(CaiusServilius  

)4.(CaiusValerius  

)5.(NumeriusFabius  

)6.(C orcinasdeLarisse  

   . م 401). خنستني سال از املپياد نود و چهارم، سال 7(

 ). مقصود ديودور، ويران ساخنت ديوار مشهور پريه است.8(

)9.((Oligarchie ) ؛ به معىن حكومت گروه معدود است. برخالف آريستوكراسى كه به معىن
حكومت خنبگان و شايستگان است، در اليگارشى ثروت و نفوذ، مالك قدرت و حكومت 

 است، نه فضيلت و دانش.

 314ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

فتق امور شهرها شده و در بيشرت آن ها حكومت اليگارشى را برقرار كرده بود- فرستادند. اين 
منايندگان براين اميد بودند كه وى را در نياتشان با خويش هم داستان سازند و اين امر حمتمل 

مى منود. پس به سوى ساموس بادبان برافراشتند؛ شهرى كه ليزاندر در آن زمان در آن جا سكونت 
 داشته و به تازگى اين شهر را به تصرف خويش درآورده بود.

- »1 «) ليزاندر دعوتشان را پاسخ گفت: وى پس از واگذارى حكومت ساموس به توراكس 5(
  اسپارتى- با صد كشىت بزرگ به سوى بندر پريه روانه شد.»2 «هارموست 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


در آن جا جممعى ترتيب داده، به آتنيان پيشنهاد كرد سى شهروند برگزينند تا در رأس حكومت قرار 
 گرفته، به متشيت امور شهر بپردازند.

 با اين پيشنهاد خمالفت ورزيد و پس از قرائت پيمان صلحى كه به آتنيان حق »3 «) ترامن 6(
حكومت برخويش را- براساس قانون خودشان- مى داد، افزود كه اين كمال ىب عدالىت خواهد بود 
كه برخالف سوگند ياد شده، از آتنيان آزادى انتخاب حكومىت را كه برازنده شان است، سلب 

 كنند.

ليزاندر پاسخ داد كه آتنيان، پيش از اين، قرارداد را نقض كرده اند، زيرا ديوارهاى شهر را تنها پس 
از انقضاى مهلىت كه در قرارداد تعيني شده بود، ويران ساختند؛ در عني حال با �ايت خشم و 

غضب، ترامن را تديد و به وى اعالم كرد كه اگر بيش از اين در برابر خواست و اراده ى 
 السدمونيان پافشارى كند، كشته خواهد شد.

) اين چنني ترامن و عموم، از اين تديدات هراسيده، ناچار شدند به الغاى حكومت دموكراسى 7(
 رأى دهند. بدين سان سى شهروند براى اداره ى حكومت 

 ______________________________
)1.(Thorax  

)2.((Harmoste ) ؛ نام حاكمان نظامى كه السدمونيان در طى سيادتشان بر ديگر
دولت شهرهاى يوناىن، در شهرهاى دوست مستقر ساختند تا از اين شهرها محايت كرده، به 

پاسدارى از آن ها بپردازند. هارموست ها داراى قدرت تام بوده و گزارش امور را تنها به افورها ارائه 
مى دادند. آنان تالش مى كردند بر حكومت هاى اليگارشى تكيه منايند و در آتن از سى جبار، 

   . م اين نوع حاكمان برچيده شدند.371پشتيباىن مى كردند. در سال 

)3.(Theramene  
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 برگزيده شدند كه در ظاهر، صاحب منصبان كشور و در واقع، جبار بودند.

4. 

) مردم با آگاهى از نرم خوىي و ميانه روى ترامن و با اين باور كه سجاياى اخالقى اش تا 1(
حدودى مانع از جاه طلىب هاى رهربان خواهد شد، او را نيز به عنوان يكى از سى صاحب منصب 
برگزيدند. اين صاحب منصبان منتخب مى بايست سنا را تشكيل داده، هم چنني وظايف عمومى 

 گوناگون را سروسامان دهند و قوانني مربوط به اداره ى حكومت را تدوين كنند.

) وىل تدوين اين قوانني را مهواره با بانه هاى به ظاهر موجه، به تعويق مى انداختند. آن ها 2(
مناصب سنا و مقامات قضاىي را در اختيار دوستانشان قرار دادند، به طورى كه تنها نام 

صاحب منصب را داشته و در واقع، خادمان سى تن بودند. در ابتدا پست ترين افراد شهر را به 
حماكمه كشانده، آن ها را به مرگ حمكوم و اين چنني شريف ترين شهروندان، اعمال آن ها را تأييد 

 كردند.

) اما بعدها، سى تن كه مى خواستند به اقدامات خشونت بار و خمالف قوانني دست بزنند از 3(
السدمونيان ساخلوىي خواستار شدند و به آن ها وعده دادند كه حكومىت مستقر خواهند كرد كه 
منافع السدمونيان را تأمني كند. در واقع آن ها از اين امر غافل نبودند كه بدون پشتيباىن و كمك 
قواى بيگانه، منى توانند به قتل و كشتار دست بزنند و مهننني مى دانستند كه متامى مردم براى دفاع 

 از امنيت عمومى، شورش خواهند كرد.

، »1 «) السدمونيان ساخلوى درخواسىت را گسيل داشتند. سى تن، در بادى امر، كاىل بيوس 4(
فرمانده اين ساخلو را، با هدايا و هر آن چه كه مى توانست براى چاپلوسى و متلق از يك فرد به 
كار آيد، با خويش هم داستان ساختند. آن گاه ثرومتندترين شارمندان را فراخوانده، آن ها را به در 
انداخنت طرح هاى آشوب گرانه متهم و به مرگ حمكوم كردند و داراىي هايشان را در مزايده به فروش 

 رساندند.
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) ترامن با مهكارانش به خمالفت پرداخت و چون آن ها را تديد كرد كه براى دفاع از سعادت 5(
 عموم، با رقبايشان متحد خواهد شد، سى جبار، سنا را

 ______________________________
)1.(Callibius  

 316ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، سخنگوى آن ها، ترامن را به چند مورد متهم ساخت؛ به ويژه وى را »1 «تشكيل دادند. كريتياس 
به خاطر خيانت به حكومىت كه با خواست خويش عضوى از آن شده مورد نكوهش قرار داد. 

ترامن در اين زمان رشته ى كالم را در دست گرفت و خود را از اتامات تربئه كرد و اين چنني، مهر 
 .»2 «و حمبت متامى اعضاى سناى را نسبت به خويش جلب كرد

) كريتياس و هوادارانش با هراس از اين كه چنني شخصى مى تواند به واسطه ى نفوذش 6(
اليگارشى را سرنگون سازد، سربازان را در حاىل كه مششريهاى عريان به دست داشتند، به سوى او 

 روانه كردند و به آن ها دستور دادند تا وى را دستگري منايند.

) ترامن به نياتشان پى برد و خود را در حمراب مقدس سنا انداخت، فرياد برآورد: «من به 7(
خدايان پناه آوردم، نه با اين انديشه كه جان خويش را جنات دهم، بلكه براى آن كه يقني پيدا كنم 

 كه قاتالمن به عملى دست خواهند زد كه منجر به شكسنت حرمت خدايان خواهد شد.»

5. 

) طرفداران سى جبار، ترامن را از پناهگاهش بريون آوردند. وى با بزرگ منشى، تن به سرنوشت 1(
 فرا گرفته بود. باقى مجعيت براى »4 « زيرا فلسفه را در مكتب سقراط»3 «شوم خويش داد،

سرنوشت ترامن گريستند؛ وىل هيچ كس با حضور سربازان مسلحى كه وى را احاطه كرده بودند، 
 جرأت نكرد به او يارى رساند.
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) با اين حال، سقراط فيلسوف و دو تن از دوستانش براى ايستادگى در برابر مزدوران شتافتند، 2(
 وىل ترامن از آن ها خواهش كرد هيچ اقدامى نكنند و گفت:

 ______________________________
)1.(Critias  

 سخنان كريتياس و ترامن را آورده است.( Hell .2 .3 .21 -29)). گزنفون 2(

). اين مهراهان يازده تن بودند؛ هيئىت كه مأمور رسيدگى به زندانيان حمكوم و اجراى حكم 3(
 ( Hell .2 .3 .54)اعدام بود؛ ر. ك. به: گزنفون 

)4.((Socrate ) 399  . م در آتن متولد شد و در 469؛ فيلسوف يوناىن كه به سال .  
م اعدام گرديد. او هيچ كتاىب ننوشت و تقريبا مهه اطالعاتى كه درباره ى زندگى، تعليمات و 
 70شخصيت او در دست مى باشد به واسطه ى نوشته هاى شاگردش، افالطون است. سقراط در 
سالگى به اتام اين كه «جوانان آتن را فاسد مى كند» در آتن حماكمه و جمرم شناخته شده، به 

 مرگ حمكوم گرديد. حكم اعدامش با نوشيدن زهر شوكران به اجرا درآمد.

 317ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

«اين ابراز دوسىت و شجاعتشان را مى ستايد، اما بسيار تريه خبت تر خواهد گرديد، اگر عامل مرگ 
 كساىن شود كه چنني مهر و حمبت عميقى را از خود به منايش گذاردند.»

) سقراط و دوستانش مقاومىت نكردند و وقىت ديدند قدرمتندان بر ترامن چريگى يافته اند، به 3(
. در اين زمان مزدوران سى جبار، ترامن را از حمراىب كه بدان توسل جسته  «*»آرامى برگذشتند

 بود، پايني آورده، از وسط ميدان عمومى تا شكنجه گاه وى را بر زمني كشاندند.

) عموم، هراسان از رفتار تديدآميز سربازان، تنها به ابراز احساسات ترحم آميز براى ترامن 4(
نگون خبت بسنده كردند؛ بر نگون خبىت اش گريستند و در عني حال بر بردگى و بندگى خويش نيز، 
اشك مى رخيتند؛ زيرا شارمندان طبقات پايني كه مى ديدند پرهيزگارى ترامن اين چنني زير پا �اده 
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شده است، به فراست دريافتند كه به خاطر ضعف، مورد حتقري قرار خواهند گرفت و زورمداران از 
 . «**»ضعف آن ها براى به بردگى كشاندنشان بره خواهند جست 

) پس از مرگ ترامن، سى جبار فهرسىت از ثرومتندترين شارمندان تيه كرده و با وارد ساخنت 5(
اتامات واهى، آنان را به قتل رسانده، داراىي شان را به غارت بردند. در مشار اين قربانيان نام 

- كه فرماندهى لشكركشى به سرياكوز را به عهده داشت، »2 «- پسر نيسياس »1 «نيسراتوس 
 ديده مى شد. وى از ثرومتندترين و حمرتم ترين ساكنان آتن به مشار مى رفت.

) در متامى خانه ها براى مرگ اين شارمند- كه پس از خويش نشانه هاى بسيارى از مهر و 6(
 نيكى بر جاى گذارد- گريستند.

 با اين حال سى جبار كه خيال نداشتند از رفتار خالف قانون خويش دست 

 ______________________________
*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «سقراط و يارانش با مالحظه ى اين كه كسى به كمك 
آن ها نشتافت و از طرىف، سختگريى هاى جباران نيز رو به فزوىن �اده بود، مقاومىت از خود نشان 

 ندادند.»

**. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «... زيرا عموم، وقىت مالحظه كردند كه با مردى 
چنني پرهيزگار، اين چنني توهني آميز رفتار كرده اند، پى بردند كه به خاطر ضعف و زبوىن خويش، 

 بدون كمرتين درنگى قرباىن خواهند شد.»

)1.(Niceratus  

)2.(Nicias  
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بردارند، تنها خشم و غضىب بيشرت از خويش بروز دادند: آن ها شصت تن از ثرومتندترين شارمندان 
غريبومى را گردن زدند تا داراىي هايشان را تصرف كنند. قتل و غارت، هر روز جتديد مى شد و تقريبا 

 متامى شارمنداىن كه از ثروت و مكنىت بره مند بودند، از آتن گرخيتند.

، خطيب مردمى، نيز جانش را باخت. خالصه اين كه حمبوب ترين شارمندان، »1 «) اوتوليكوس 7(
آماج محالت سى جبار واقع شدند؛ شهر آتن چنان ويران شد كه بيش از نيمى از ساكنينش 

 جالى وطن كردند.

6. 

) السدمونيان كه مى ديدند شهر آتن خاىل از سكنه شده است، خرسند گشته، بر آن شدند 1(
تا مانع آتنيان در به دست آوردن قدرت خنستني شان گردند؛ آنان خيلى زود نياتشان را آشكار 

ساختند. آن ها مقرر كردند كه مهاجرين آتىن در سراسر يونان مى بايد دستگري شده و به سى جبار 
  تاالن جرميه خواهد بود.5سپرده شوند؛ و هركسى با اجراى اين فرمان خمالفت ورزد مستوجب 

) هرچند اين حكم بسيار ناعادالنه بود، وىل شهرهاى ديگر، چون از قدرت اسپارتيان 2(
مى هراسيدند، از آن پريوى كردند. با اين حال، آرگوسيان كه از ظلم السدمونيان شورش كرده 

 بودند، خنستني كساىن بودند كه از روى دلسوزى و با خوش روىي پذيراى پناهندگان شدند.

) تباييان نيز چنني كردند و حىت حكمى مقرر ساختند كه براساس آن هر شخصى كه با 3(
مشاهده دستگري شدن پناهنده اى، از هر كمك ممكن به وى دريغ ورزد، به جزاى نقدى حمكوم 

 شود. چنني بود وضع آتنيان.

7. 

) در سيسيل، دنيس، جبار سيكول ها، پس از انعقاد پيمان صلح با كارتاژيان در انديشه ى 1(
تثبيت حكومت برآمد؛ زيرا پيش بيىن كرد حال كه سرياكوزيان از جنگ خالصى يافته اند، مى توانند 

 سوداى كسب آزادى را در سر بپرورانند.
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 ) وى با مشاهده اين امر كه ناحيه ى ايل مستحكم ترين خبش شهر و دفاع از2(

 ______________________________
)1.(Autolycus  

 319ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

آن آسان است، با ساخت ديوارى زيبا، آن را از باقى شهر جدا كرد و بر روى آن برج هاى بلندى 
به فواصل نزديك، برپا ساخت. در مقابل اين ديوار، سرسراها و رواق هاى وسيعى برپا منود تا 

 توده ى مردم را گردهم آورد.

) در داخل جزيره، با هزينه اى هنگفت، ارگ حمكمى ساخت كه مى توانست در مواقع ضرورى 3(
به آن جا پناه برد. در داخل ديوار ارگ، كارگاه هاى كشىت سازى ساخت كه درون بندر كوچكى به 

 ترى رم را در خويش جاى دهد و داراى 60 قرار داشتند؛ اين بندر مى توانست »1 «نام الكسيوم 
 دروازه اى بود كه تنها يك كشىت مى توانست از طريق اين دروازه- در يك زمان- وارد بندر شود.

) دنيس آنگاه برتين خبش اين سرزمني را به دوستان و سردارانش واگذار كرد و باقى سرزمني را 4(
نيز بني متحدان و شارمندان آن تقسيم منود. منظور از شارمندان، بردگان آزاد شده اى بودند كه 

  خوانده مى شدند.»2 «نئوپوليت 

) دنيس خانه هاى شهر را- جز خانه هاى منطقه ى ايل كه به دوستان و سپاهيان مزدورش 5(
خبشيد- بني مردم تقسيم كرد. آنگاه كه دريافت به خوىب حكومت استبدادى اش را تثبيت كرده 
است، سپاه را عليه سيكول ها روانه ساخت تا متامى شهرهاى آزاد و به ويژه شهرهاىي را كه در 

 جنگ پيشني در ركاب كارتاژها جنگيده بودند، به انقياد خويش درآورد.

 لشكر كشيد و به حماصره ى آن مبادرت ورزيد. با »3 «) در بادى امر، عليه شهر هربسوسيان 6(
اين حال، سرياكوزيان كه در اين لشكركشى شركت داشتند، مهني كه سالح هاىي را كه به آن ها 
واگذار شده بود در اختيار گرفتند، علم طغيان برافراشته و يكديگر را به خاطر نپيوسنت به 

سواره نظام- هنگامى كه سعى در سرنگوىن جبار كرده بود- مورد مالمت قرار دادند. سردارى كه 
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دنيس در رأس نريوهايش گذارده بود، سربازى را كه خيلى صريح و ىب پرده سخن مى گفت تديد 
 كرد، وىل چون اين مرد گستاخانه پاسخ داد، سردار براى كشنت او پيش آمد.

 ______________________________
)1.(Laccium  

)2.((Neopolites ).«؛ به معناى «شارمندان جديد 

)3.((Herbesiniens ).؛ ساكنان هربسوس 
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 نام داشت گردن »1 «) با مشاهده اين امر، سربازان خشمگني، اين سردار را كه دوريكوس 7(
زدند و با دعوت شارمندان به بازپس گرفنت آزادى، سواره نظام «اتنا» را فراخواندند. اين سواره نظام 

 را در اشغال خويش »2 «از مهان زمان كه در آغاز پادشاهى دنيس تبعيد شده بودند، اين موضع 
 داشتند.

8. 

 را رها كرد و شتابان به »3 «) دنيس، هراسناك از شورش سرياكوزيان، حماصره ى هربسوس 1(
سرياكوز بازگشت تا شهر را به اختيار خويش درآورد. هنگامى كه وى خارج از شهر بود، عاملني 
شورش، سربازاىن را كه فرمانده خويش را به قتل رسانده بودند، به عنوان فرمانده برگزيده و پس از 

 اردو زده، جبار را از هر ارتباطى »4 «ملحق شدن به سواره نظامى كه از اتنا رسيده بود، در اپيپول 
 با دشت حمروم كردند.

) آنان ىب درنگ منايندگاىن را به ميسن و رژيوم روانه ساختند تا ساكنني اين شهرها را براى يارى 2(
رساندن از طريق دريا و به چنگ آوردن آزادى، ترغيب كنند. اين شهرها در اين دوره قدرت اين را 

داشتند كه دست كم هشتاد كشىت را به دريا اندازند. آن ها كشىت ها را براى يارى رساندن به 
 سرياكوزيان- كه براى سرنگون ساخنت استبداد جبار به نربد برخاسته بودند- گسيل داشتند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


) شورشيان اعالم كردند كه ميزان هنگفىت پول به كساىن داده خواهد شد كه جبار را به قتل 3(
برسانند و مزدوراىن كه سپاه دنيس را رها كنند و به صف آن ها درآيند حق شارمندى دريافت 

خواهند كرد. مهننني سرياكوزيان ماشني هاى جنگى براى يورش به ديوارها تدارك ديدند، محالتشان 
را هر روزه عليه منطقه ى ايل پى مى گرفتند و با خوش روىي پذيراى مزدوراىن بودند كه سپاه جبار را 

 ترك مى گفتند.

) دنيس كه از هرگونه ارتباط با دشت حمروم شده بود و مزدورانش نيز وى را رها كرده بودند، 4(
 دوستانش را گرد خويش مجع كرد تا با هم مشورت و تصميمى 

 ______________________________
)1.(Doricus  

 ). مقصود اتنا است.2(

)3.(Herbesus  

)4.((Epipoles ).تپه هاى داراى استحكامات واقع در اطراف سرياكوز 
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 اختاذ كنند.

وى به قدرى از حفظ قدرت مأيوس شده بود كه ديگر سعى در نربد با سرياكوزيان نداشت؛ بلكه 
 مى خواست پادشاهى اش با مرگى ننگني به پايان نرسد.

- يكى از دوستان و بر پايه ى نظر برخى، پدر خوانده اش- وى را پاسخ گفت »1 «) هلوريس 5(
- »2 «كه زيباترين زيور و زينت مراسم خاكسپارى، نشان قدرت پادشاهى است؛ اما پوليكسن 
 در قلمرو »3 «برادر مهسرش- به وى توصيه كرد كه بر راهوارترين اسبش سوار شده، نزد كامپاىن ها

، كامپاىن ها را در ساخلوىي، واقع در حمل هاىي كه كارتاژها در سيسيل »4 «كارتاژيان برود. امييلكار
 در اشغال خويش داشتند، گرد آورده بود.
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، كه بعدها تاريخ سيسيل را نوشت نظرى خمالف با عقيده ى پوليكسن داشت؛ وى »5 «فيليستوس 
گفت: «برازنده ى دنيس نيست كه شتابان بگريزد و جبارگرى را رها كند؛ او تنها بايد با پاهاى 

 خويش آن را ترك گويد.»

) دنيس با نظر پوليكسن روى موافق نشان داد و برآن شد تا به جاى اين كه از قدرت دست 6(
شويد، مهه چيز را حتمل كند. در نتيجه، منايندگاىن به سوى سرياكوزيان روانه ساخت تا از آنان 

خواهش كند به وى اجازه دهند با مهراهانش از شهر خارج شود؛ وى هم زمان، منايندگاىن را خمفيانه 
و شتابان نزد كامپاىن ها فرستاد و به آن ها وعده داد، هر ميزان پول كه خبواهند در اختيارشان 

 خواهد گذارد تا از اين طريق، آنان را تشويق كند شهر ايل را از حماصره خارج سازند.

9. 

) سرياكوزيان به جبار اجازه دادند تا با پنج كشىت از شهر خارج گردد و چون پريوزى را حمقق 1(
مى دانستند، آن چنان كه بايد و شايد مراقب نبودند و از آن جا كه گمان مى كردند، سواره نظام در 

 اين حماصره به كار منى آيد، آن ها را مرخص 

 ______________________________
)1.(Heloris  

)2.(Polyxene  

)3.(Campaniens  

)4.(Imilcar  

)5.(Philistus  
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 كردند. بيشرت سربازها در دشت پراكنده شده- گوىي كه استبداد، كامال سرنگون شده است.
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) در اين بني كامپاىن ها- كه از وعده هاى دنيس به وجد آمده بودند- در بادى امر، به سوى 2(
، واىل شهر، سپرده و »2 « رهسپار شدند. در آن جا جتهيزات خويش را به آژيريس »1 «آژير

 مسلح به سالح سبك و به تعداد هزار و دويست سواره نظام، به سوى سرياكوز روانه شدند.

) كامپانيان پس از آن كه اين مسري را شتابان و با چاالكى فراوان طى كردند، به طور غريمنتظره 3(
بر سرياكوزيان يورش برده، مشار زيادى از آنان را به خاك هالكت انداخته و سالح در دست، تا 
منطقه اى كه دنيس در آن جا خمفى شده بود، پيش تاختند. در مهني زمان، سيصد سرباز مزدور كه 

 شجاعت خويش را اين چنني بازيافته بودند به جبار ملحق شدند.

) مهننان كه قدرت دنيس فزوىن مى يافت، آتش نفاق، دامن سرياكوزيان را فرا گرفت: برخى 4(
پيشنهاد به ادامه ى حماصره دادند و برخى ديگر پيشنهاد مى كردند سپاه را مرخص كرده، شهر را 

 ترك گويند.

) دنيس با آگاهى از اين امر، از موضعش خارج گرديد و بر سرياكوزياىن كه در آشفتگى به سر 5(
 خوانده مى شد به عقب راند. با اين »3 «مى بردند، يورش برد و آن ها را تا حملى كه شهر جديد

حال، قتل و كشتار زيادى رخ نداد، زيرا دنيس با اسب مى تاخت تا از قتل عام فراريان جلوگريى 
كند. سرياكوزيان ىب درنگ در دشت متفرق شده و پس از اندك زماىن به مشار هفت هزار 

 سواره نظام گرد هم آمدند.

) دنيس، سرياكوزياىن را كه در اين جنگ كشته شدند به خاك سپرد و منايندگاىن را به «اتنا» 6(
فرستاد تا پناهندگان را به اطاعت و بازگشت به ميهن دعوت كند و به آن ها قول شرف داد كه 

 خاطرات گذشته را از خميله ى ذهنش خواهد زدود.

 ) برخى كه فرزندان و زنانشان را در سرياكوز گذارده بودند، به ناچار، به اين 7(

 ______________________________
)1.(Agyre  

)2.(Agyris  
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)3.(Villeneuve  

 323ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

دعوت تن دادند. اما ديگران، هنگامى كه منايندگان، بزرگوارى اى را كه دنيس با به خاك سپردن 
مردگان از خود نشان داده بود خاطرنشان ساختند، چنني پاسخ دادند كه وى نيز سزاوار چنني 

احساىن است و از خدايان مى خواهند هرچه سريع تر فرصىت برايشان فراهم سازد تا چنني 
 بزرگ منشى را در حق وى روا دارند.

) اينان كه به هيچ عنوان منى خواستند به سخنان جبار اعتماد كنند، در اتنا باقى ماندند و 8(
مرتصد فرصت مناسىب بودند تا عليه وى لشكركشى كنند. دنيس با پناهندگاىن كه به شهر بازگشتند 
به نرمى رفتار كرد و اميدوار بود با اين شيوه، سايرين را به بازگشت به شهر ترغيب سازد. اما در 
مورد كامپاىن ها؛ پس از آن كه آن ها را سرشار از هدايا كرد، از آن جا كه به ىب ثباتى و هوس راىن 

 آنان بدگمان بود، آنان را از شهر بريون راند.

 شدند و توانستند اهاىل آن جا را متقاعد سازند كه اجازه دهند در »1 «) كامپاىن ها راهى انتال9(
بينشان زندگى كنند. آن ها از تاريكى شب براى اجراى نيتشان بره جسته، متامى مردان انتال را 

 گردن زده، با زنان قربانيانشان ازدواج كرده و شهر را در اختيار خويش گرفتند.

10. 

) در يونان، السدمونيان، پس از پايان خبشيدن به جنگ پلوپونز، با توافق مهگاىن، تفوق بر 1(
خشكى و دريا را از آن خويش ساختند. آن ها ليزاندر را به درياساالرى برگزيده، به وى دستور 
دادند راهى ديگر شهرهاى يونان شده، هارموست ها را مستقر كند. السدمونيان با ملغى ساخنت 

 حكومت دموكراتيك سعى كردند مهه جا حكومت اليگارشى را مستقر سازند.

) به مردمان حتت انقياد خراج هاىي حتميل كردند و آنان كه پيش از اين، استفاده از پول و سكه 2(
 در بينشان رايج نبود، ساالنه از خراج هايشان، مبلغى بيش از هزار تاالن مجع آورى مى كردند

»2«. 
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 السدمونيان، پس از آن كه امور يونان را به ميل خويش سروسامان دادند؛

 ______________________________
)1.(Entella  

). ديودور تنها منبعى است كه اين را گزارش كرده است. در درست بودن اين گزارش جاى 2(
 ترديد است.

 324ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

- يكى از مردان برجسته ى اسپارت- را به اين بانه كه بايد استبداد را در سرياكوز »1 «آريست 
ملغى سازد، بدان سوى گسيل داشتند، وىل در واقع مى خواستند در تثبيت آن سهمى داشته 

باشند؛ زيرا آن ها براين اميد بودند كه با كمك به دنيس در استقرار حكومت، مى توانند به پاس اين 
 لطف نريوى آماده ى وى را در اختيار خويش گريند.

) آريست پس از آن كه در سرياكوز لنگر انداخت، مذاكره اى حمرمانه با جبار به عمل آورد و 3(
، »2 «سرياكوزيان را با وعده ى آزادى به شورش برانگيخت. وى پس از آن كه نيكوتلس كورنىت 

فرمانده سرياكوزيان، را هالك كرد و به شورشياىن كه به وى اعتماد كرده بودند خيانت ورزيد، 
 قدرت جبار را تثبيت و با اين عمل ننگني، خود و سرزمينش را آكنده از شرم ساخت.

) اندك زماىن بعد، دنيس، ساكنني سرياكوز را براى برداشت حمصوالتشان روانه كرد؛ آنگاه وارد 4(
خانه ها شده و متامى سالح هاىي را كه در منازل آن ها وجود داشت، مجع آورى كرد؛ سپس دورادور 

ارگ، ديوار ديگرى بنا كرده، تعدادى كشىت جنگى ساخت و مشار زيادى مزدور گرد آورد؛ 
بدين سان وى براى تثبيت قدرت خويش از هيچ كوششى فروگذار نكرد، زيرا به جتربه دريافته بود 

 سرياكوزيان مهه چيز را جز بردگى مى توانند حتمل كنند.

11. 
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 - خشرتپاون داريوش- براى خوشايند السدمونيان، آلسى بياد»3 «) مقارن با اين وقايع فارناباز1(
 فرجام غم انگيز آلسى بياد را به داليل »5 « آتىن را دستگري كرده، به قتل رساند. چون افور»4«

ديگرى مى داند، گمان مى كنم در اين جا بيان انگيزه اى كه اين مورخ درباره ى سوءقصد به جان 
 آلسى بياد به دست مى دهد، ىب فايده نباشد.

 ) بر پايه ى آن چه كه افور در كتاب هفدهم تاريخ خويش مى گويد؛2(

 ______________________________
)1.(Ariste  

)2.(Nicot eleslecorinthien  

)3.(Pharnabaze  

)4.(Alcibiade  

)5.((Ephore ).يا افوروس؛ مورخ يوناىن كه تاريخ عمومى اش را در سى جلد به نگارش درآورد 

 325ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، »2 « و السدمونيان در خفا با هم توافق كردند كه خود را براى جنگيدن با اردشري»1 «كوروش 
برادر كوروش، آماده سازند. آلسى بياد با آگاهى از نقشه ى كوروش، فارناباز را پيدا كرد و پس از 
آن كه وى را از متامى جزئيات توطئه آگاه ساخت، از وى خواست به او اجازه دهد تا خود را نزد 

 اردشري برساند؛ زيرا بر آن بود تا خنستني فردى باشد كه نقشه ى توطئه را براى شاه فاش مى سازد.

) فارناباز پس از آن كه به آلسى بياد گوش فرا داد، خواست افتخار اين عمل را از آن خود سازد 3(
و در نتيجه پيك هايش را براى افشاى اين توطئه به سوى شاه روانه كرد. در اين بني، آلسى بياد كه 
نتوانسته بود از فارناباز اجازه ى بارياىب نزد شاه را به دست آورد، به سوى خشرتپاون پافالگوىن 

. اّما فارناباز كه نگران بود شاه اين چنني  «*»رهسپار شد تا امكانات سفر را از وى دريافت دارد
 از واقعيت آگاه شود، با شتاب مزدوراىن را روانه ساخت تا آلسى بياد را در راه به قتل برسانند.
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- جاىي كه توقف كرده بود- به وى دست يافتند و شب هنگام »3 «) آنان در دهى از فريگيه 4(
 دورادور منزلش را با تلى از چوب انباشته، آن را طعمه ى آتش ساختند.

آلسى بياد در ابتدا سعى كرد جان خويش را جنات دهد، وىل پس از آن كه شعله هاى آتش وى را 
 .»4 «فراگرفتند و از تريهاى پرتاىب زمخى و ناتوان گرديد؛ جانش را از دست داد

 ______________________________
)1.((Cyrus ) ؛ مقصود كوروش كوچك (جوان) است؛ مادرش پروشات، به وى بسيار عالقه

 داشت و متام سعى خويش را براى به سلطنت رسيدن او به كار گرفت، اما سراجنام ناكام شد.

)2.((Artaxerxes )) (باحافظه) م) است؛ 358- 404؛ مقصود اردشري دوم منمون .  
وى بزرگ ترين پسر داريوش دوم و هوكه (نوتوس) و جانشني قانوىن وى بوده است و طوالىن ترين 

 سال سلطنت 46دوره ى حكومت را در بني پادشاهان هخامنشى به خويش اختصاص داد؛ او 
 كرد كه اين مدت بيش از يك پنجم دوران طالىي شاهان هخامنشى را دربرمى گريد.

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «افور اين چنني ادامه مى دهد: وقىت فارناباز نتوانست 
مأموراىن براى اين مهم به پايتخت روانه سازد، آلسى بياد نزد خشرتپاون پافالگوىن رفت تا با يارى 

 وى به سوى پايتخت سفر كند.»

 نام داشت.( Melissa)، مليسا( Athenee)). اين ده، بر پايه ى نظرآتنه 3(

) گزارش كامال متفاوتى درباره ى چگونگى قتل آلسى بياد به 3، 38). پلوتارك (آلسى بياد، 4(
 دست مى دهد.

 326ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 فيلسوف، پس از نود سال زندگى بدرود حيات گفت. السنت »1 «) در مهني دوره، دموكريت 5(
 فاتح »3 « كه در آخرين بازى هاى املپيك جايزه را از آن خود كرده بود، در مهني سال »2 «تباىي 

 .»5 « تا تب بود»4 «مسابقات سواركارى شد؛ فاصله اى كه مى بايست طى مى شد از خرونه 
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- را به تصرف خويش درآوردند؛ دمشنان در »6 «) در ايتاليا؛ روميان، شهر ولسكيان- اروكا6(
 ادامه ى يورش خويش بر شهر سيطره يافته، بيشرت سربازان ساخلوى آن را به قتل رساندند.

12. 

 به آرخونىت آتن برگزيده شد؛ در روم چهار تريبون نظامى به »7 «) با پايان يافنت سال، اوكليد1(
 و تارنتيوس »10 «، لوسيوس والريوس »9 «، نومريوس فابيوس »8 «نام هاى پوبليوس كورنليوس 

  به مقام كنسوىل نائل شدند.»11 «ماكزميوس 

 در نتيجه ى آشوب هاى داخلى و آغاز جنگ با مهسايگان، »12 «) در اين سال، بيزاننت ها2(
تراسى ها، در شرايط حبراىن قرار گرفتند و چون از آرام ساخنت اختالفات داخلى ناتوان بودند، از 

 را به سوى آن ها »13 «السدمونيان، سركرده ى نظامى درخواست كردند. اسپارتيان، كلئارك 
 فرستاده، به وى دستور دادند وضع و حال شهر را سروسامان خبشد.

 ______________________________
)1.((Democrite ) ؛ فيلسوف يوناىن قرن پنجم پيش از ميالد؛ كسى كه نظريه ى امت را بسط

 داد.

)2.(L astheneleThebain  

   . م 403). دومني سال از املپياد نود و چهارم؛ سال 3(

)4.(Coronee  

  مايل 30). فاصله اى حدود 5(

)6.(Erruca  

)7.(Euclide  

)8.(PubliusCornelius  
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)9.(NumeriusFabius  

)10.(LuciusValerius  

)11.(TarentiusMaximus  

)12.((Byzantins ) ؛ ساكنان بيزانس 

)13.((Clearque ) يا «كلئارخوس»؛ از سرداران مشهور اسپارت كه كوروش كوچك را در نربد
 كوناكسا عليه اردشري منمون مهراهى كرد.

 327ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) وى پس از آن كه داراى اختيار تام شد و سپاه مزدور ىب مشارى گرد خويش مجع كرد، ديگر 3(
 رهرب آن ها نبود، بلكه چون جبارى بر آن ها حكم مى راند.

كلئارك در بادى امر متام صاحب منصباىن را كه به مراسم قرباىن دعوت كرده بود از دم تيغ گذراند؛ 
 را دستگري »1 «آنگاه شهر دچار هرج و مرج گرديد و وى، فرماندهان موسوم به سى سناتور

كرده، آن ها را به دار آوخيت. كلئارك پس از آن كه داراىي هاى قربانيان را از آن خويش ساخت، 
فهرسىت از ثرومتندترين شارمندان را فراهم آورده، بر پايه ى اتامات واهى، برخى را به مرگ و برخى 

 ديگر را به تبعيد حمكوم كرد.

 اين چنني ثروت هنگفىت مجع كرده، سربازان مزدور ىب مشارى گرد آورد و قدرتش را تثبيت منود.

) با اين حال، وقىت سروصداى ظلم و تعدى هاىي كه اين جبار روا مى داشت در اطراف و 4(
اكناف پينيد، السدمونيان ابتدا منايندگاىن به سويش روانه كردند كه مأمور بودند وى را دعوت 

 كنند به خواست خود، قدرت را واگذار كند.

 عليه »2 «چون وى به اين پيشنهاد وقعى نگذارد، السدمونيان سپاهى را به فرماندهى پانتوداس 
 وى روانه ساختند.
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- شهرى كه وى »3 «) كلئارك با آگاهى از نزديك شدن اين سپاه، نريوهايش را به سليربيا5(
حاكم آن نيز بود- منتقل كرد: چون وى جرم و جنايت هاى فراواىن عليه بيزاننت ها مرتكب شده 

 نيز با او دمشن »4 «بود از اين واقعيت غافل نبود كه نه تنها السدمونيان بلكه اهاىل بيزانس 
 هستند.

) به اين خاطر، چون گمان مى كرد در سليربيا با امنيت بيشرتى از خويش دفاع خواهد كرد، 6(
ثروت و نريوهايش را بدان جا منتقل ساخت. وقىت آگاه شد كه السدمونيان در نزديكى وى به سر 

- به جنگ »5 «مى برند به روياروىي با آنان رفت و با سپاه پانتوداس- در مكاىن به نام پوروس 
 پرداخت.

 ______________________________
 ). به نظر مى رسد منت در اين قسمت ناقص است.1(

)2.(Pantoedas  

)3.(Selybria  

)4.((Byzance ).؛ نام قدميى كنستانتينوپل (قسطنطنيه)؛ استانبول امروزى 

)5.(Porus  

 328ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) پيكار مدت زيادى به طول اجناميد، السدمونيان به سخىت جنگيدند و سپاه جبار را وادار به 7(
 فرار كردند.

كلئارك ابتدا مهراه با مشار كمى از طرفدارانش به سليربيا پناه جست و خود را براى مقاومت در 
برابر حماصره آماده ساخت؛ اما آنگاه از كسان خويش هراسناك شد؛ شبانه گرخيت و آهنگ ايوىن 

 كرد.
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 وى در آن جا با كوروش، برادر شاه، پيمان دوسىت بست و به فرماندهى سپاهى برگزيده شد.

) كوروش- فرمانده متامى خشرتپاون نشني هاى درياىي و سرشار از جاه طلىب- در اين اوان، 8(
 نقشه ى لشكركشى عليه برادرش اردشري را طرح ريزى مى كرد.

) چون كلئارك را فردى مصمم و جسور مى ديد، پول زيادى در اختيار وى �اد و از او 9(
خواست تا آن جا كه مى تواند مزدور استخدام منايد؛ زيرا براين باور بود كه وى ياور اليقى در 

 اجراى نقشه هاى گستاخانه اش خواهد بود.

13. 

) ليزاندر اسپارتى مطابق خواست افورها، اداره ى شهرهاى حتت سيطره ى السدمونيان را با برقرار 1(
 در برخى از آن ها و اليگارشى در برخى ديگر، سروسامان داد و از احرتام »1 «ساخنت دسامويرا

شاياىن در اسپارت برخوردار گرديد. در واقع پس از پايان جنگ پلوپونز، وى تفوق ىب چون و چرا 
 بر خشكى و دريا را براى ميهنش به ارمغان آورد.

) در نتيجه، به واسطه ى اين پريوزى ها مست باده ى غرور شد و طرح سرنگوىن پادشاهى 2(
هراكليدها را درانداخت و اين حق را به هر شهروند اسپارتى داد كه به عنوان شاه انتخاب شود؛ 
زيرا اميد داشت كه يادآورى كارهاى منايان و خدماتى كه براى ميهن اجنام داده بود موجب شود كه 

 وى به زودى صاحب مقام شاهى شود.

 ______________________________
)1.((Decemvirat ) ؛ اعضاى تريبون هاى دائمى به تعداد ده نفر كه پس از استقرار مجهورى

در روم، مأمور نگارش قانون دوازده لوح بودند. (توجه به اين نكته مهم است كه دسامويرها در 
 روم وجود داشتند و نه در اسپارت؛ آن گونه كه ديودور در اين بند بدان اشاره منوده است.)
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 قائلند، سعى كرد تا با دادن »1 «) وى چون مى دانست السدمونيان امهيت زيادى براى هاتفان 3(
رشوه، نظر كاهنه ى دلف را به سوى خويش جلب كند و بر اين اميد بود كه اگر بتواند كاهنه را با 

 نياتش هم داستان سازد به راحىت به منظورش دست خواهد يافت.

) چون در فريفنت هاتف دلف از راه وعده ى پرداخت پول، ناكام شد از طريق شخصى به نام 4(
- كه با اعضاى معبد رابطه ى دوسىت داشت- باب مذاكره را با »3 «- اهل آپولوىن »2 «فركرات 

  درباره ى مهني موضوع باز كرد.»4 «كاهنه هاى دودون 

) چون در اين امر نيز توفيقى به دست نياورد، سفرى به سرين كرد، به اين بانه كه نذرى كه به 5(
ژوپيرت آمون كرده بود به جاى آورد؛ وىل در واقع مى خواست هاتف آن جا را تطميع سازد. با مبالغ 

 پوىل كه با خود برده بود بر اين اميد بود كه كاهنان را با خود هم داستان سازد.

، پادشاه اين نواحى، با پدرش رابطه ى دوسىت داشت و برادر ليزاندر نيز به »5 «) زيرا ليبيس 6(
 خاطر اين دوسىت ليبيس نام گرفته بود.

) با وجود اين نه تنها از اين راه ها در تطميع هاتف طرىف نبست، بلكه كاهنان معبد منايندگاىن 7(
را روانه ساختند تا ليزاندر را- به خاطر اين كه خواسته بود هاتف را از راه به در كند- متهم 

 سازند.

 ليزاندر در بازگشت به السدمون به نوعى، خود را از اتامى كه به وى وارد شده بود تربئه كرد.

) السدمونيان در آن زمان از نيتش كه سرنگوىن سلطنت موروثى هراكليدها بود ىب خرب بودند. 8(
اندكى پس از مرگ ليزاندر، وقىت در خانه اش در جستجوى حساب هاى پول بودند، خطابه اى را 

 يافتند كه با دقت به نگارش درآمده 

 ______________________________
 )43، 1). ر. ك به: سيسرون، در باب پيشگوىي (1(

)2.(Pherecrate  
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)3.((Apollonie ) ؛ شهرى واقع در ايلرى 

)4.(Lespr etressesdedodone  

)5.(Libys  

 330ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بود و احتماال مى خواست از طريق آن، مردم را متقاعد سازد تا متامى شهروندان، حق دست ياىب 
 به سلطنت را دارا باشند.

14. 

) در سيسيل، دنيس، جبار سرياكوزيان، پس از آن كه پيمان صلحى با كارتاژيان منعقد كرد و 1(
 آشوب هاى شهرى را فرو نشاند، بر آن شد تا شهرهاى كالسيديان.

) ناكسوس، كاتان و لئونتيوم را حتت فرمان خويش درآورد. وى مى خواست بر اين شهرها 2(
سيطره يابد، زيرا آن ها در مهسايگى سرياكوز واقع بودند و راه هاى بسط حكومت را براى وى 

مهوار مى ساختند. در بادى امر، بر شهر اتنا تاخت و اين شهر را تصرف كرد، زيرا پناهندگاىن كه 
 در آن جا سكىن داشتند از هيچ تواىن براى مقاومت برخوردار نبودند.

، برپا »1 «) از آن جا راهى لئونتيوم شد و اردويش را در اطراف شهر، در كرانه هاى رود تريا3(
ساخت. وى پس از آن كه سپاه را براى نربد آراست، پيكى را به سوى لئوننت ها فرستاد تا از آن ها 

 خبواهد شهر را تسليم وى كنند؛ وى اين چنني مى خواست هراس در دل آن ها افكند.

) لئوننت ها به اين هشدار وقعى ننهادند و متامى اقدامات خويش را براى ايستادگى در برابر 4(
 شهربندان به كار گرفتند.

دنيس كه از ماشني هاى جنگى ىب بره بود در اين زمان از حماصره ى شهر چشم پوشيد و به ويران 
 ساخنت متامى سرزمني آن ها بسنده كرد.
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) سپس عليه سيكول ها لشكر كشيد تا ظاهرا با آنان وارد جنگ شود، وىل در واقع مى خواست 5(
 كاتان ها و ناكسوس ها مراقبت كمرتى از خويش به عمل آورند.

- يكى از شارمندان اين شهر- را با »3 « درنگ كرد و آمينستوس »2 «) او مدتى را در اننا6(
 وعده ى مهكارى براى دست ياىب به جبارى، برانگيخت.

 ) وقىت آمينستوس در اين امر توفيق حاصل كرد از پذيرفنت دنيس به داخل 7(

 ______________________________
)1.(Teria  

)2.((Enna ).؛ شهرى واقع در سيسيل كه داراى چشم اندازهاى زيباىي است 

)3.(Aimnestus  

 331ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

شهر سرباز زد و از اين روى، دنيس خشمگينانه نيتش را تغيري داده و انيان ها را براى سرنگوىن 
 جبار حتريك كرد.

مجلگى مردم، مسلح به ميدان عمومى شهر شتافتند تا آزادى را فراچنگ آورند و اين امر، موجب 
 آشفتگى در متامى شهر گرديد.

) دنيس با آگاهى از آشفتگى اى كه در شهر پديد آمد، برخى از سرداران را با خود مهراه 8(
ساخته و از طريق منطقه اى بياباىن وارد شهر شد؛ آمينستوس را دستگري كرد و او را به انيان ها 

سپرد تا از وى انتقام گريند. سپس ىب آن كه آسيىب به شهر وارد سازد، آن را ترك گفت. وى، نه به 
خاطر عشق به عدالت، بلكه براى آن كه اعتماد ساير شهرها را به خويش جلب منايد، چنني 

 رفتارى پيشه كرد.

15. 
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 رهسپار شد و سعى كرد آن را به تصرف خويش »1 «) دنيس از اننا به سوى شهر اربيت ها1(
درآورد. چون در اين اقدام ناكام شد، با ساكنني پيمان صلحى منعقد كرد و با سپاه راهى كاتان 

- كه بر كاتان ها فرمان مى راند- به وى وعده داده بود شهر را »2 «شد؛ زيرا آرسزى الئوس 
تسليمش كند. دنيس شب هنگام وارد كاتان گرديد و بر اين شهر تسلط يافت؛ ساكنني آن جا را 

 خلع سالح كرد و ساخلوى قدرمتندى در آن جا مستقر ساخت.

) پروكلس- حاكم ناكسوسيان- نيز پس از آن كه مفتون و شيفته ى وعده هاى بزرگ دنيس 2(
شد، ميهنش را به وى واگذار كرد. دنيس پس از آن كه پروكلس خائن و متامى خانواده اش را پاداش 
داد، ساكنني آن جا را در مزايده به فروش رساند و چپاول و غارت سرزمني را به سربازانش وا�اد و 

 خانه ها و ديوارها را ويران كرد.

) سرنوشت كاتان ها نيز چنني رقم خورد؛ دنيس اسريان را چونان بردگاىن در سرياكوز به فروش 3(
رساند. سرزمني ناكسوس ها را به سيكول ها، مهسايگانشان، واگذار كرده و شهر كاتان ها را براى 

 اقامت به كامپاىن ها داد.

 ) پس از آن، دنيس با سپاهيان خويش عليه لئوننت ها لشكركشى كرد و شهر4(

 ______________________________
)1.((Erbiteens ) ؛ ساكنان اربيت(Erbite ) 

)2.(Arcesilaus  

 332ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

را از هر طرف به حماصره درآورد. منايندگاىن به سوى ساكنني آن فرستاد تا از آن ها خبواهد شهر را 
تسليم وى كرده، حق شارمندى سرياكوز را قبول كنند. لئوننت ها كه اميد هيچ يارى نداشتند، با 

مالحظه ى شورخبىت هاىي كه ناكسوس ها و كاتان ها به تازگى دچار آن شدند، از اين كه در معرض 
چنني تريه خبىت هاىي قرار گريند، نگران و وحشت زده بودند؛ بنابراين تن به سرنوشت داده، شهرهاى 

 خويش را رها كرده و به سرياكوز نقل مكان كردند.
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16. 

، حاكم »1 «) پس از آن كه ساكنان اربيت با دنيس پيمان صلحى منعقد كردند؛ آرخونيد1(
اربيت، طرح بناى شهرى را درانداخت. وى سپاه مزدورى مشتمل بر مرداىن كه هنگام جنگ 
دنيس، به شهر اربيت روى آورده بودند، در اختيار داشت. مشار زيادى از اربيت ها نيز بر آن 

 شدند تا به اين كوچ نشني نظامى ملحق گردند.

) آرخونيد، پيشاپيش اين مجعيت خمتلط، بلندى اى را در هشت استادى دريا به اشغال خويش 2(
 را در آن جا بنيان �اد. چون در سيسيل شهرهاى ديگرى نيز به اين نام »2 «درآورد و شهر آلسا

  خواند.»3 «بودند وى آن را به نام خويش، آرخونيديوم 

) بعدها وقىت اين شهر، به واسطه ى جتارت درياىي و اين كه روميان آن را از پرداخت ماليات 3(
معاف كردند، از گسرتش و رونق زيادى بره مند شد؛ ساكنني آن نسبت و خويشاوندى خود را با 
اربيت ها انكار كردند؛ زيرا شرم داشتند از اين كه خود را از اعقاب شهرى بدانند كه در نظرشان 

 بسيار پايني و پست بود.

) با اين حال، اكنون شواهد زيادى در دست است كه نشان مى دهد اين دو شهر از نژاد 4(
مشرتكى هستند. در اين شهرها، مردم مراسم مشابى، در قرباىن هاىي كه به آپولون پيشكش 

مى شود، برپا مى دارند. برخى مدعى اند كه آلسا توسط كارتاژها- در دوره اى كه امييلكار با دنيس 
 قرارداد صلحى منعقد كرد- بنا شد.

 ) در ايتاليا، روميان به واسطه ى انگيزه هاىي كه در پى مى آيد با وئيان ها5(

 ______________________________
)1.(Archonide  

)2.(Alesa  

)3.(Archonidium  
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. در مهني زمان، روميان براى خنستني بار مقرر كردند كه به سربازانشان »1 «جنگ كردند ...
  و اينك تاراسني »2 «مواجب ساليانه دهند. آن ها شهر وولسك ها را- كه در آن زمان آنكسور

  نام دارد- به تصرف خويش درآوردند.»3«

17. 

 به آرخونىت آتن منصوب شد و در روم، مقام كنسوىل به »4 «) با پايان يافنت سال، ميسيون 1(
  و اولوس مانليوس »6 «، كايوس ژوليوس »5 «شش تريبون نظامى به نام هاى تيتوس كويني تيوس 

 سر به شورش هاى داخلى »10 «، اهاىل اورو  »9 « در اين زمان »8 « تفويض گرديد.»7«
 برداشتند و بسيارى از شارمندان را تبعيد كردند.

) تبعيديان براى مدتى سعى كردند با روش هاى خاص خود به ميهن خويش بازگردند، وىل چون 2(
 نيل به اين هدف ميسر نشد تباييان را متقاعد كردند تا سپاهى در اختيارشان گذارند.

) پس تباييان به سوى اورو  ها لشكر كشيده، شهر اورو  را تصرف كرده، ساكنني آن را در 3(
هفت استادى دريا سكىن دادند. تباييان ابتدا به آن ها اجازه دادند براساس قوانني شان بر خويش 
حكومت كنند؛ وىل آنگاه حق شارمندى تب را به آن ها اعطا كرده و سرزمينشان را ضميمه ى 

 بئوسى كردند.

) مقارن با اين وقايع، السدمونيان، اليديان را عالوه بر خطاهاى ديگر، به خاطر اين كه مانع 4(
 ، براى تقدمي قرباىن به ايزد شدند و نيز با»11 «پادشاهشان پوزانياس 

 ______________________________
 Tite -Live ,4)). در اين قسمت منت افتادگى وجود دارد. انگيزه هاى اين جنگ در1(

 آمده است.( 59,

)2.(Anxur  
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)3.(Taracine  

)4.(Micion  

)5.(TiusQuintius  

)6.(CaiusJulius  

)7.(AulusManlius  

آنان ( Tite -live ,4 ,61)). نام سه خطيب ديگر در منت موجود نيست. بر پايه ى نظر8(
، لوسيوس فوريوس ( Qu intusCincinnatus)كويني توس سني سيناتوس 

 Manlius)و مانليوس اميليوس مامركوس ( Lucius FuriusMedullinus)مدولينوس 
AemiliusMamercus ).بودند 

   . م 402). سومني سال از املپياد نود و چهارم؛ سال 9(

)10.(Orope  

 است.( Agis)). مطابق نظر گزنفون، اين پادشاه آژيس 11(

 334ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 شركت السدمونيان در بازى هاى املپيك به خمالفت برخاستند، مورد نكوهش و مشاتت قرار دادند
«*». 

) بنابراين آن ها كه براى جنگ با اليديان مصمم شده بودند، ده مناينده به سوى آن ها فرستاده 5(
و به منايندگانشان دستور دادند ابتدا از آن ها خبواهند به شهرهاى اطراف استقالل بدهند؛ سپس 

 سهم هزينه هاى جنگ عليه آتنيان را از آن ها خواستار شوند.
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) اين خواسته ها تنها دستاويز و انگيزه هاى به ظاهر موجهى براى اعالن جنگ به آنان بود، زيرا 6(
اليديان، نه تنها به اين درخواست ها وقعى نگذاردند بلكه السدمونيان را متهم ساختند به اين كه 
مى خواهند متامى يونانيان را به اسارت خويش درآورند. السدمونيان، پوزانياس- يكى از دو 

 فرمانرواى خويش- را مهراه با چهار هزار سرباز عليه آنان گسيل داشتند.

) مشار زيادى سرباز تقريبا از متامى هم پيمانان- به جز بئوسى ها و كورنتيان كه رفتار 7(
 السدمونيان را تأييد نكرده و در لشكركشى عليه اليد شركت جنستند- به اين سپاه ملحق گرديد.

 را- كه مكان »1 «) پوزانياس پس از عبور از آركادى بر اليد سيطره يافت و ىب درنگ السيون 8(
مستحكمى بود- به تصرف خويش درآورد. آنگاه سپاه را از طريق كوه ها هدايت كرده و چهار 

  را به تصرف خويش درآورد.»5 « و اوپونت »4 «، اوپاژيوم »3 «، آليوم »2 «شهر تراستوم 

  استادى اليس 70 اردو زده، ىب درنگ اين مكان را كه در »6 «) وى آنگاه در نزديكى پيلوس 9(
  واقع بود، متصرف شد. پس از آن، به سوى اليس پيشروى كرد و»7«

 ______________________________
*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «مقارن با اين رخدادها، السدمونيان، اليديان را در 
مواردى متهم شناختند كه مهم ترين آن ها اين بود كه مانع آژيس- فرمانرواى خويش- در تقدمي 

 قرباىن به ايزد (زئوس) شدند.»

)1.(Lasion  

)2.(Thraestum  

)3.(Alium  

)4.(Eupagium  

)5.(Oponte  
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)6.(Pylos  

)7.(Elis  
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 برپا ساخت. در اين هنگام اليديان از »1 «اردو را در بلندى هاى واقع در اين سوى رودخانه 
 نريوى كمكى اى مشتمل بر هزار سرباز زبده دريافت كردند و آن ها را به نگهباىن از »2 «اتوىل ها
  گماردند.»3 «ژميناز

) پوزانياس ابتدا تالش كرد اين مقر را با گستاخى و ىب پرواىي به حماصره ى خويش درآورد، زيرا 10(
براين گمان بود كه اليديان جرأت خنواهند كرد كه بريون آيند، تا اين كه ناگهان، اتوىل ها به يارى 
مشار زيادى از مردم، از شهر خارج شده، در بني السدمونيان آشفتگى اجياد كرده و حدود سى 

 تن از آنان را به خاك هالكت انداختند.

) پوزانياس در اين حال از حماصره دست كشيده، با مشاهده ى اين كه تصرف اين شهر بسيار 11(
 دشوار است، سرزمني مقدس را ويران ساخت و در آن جا غنامي زيادى به چنگ آورد.

) آنگاه چون زمستان نزديك بود شهرهاى اليد را كه بر آن ها سيطره يافته بود مستحكم 12(
ساخته، ساخلوى قدرمتندى در آن جا بر جاى �اد و مهراه باقى سپاه، راهى اقامتگاه هاى زمستاىن 

  شد.»4 «خويش در دمي 

18. 

) در سيسيل، دنيس، جبار سرياكوزيان، پس از آن كه موفق شد حكومت را آن گونه كه 1(
مى خواست استحكام خبشد، بر آن شد با كارتاژيان وارد جنگ شود و چون هنوز آن چنان كه 

مى بايد براى شروع جنگ آماده نبود، نقشه اش را خمفى نگه داشته و در عني حال، متامى اقدامات 
 الزم را براى اجراى آن فراهم ساخت.
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) وى چون مى دانست مهانند جنگ آتيك، سرياكوز نيز ممكن است با ديوارى دفاعى- از اين 2(
سوى دريا تا آن سوى آن- حمصور شود، مى ترسيد در صورت ناكامى، از هر ارتباطى با دشت 

 . وى چون مى ديد كه اپيپول، «*»حمروم گردد

 ______________________________
 در اليد( Penee)). واقع در پنه 1(

)2.((Etoliens ) ؛ ساكنان اتوىل(Etolie ).در يونان كه مهواره رقيب مقدونيان بودند 

)3.(Gymnase  

)4.(Dyme  

*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «وى كه مى دانست در جنگ آتن، اين شهر به 
 واسطه ى ديوارى-

 336ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مناسب ترين مكان براى يورش به شهر سرياكوز است؛

) معماراىن را نزد خويش فراخواند و براساس نظر آنان پى برد كه الزم است اپيپول توسط 3(
 . «*» برجاى مانده است »1 «ديوارى استحكام يابد و اين ديوار امروزه نيز نزديك هكزاپيلس 

) اين مكان كه به مشال شهر مشرف است پر از صخره بوده و داراى شيب تندى است كه 4(
دسرتسى به آن از بريون غريممكن است. دنيس چون مى خواست ساخت اين ديوار را هرچه 

سريع تر به اجنام رساند، مشار زيادى از رعايا را از دشت فراخواند و از ميان آن ها شصت هزار 
 كارگر داوطلب قوى و نريومند را برگزيد و ساخت هر خبشى از ديوار را بني آنان تقسيم كرد.
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، بّناىي- كه دويست كارگر زير دستش قرار »2 «) براى هر استاد زمني، معمارى و براى هر پلرت5(
داشت- گمارد. گذشته از اين، كارگران زيادى براى برش سنگ ها به كار گرفته شده بودند و شش 

 هزار جفت گاو در حمل مورد نظر به خدمت گرفته شدند.

) تالش اين هزاران كارگر، كه هريك براى به پايان رساندن كارش تعجيل داشت، هر بيننده اى را 6(
غرق شگفىت مى كرد. دنيس براى اين كه شور و مهتشان را برانگيزد پاداش هاى كالىن براى آن هاىي 
كه پيش از مهه كارشان را به پايان رسانند، وعده داد و اين وعده ها شامل حال معماران- كه 
مزدى دو برابر دريافت مى كردند- و نيز شامل سركارگران و كارگران نيز مى شد. خود، مهراه با 
دوستانش در طى متام روزها در اين كارها شركت مى جست، مهه جا حاضر بود و كساىن را كه 

 خسته مى شدند جان تازه مى خبشيد.

 ) خالصه اين كه جامه و مقام پادشاهى را به كنارى مى �اد و خود را چونان 7(

 ______________________________
- كه از اين سوى دريا تا آن سوى دريا كشيده شده بود- حمصور شد، مراقب بود كه هرگز به اين 

 وضع نامناسب گرفتار نيايد و راه ارتباطى خويش را با دشت از دست ندهد».

)1.(Hexapyles  

*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «اين ديوار امروزه نيز با شش دروازه برجاى مانده 
 است.»

 ). هر سى مرت2(

 337ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كارگرى ساده نشان مى داد و سنگني ترين كارها را خود رهربى مى كرد و مهنون سايرين زمحت 
مى كشيد و رنج زيادى را حتمل مى كرد. بدين سان، وى چنان رقابىت بني كارگران به وجود آورد كه 

 برخى از آن ها عالوه بر روز، خبشى از شب را نيز به كار مى پرداختند.
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 ) در نتيجه، ساخت ديوار، برخالف انتظار، در ظرف بيست روز به پايان رسيد. سى استاد8(
 طول و ارتفاعى متناسب داشت و چونان حمكم ساخته شده بود كه تسخريناپذير مى منود. »1«

در كنار اين ديوار برج هاى بلندى به فواصل نزديك، از سنگ ساخته شد كه به فاصله ى چهار پا، 
 با دقت به هم وصل شده بودند.

19. 

 به آرخونىت آتن منصوب شد؛ در روم، مقام كنسوىل به شش »2 «) با پايان يافنت سال، اكزنت 1(
، »5 «، اسپوريوس نوتيوس »4 «، كيسوفابيوس »3 «تريبون نظامى به نام هاى پوبليوس كورنليوس 

 »9 « تفويض شد.»8 « و ژونيوس لوكولوس »7 «، مانيوس سرژيوس »6 «كايوس والريوس 

) در اين زمان كوروش، حكمران خشرتپاون نشني هاى درياىي، نقشه ى لشكركشى عليه برادرش 2(
اردشري را درانداخته بود. كوروش جواىن سرشار از جاه طلىب و داراى توان و قرحيه ذاتى براى 

 جنگاورى بود.

) وى مشار زيادى از قواى بيگانه را به مزدورى گرفت و تداركات مناسىب را، براى اين 3(
لشكركشى فراهم ديد، وىل نيات واقعى اش را از سپاهيانش خمفى نگاه داشت و به آن ها گفت كه 
به كيليكيه راهى خواهند شد تا جبارهاىي را كه عليه حكومت شاه شورش كرده اند، به جمازات 

 برسانند.

 ______________________________
  مرت.5520). بيش از 1(

)2.(Exainete  

)3.(PubliusCornelius  

)4.(CaesoFabius  

)5.(SpuriusNautius  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


)6.(CaiusValerius  

)7.(ManiusSergius  

)8.(JuniusLucullus  

   . م 401). چهارمني سال از املپياد نود و چهارم؛ سال 9(
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) وى مهننني شتابان، منايندگاىن را به سوى السدمونيان فرستاد تا خدماتى را كه در جنگ عليه 4(
آتنيان به آن ها كرده بود، به يادشان آورده و از آن ها قواى كمكى طلب كند. السدمونيان اين 
جنگ را در راستاى منافع خويش دانستند و موافقت خود را براى فراهم كردن كمك هاى 

- را فراخوانده و به او »1 «درخواسىت اعالم داشتند و ىب درنگ درياساالر خود- به نام ساميوس 
 دستور دادند در ركاب كوروش قرار گريد.

 »2 «) ساميوس فرماندهى بيست و پنج ترى رم را عهده دار بود و مهراه آن ها به آهنگ افز5(
بادبان برافراشت تا به فرمانده نريوى درياىي كوروش ملحق شده و براى هر نوع مهكارى آماده 

 اعزام داشتند. »3 «گردد. السدمونيان مهننني هشتصد پياده نظام را حتت فرماندهى خريسوفوس 
 پيشاپيش نريوى درياىي پارسيان- كه مشتمل بر پنجاه ترى رم كامال جمهز بود- قرار »4 «تاموس 

 پس از رسيدن السدمونيان، ناوگان متحد به آهنگ سواحل كيليكيه بادبان »5 «داشت.
 برافراشت.

) با وجود اين، كوروش در آسيا سربازگريى كرده، سيزده هزار نفر را به مزدورى گرفت و در 6(
سارد گرد هم آورد. حكومت ليدى و فريگيه را به پارسيان سپرد و حكومت ايوىن، ائوىل و 

سرزمني هاى اطراف را به تاموس- دوست وفادارش كه ممفيسى تبار بود- داد. سپس پيشاپيش 
 سپاه، راهى كيليكيه و پيسيديه شد؛ با اين بانه كه برخى از شورشيان آن جا را جمازات كند.
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 هزار سرباز كه سه هزار تن از آن ها سواره نظام بودند و از پلوپونز 70) وى در جمموع، از آسيا 7(
  هزار مزدور در اختيار داشت.13و باقى يونان، 

 ______________________________
)1.((Samius )) به پيثاگوراس نام برده 2، 4؛ از اين ساميوس در كتاب آناباسيس گزنفون (

 ناو جنگى دارد. ناگفته مناند كه اختالفاتى از اين دست، در 35شده است؛ وى در آناباسيس، 
 كتب اين مورخان به فراواىن مشهود است.

)2.((Ephese ) شهر ايوىن. معبد دياناى آن از مجله عجايب 12؛ افس يا افسوس؛ يكى از 
 هفت گانه بوده است.

)3.(Cheirisophus  

)4.(Tamos  

 ). مقصود نريوى درياىي كوروش است.5(

 339ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «) پلوپونزى ها- غري از آخاييان- توسط كلئارك السدموىن؛ بئوسى ها توسط پروكسنوس 8(
 تباىي؛ آخاييان توسط سقراط آخاىي و تساىل ها توسط منون الريسى فرماندهى مى شدند.

) يگان هاى خمتلف بربرها حتت فرمان سرداران پارسى بودند و كوروش نيز فرماندهى كل قوا را 9(
در اختيار داشت. وى نقشه ى لشكركشى عليه برادر را با سردارانش در ميان گذارد، وىل آن را از 
سپاهيان خمفى نگاه داشت، زيرا مى ترسيد در برابر چنني اقدام گستاخانه و جسورانه اى پا پس 

كشند؛ از اين رو، براى مقابله با هر پيشامدى، در طول راه با سربازان به مهرباىن و عطوفت رفتار 
 »2 «كرده، از آن ها دل جوىي و متامى نيازهايشان را به طور كامل برطرف مى كرد.

20. 
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 »3 «) كوروش از ليدى، فريگيه و سرزمني هاى جماور كيليكيه عبور كرد و به دربندهاى كيليكيه 1(
 و از هر دو طرف با »4 «رسيد. اين گردنه باريك بود و شيب دار بود، بيست استاد طول داشت 

 كوه هاى بسيار مرتفع و دست نيافىت احاطه مى شد.

از هر طرف ديواره هاىي از كوه ها تا جاده امتداد مى يافت و در بندها، از اين سوى جاده تا آن 
 سوى آن، ساخته شده بودند.

) كوروش پس از آن كه اين گردنه را پشت سر �اد، مهراه با سپاه وارد دشت زيباىي شد كه در 2(
- بزرگ ترين شهر »5 «هيچ جاى ديگر آسيا نظري آن را منى توان يافت. از آن جا، راهى تارس 
، حاكم كيليكيه، با »6 «كيليكيه- شد و ىب درنگ آن را به تصرف خويش درآورد. سيه نه سيس 

شنيدن خرب آمدن نريوهاى ىب مشار دمشن، هراسناك شد، زيرا ياراى ايستادگى در برابر چنني سپاه 
 عظيمى را نداشت.

 ______________________________
)1.(Proxenus  

). حكايىت كه ديودور از لشكركشى كوروش كوچك، به طور خالصه، بيان مى كند تقريبا با 2(
 آناباسيس گزنفون هم خواىن دارد.

). شايد بتوان به جرأت گفت كه اين دربند از دوره ى خشايارشا به بعد مهواره داراى امهيت 3(
  مرتى از سطح دريا قرار داشته است.966نظامى بوده است. اين گردنه در ارتفاع 

  مرت3600). بيش از 4(

)5.((Tarse ).؛ طرسوس كنوىن؛ از شهرهاى تركيه ى امروزى 

)6.((Syennesis ).؛ هرودوت به اشتباه عنوان پادشاه كيليكيه را نام خاص وى مى داند 

 340ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 ) كوروش به وى امان داده، آنگاه وى را نزد خويش فرا خواند.3(

سيه نه سيس پس از آن كه از ماهيت اين لشكركشى آگاه گرديد راضى شد تا در جنگ عليه 
اردشري به او بپيوندد، يكى از دو پسرش را به نزد خويش فراخواند و وى را پيشاپيش سپاه 

قدرمتندى از كيليكيان با كوروش مهراه كرد؛ وىل چون شخص دورانديش و آينده نگرى بود جانب 
احتياط را- در مقابل ناپايدارى سرنوشت و خبت برگشتگى- نگاه داشت و خمفيانه، پسر ديگر را 
شتابان نزد شاه فرستاد تا وى را از نريوهاى ىب مشارى كه عليه وى در راهند، آگاه سازد. اين پيك 
در عني حال مى بايست به اطالع شاه مى رساند كه اگر سيه نه سيس نريوى كمكى را در اختيار 
كوروش گذارده به اين خاطر است كه از سوىي، ناگزير از چنني كارى بود، وىل از سوى ديگر، 
وى به خاطر مهر و عالقه اش به اردشري چنني كرده است، زيرا به نريويش دستور داده در زمان 

 مناسب طرف كوروش را رها كرده، به سپاه شاه ملحق گردند.

 روز، به سپاه اسرتاحت داد و آنگاه كه راه پيماىي را از سر 20) كوروش در تارس به مدت 4(
گرفت سپاهيانش ظنني شدند كه اين لشكركشى عليه اردشري تدارك ديده شده است. وقىت 

سپاهيان طول مسافت هاىي كه مى بايست براى رسيدن به مقصود مى پيمودند و نيز مشار دمشناىن كه 
مى بايست در اين راه با آن ها رودررو شوند، به پيش چشم مى آوردند، ترس سراسر وجودشان را 

 فرامى گرفت.

 ماه راه پيماىي است و شاه نيز سپاهى بيش از 4مهننني اين شايعه پخش شد كه تا باخرت 
 چهارصد هزار نفر گرد هم آورده است.

) در نتيجه، سربازان مجلگى نگران و خشمگني شدند و مى خواستند فرماندهان خويش را 5(
چونان نابكاراىن كه به آن ها خيانت روا داشتند، از پاى درآورند. كوروش مهگى را با خواهش و 
متنا مورد خطاب قرار داد و دل استوارشان گرداند كه اين لشكركشى نه عليه اردشري، بلكه عليه 
خشرتپاون سوريه اجنام مى گريد. سربازان متقاعد شده، پس از آن كه به آن ها وعده ى افزايش 

 مواجب داده شد به مواضع شان بازگشتند.

 341ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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21. 

- شهرى واقع در كرانه هاى دريا و انتهاى »1 «) كوروش پس از عبور از كيليكيه به ايسوس 1(
كيليكيه- رسيد. در مهني زمان، ناوگان السدمونيان نيز وارد آن جا شد؛ سرداران السدموىن به 

ديدار كوروش روانه شدند و حسن نيت اسپارتيان را نسبت به وى اظهار كردند، آنگاه نريوها را از 
 كشىت پياده كرده و هشتصد پياده نظام را كه حتت فرمان خريسوفوس قرار داشتند به نزد وى بردند.

) السدمونيان اين مزدوران را به گونه اى در اختيار وى گذاردند كه گوىي از طرف اشخاصى 2(
معموىل و دوستان كوروش، براى وى فرستاده شده بودند؛ وىل در واقع، متامى اين كارها با تأييد 
افورها اجنام شده بود. السدمونيان منى خواستند علنا با اردشري وارد جنگ گردند، آن ها نياتشان را 

 خمفى نگاه داشته و در انتظار فرجام اين نربد بودند.

كوروش مهراه متامى سپاهيانش راهى گرديد. وى از سوريه عبور كرد و به درياساالرانش دستور داد 
 در امتداد ساحل حركت كنند.

) وى پس از آن كه به دربندهاى سوريه رسيد، از اين كه اين مكان را بدون نگهبان يافت، 3(
خرسند شد، زيرا بسيار نگران بود كه آن جا پيش از وى اشغال شده باشد. اين حمل گردنه ى باريك 

 و شيب دارى بود، به طورى كه مى توانست به راحىت توسط گروهى از سربازان دفاع گردد.

) گردنه بني دو كوه بسيار نزديك به هم واقع بود؛ يكى از اين كوه ها تقريبا به طور عمودى تراش 4(
 خورده و پر از پرتگاه بود، ديگرى درست از عريض ترين راه آن نواحى شروع مى شد. اين كوه ليبان 

 نام داشت و تا فنيقيه امتداد مى يافت. فاصله ى بني اين كوه ها سه استاد بود، كامال با »2«
 ديوارهاىي مستحكم شده و باريك ترين قسمت آن توسط دربندهاىي بسته مى شد.

) كوروش پس از آن كه اين دربندها را بدون نربدى پشت سر گذارد به ناوگانش دستور 5(
 مراجعت به افز داد. در واقع، ناوگان برايش ىب فايده شد؛ زيرا وى 

 ______________________________
)1.((Issus ).؛ در كنار خليج اسكندرون واقع است. اين خليج به درياى مغرب مى ريزد 
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)2.((Liban ) يا لبنان 

 342ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مى بايست راهش را درون سرزمني پى مى گرفت. پس از بيست روز راه پيماىي به شهر تاپساكوس 
  واقع در كرانه هاى فرات رسيد.»1«

) پنج روز در آن جا توقف كرد و پس از آن كه سپاه با غارت و چپاول غنائم، تداركات زيادى 6(
به دست آورد و اين چنني، جاىن تازه گرفت، آنان را به جممعى عمومى فرا خوانده، هدف واقعى از 

 اين لشكركشى را براى نريوهايش آشكار كرد.

چون خطابه اش توسط سربازان مورد استقبال قرار نگرفت، كوروش از مجلگى آن ها خواست كه 
وى را رها نكرده و وعده داد كه آنان را سرشار از هدايا خواهد كرد و افزود كه پس از رسيدن به 

  خواهد خبشيد.»2 « مني نقره 5بابل به هريك از آن ها 

سربازان كه به اميد دست ياىب به اين پاداش ها به وجد آمده بودند قبول كردند كه وى را مهراهى 
 كنند.

) كوروش مهراه سپاهش از فرات گذشت و ىب آن كه درنگ كند، راه را پى گرفت و به مرزهاى 7(
 سرزمني بابل رسيد و در آن جا به نريوهايش اسرتاحت داد.

22. 

) اردشري شاه كه پيش از اين توسط فارناباز، از لشكركشى اى كه كوروش خمفيانه عليه وى تدارك 1(
ديده بود، آگاه شده بود، با خرب نزديكى دمشن، متامى سپاهيان را در اكباتان، واقع در ماد، 

 گردهم آورد.

) چون نريوى كمكى هنديان و سرزمني هاى ديگر، با توجه به فاصله ى اين سرزمني ها، تأخري 2(
كردند؛ شاه مهراه سپاهى كه پيش از اين گرد آورده بود به روياروىي با كوروش رهسپار شد. بر 

 »3 «پايه ى گزارش افور، اين سپاه با سواره نظام، در جمموع بالغ بر چهار صد هزار نفر مى شد.
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) پادشاه پس از رسيدن به دشت بابل، اردو را در كرانه هاى فرات برپا ساخت و بر آن شد بار 3(
 و بنه ى جنگى را در آن جا بگذارد، زيرا مى دانست كه دمشن زياد از آن جا دور نيست.

 ______________________________
)1.(Thapsacus  

  درامخاى يونان 500 گرم يا 2160). معادل 2(

). گزنفون تعداد سپاهيان اردشري را صد و بيست مريياد سپاهى (يك ميليون و دويست هزار 3(
نفر) به عالوه شش هزار سوار مى داند. كتزياس نيز چون ديودور، تعداد سپاهيان وى را چهارصد 

 هزار نفر ختمني مى زند.

 343ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) بنابراين خندقى به عرض شصت و به عمق ده پا حفر كرد و متامى ارابه هاىي را كه با سپاه 4(
مهراه بودند، دور خندق دايره وار چيده و اين چنني آن را چون ديوارى حمصور كرد. وى متامى بار و 
بنه و سياهى لشكر را درون اردوىي كه چنني استحكام يافته بود جاى داد و دسته اى نگهبان براى 

 پاسدارى از آن ها گمارد.

خود پيشاپيش سپاهيان، كه از هر قيدوبندى آزاد بودند، قرار گرفت و به استقبال دمشناىن كه در 
 آن نزديكى بودند، رفت.

 ) مهني كه كوروش سپاه شاه را ديد كه به پيش مى آيد ىب درنگ سپاهش را براى جنگ آراست.5(
 جناح راست كه بر فرات تكيه داشت متشكل از پياده نظام السدموىن و برخى يگان هاى »1«

مزدور بود كه حتت فرمان كلئارك السدموىن قرار داشت و توسط هزار سواره نظام پافالگوىن محايت 
مى شد. در جناح چپ، نريوهاى فريگياىي و ليدياىي و گروهى از هزار سواره نظام، به فرماندهى 

 ، قرار گرفته بودند.»2 «آريده 
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) قلب سپاه را خود كوروش فرماندهى مى كرد؛ اين فاالنژ متشكل از شجاع ترين پارسيان و 6(
ديگر بربرها بود و تقريبا ده هزار نفر را شامل مى شد. در جلوى آن، يگاىن از هزار سواره نظام قرار 

 داشت كه به طور باشكوهى جمهز شده، سپرها و مششريهاى يوناىن در دست داشتند.

 ______________________________
 استاد فاصله 360). ديودور مهانند گزنفون- كه تنها اشاره مى كند از ميدان جنگ تا بابل 1(

 استادى از 500بود- نامى از ميدان جنگ منى برد. پلوتارك مى گويد كه كوناكسا به فاصله ى 
بابل واقع بوده است. پل ماسكره- استاد دانشكده ادبيات دانشگاه بوردو و مرتجم آناباسيس به 
فرانسه- دهى را كه پارسيان در مواجهه با مزدوران يوناىن، پس از كشته شدن كوروش بدان عقب 
نشستند كوناكسا مى نامد و بر اين باور است كه اين ده، اسم خود را به اين جنگ داده است؛ 
در حاىل كه پلوتارك ميدان كارزار را كوناكسا نام مى �د و نه حمل عقب نشيىن نريوهاى اردشري را. 
كوناكسا يوناىن شده مهان واژه اى است كه در زبان پارسى، كنيسه مى گويند و نيايشگاه يهوديان 

) 42- 341، صص 1349مى باشد. شاپور شهبازى (لشكركشى كوروش جوان، خرد و كوشش، 
 اغلب حمققان ميدان جنگ را در «تل عقر كونيسه» مى دانستند 1963اشاره مى منايد كه تا سال 

 استادى خرابه هاى بابل واقع بود، اما بارنت، مورخ و 500كه در كنار رود فرات و در 
- Al)باستان شناس انگليسى، نشان داد كه ميدان جنگ در جاىي بوده كه امروز «ال نسيفيت»

Nassiffiat ) مايلى مشال بابل جاى دارد.50خوانده مى شود و در  

 نام مى برد.( Ariee)). گزنفون از اين سردار با عنوان «آريه»2(

 344ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 قرار داد؛ فرماندهى جناحني سپاه »1 «) اردشري پيشاپيش سپاه، مشار زيادى ارابه هاى داس دار7(
را به سرداران پارسى سپرد و خود فرماندهى قلب سپاه را كه مشتمل بر دست كم پنجاه هزار 

 سرباز زبده بود، بر عهده گرفت.

23. 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


، يونانيان رجزخوانان با گام هاى »2 «) هنگامى كه دو سپاه تنها سه استاد با هم فاصله داشتند1(
آهسته پيشروى كردند؛ اما وقىت به تريرس رسيدند، بر گام هايشان افزودند. اين دستورى از جانب 
كلئارك السدموىن بود. در واقع، سربازان با اجتناب از پيمودن شتابان فاصله اى طوالىن، شاداىب و 
شور خويش را براى جنگ حفظ مى كردند و برعكس با افزودن گام هايشان در حضور دمشنان، از 

ضربات تريى كه به سويشان پرتاب مى شد در امان مى ماندند، زيرا تريها از باالى سرشان 
 مى گذشت.

) مهني كه سپاه كوروش به نزديكى سپاه شاه رسيد، تعداد زيادى تري به سوى آن پرتاب شد؛ 2(
گوىي اين تريها از جانب چهارصد هزار نفر پرتاب مى شود؛ اما نربد از راه دور، مدت زمان زيادى 

 طول نكشيد و اندكى بعد، سربازان رودرروى يكديگر قرار گرفتند.

) با شروع جنگ تن به تن، السدمونيان و ديگر مزدوران به واسطه ى بزرگى سالح ها و چاالكى 3(
 حركات، بربرها را غرق حريت ساختند.

) زيرا بربرها با سپرهاى كوچكى از خود حمافظت مى كردند و تقريبا متامى ستون ها با سالح هاى 4(
سبك جمهز شده بود؛ گذشته از اين داراى هيچ جتربه ى جنگى نبودند. حال آن كه يونانيان، زندگى 
را در پيكارها گذرانده و از آن جا كه جنگ پلوپونز مدت زيادى به درازا كشيده شده بود، آن ها از 
حيث جتربه ى جنگى سرآمد بربرها بودند. يونانيان ستون هاى سپاه دمشن را فرارى داده، مشار زيادى 

 از بربرها را هالك كردند.

) سرنوشت؛ دو رقيىب را كه براى تاج وختت با هم نزاع مى كردند، در قلب سپاه قرار داده بود. 5(
 آن ها با هم گالويز شده و مى خواستند خود، فرجام جنگ را رقم 

 ______________________________
 ). پل ماسكره اشاره مى كند كه ارابه هاى داس دار را كوروش بزرگ اخرتاع كرده بود.1(

  مرت550). حدود 2(
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زنند. چنني مى منود كه سرنوشت، اين جنگ را به نربدى احنصارى بني دو برادر تقليل داده است، 
  كه شاعران تراژدى نويس آن را به نظم درآورند.»1 «نظري نربد اتئوكل و پولينيس 

) خنست كوروش زوبينش را از دور به سوى شاه پرتاب كرد كه به شاه اصابت كرد و وى را به 6(
زمني افكند؛ سربازاىن كه شاه را احاطه كرد بودند ىب درنگ وى را بلند كرده و به خارج از ميدان 

، از برجستگان پارس، جانشني شاه در فرماندهى شد؛ نريوها را تييج »2 «نربد بردند. تيسافرن 
كرده و خود با رشادت جنگيد. وى شكسىت را كه به زير افتادن شاه موجب شده بود، جربان 

كرد؛ پيشاپيش يگان زبده به متامى نقاط ميدان جنگ سرمى كشيد و مشار زيادى از دمشن را از دم 
 تيغ گذراند، به گونه اى كه حضورش از فاصله اى دور منايان بود.

) كوروش، مغرور از برترى اى كه به دست آورده بود، ىب حمابا وارد نربد تن به تن شد و با دستان 7(
 خويش مشار زيادى از دمشنان را به خاك هالك افكند.

اين چنني، بيش از پيش، خود را در معرض خطر انداخت تا اين كه بر اثر ضربه ى كارى سرباز 
 بر زمني افتاد. مرگ كوروش، شجاعت را به نريوهاى شاه بازگرداند و اينان »3 «پارسى ناشناسى 

 به واسطه ى مشار و شور و حرارت جنگى سراجنام توانستند

 ______________________________
؛ دو برادر- پسران اوديپ و ژوكاست- كه به ( Polinice)و پولينيس ( Eteocle)). اتئوكل 1(

دليل اهانىت كه به پدر روا داشتند مورد نفرين او واقع گشتند. سراجنام رقابت ميان دو برادر، بر سر 
كسب اختيارات و پادشاهى در تب، موجب جنگ «هفت فرمانده» و اردوكشى آدراست به اين 
شهر شد و سراجنام نيز دو برادر، به دست يكديگر به قتل رسيدند و پيش گوىي و نفرين اوديپ 

 كه گفته بود دو پسرش به دست هم هالك خواهند شد، درست از آب درآمد.

)2.((Tissapherne ) ،؛ چيثه فرنه؛ به معناى چهرفر و فرنژاد؛ وى از اعقاب خاندان ويدرن
يكى از هفت خاندان اصيل هخامنشى بوده است. تيسافرن را مى توان به جرأت، سياست مدارترين 

مرد ايراىن در طول دوران شاهنشاهى هخامنشيان به مشار آورد. وى در نربدى كه در كنار 
رودخانه ى پاكتول رخ داد از سپاهيان اسپارت به رهربى آژزيالس (آگسى الئوس) شكست خورد 
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و مهني بانه براى پروشات، زن سياست مدار و كينه جو و مادر اردشري باحافظه، كاىف بود تا با 
دسيسه چيىن مقدمات مرگ وى را فراهم آورد. بدين ترتيب بزرگ ترين سياست مدار دربار هخامنشى 

حمكوم به اعدام شد و اين فرمان توسط تيرتوست، واىل جديد آسياى صغري، در سارد به اجرا 
 درآمد.

). ديودور احتماال اين جا از عقيده ى كتزياس پريوى كرده است. بر پايه ى نظر ديگر مورخان، 3(
 كوروش توسط خود اردشري كشته شد.

 346ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 دمشن را شكست دهند.

24. 

) آريده، خشرتپاون كوروش و فرمانده جناح چپ سپاه، ابتدا با ىب باكى مقابل محله ى بربرها 1(
ايستادگى كرد. با وجود اين، وى كه مى ترسيد توسط فاالنژ دمشن- كه به طرز قابل مالحظه اى 
گسرتده مى شد- حماصره شود و از مرگ كوروش نيز آگاه بود، مهراه با سربازانش به يكى از 

 مناطقى كه مى توانست پناه گاهى براى خويش بيابد، پناه برد.

) كلئارك با مشاهده فرار دمشنان از قلب سپاه و نيز فرار ساير نريوهاى كمكى، از تعقيب آن ها 2(
چشم پوشى كرد و سربازان را به نزد خويش فراخوانده، دستور داد از نربد بازايستند؛ زيرا مى ترسيد 
يونانيان كه توسط سپاهيان پارسى مورد محله واقع شده اند، از هر سوىي حماصره گرديده، كامال قتل 

 عام شوند.

) سربازان فاتح شاه ابتدا به غارت اموال كوروش پرداختند و آنگاه با نزديكى شب گرد هم 3(
آمدند تا بر يونانيان يورش برند. وقىت يونانيان به سخىت در برابر محله ايستادگى كردند، بربرها خيلى 
زود ميدان نربد را ترك كردند و به واسطه ى شجاعت و چابكى يونانيان، شكست را پذيرا شده، پا 

 به فرار گذاشتند.
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) سربازان كلئارك مشار زيادى از بربرها را از پاى درآوردند؛ شب به پايان مى رسيد كه آنان 4(
.  «*» به اردوى خويش پناه بردند»1 «يادمان پريوزى برافراشته و حدود دومني وقت نگهباىن 

چنني بود فرجام اين جنگ كه در آن، شاه بيش از پانزده هزار سرباز را از دست داد؛ بيشرت آن ها 
 توسط سربازان السدموىن و قواى مزدور كه حتت فرمان كلئارك بودند هالك شدند.

) جناح چپ سپاه كوروش حدود سه هزار كشته داد. از طرف يونانيان نقل مى كنند كه حىت 5(
 »2 «يك سرباز كشته نشد و تنها مشار اندكى زمخى شدند.

 ______________________________
). نزد روميان باستان در زمان جنگ، شب به چهار وقت نگهباىن تقسيم مى شد و مدت زمان 1(

  ساعت كنوىن طول مى كشيد.3آن متغري بود، وىل به طور ميانگني حدود 

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «چون هنوز شب بود، به ميدان جنگ بازگشته و 
 يادمان پريوزى برافراشتند و حواىل «ساعت دوم» سامل به اردوگاه برگشتند.»

). گزنفون در مورد تعداد كشتگان دو سپاه اشاره اى منى كند. پلوتارك، از قول كتزياس، تلفات 2(
 سپاه اردشري-
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) مهني كه شب به پايان رسيد، آريده كه به اردوگاه پناه برده بود پيك هاىي را براى كلئارك فرستاد 6(
تا وى را دعوت كند به او پيوسته و مجلگى به سوى كرانه هاى دريا عقب نشيىن كنند؛ زيرا مرگ 
كوروش و قواى ىب مشار شاه، ترس و وحشت فراواىن را نزد كساىن برانگيخته بود كه جرأت كرده 

 بودند براى سرنگون ساخنت تاج وختت اردشري، سالح بر دست گريند.

25. 
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) كلئارك سرداران و فرماندهان سپاه را فراخواند تا درباره ى اوضاع كنوىن وارد شور گردند. آنان 1(
وقىت درباره ى اين موضوع حبث مى كردند از طرف شاه منايندگاىن به فرماندهى يك يوناىن به نام 

 - به نزدشان آمد.»2 «- متولد زاسينت »1 «فالينوس 

 فرستادگان وارد جممع شدند و اين چنني اظهار داشتند:

«اردشري شاه مشا را خطاب قرار مى دهد كه: چون پريوز گشتم و كوروش را هالك كردم، سالح ها 
را بر زمني گذاريد. بر دروازه هاى كاخم زانو زنيد و با فرمان بردارى سعى كنيد لطف و موهبت مرا 

 به دست آوريد.»

) با اين سخنان هريك از سرداران يوناىن چون لئونيداس- در آن هنگام كه از تنگه ى ترموپيل 2(
 پاسدارى مى كرد و خشايارشا از او خواسته بود سالحش را بر زمني �د- پاسخ گفتند:

) «لئونيداس در آن زمان به فرستادگان خشايارشا چنني گفت: اگر ما دوستان شاه گردمي، با 3(
در دست داشنت جنگ افزارهاميان، نريوى كارآمدترى براى شاه خواهيم بود؛ برعكس، اگر ناچار 

 شومي كه از در دمشىن با وى درآييم برت خواهيم توانست با جنگ افزارهاميان با وى نربد كنيم.»
»3« 

 ) كلئارك نيز چنني پاسخى داد. پروكسن تباىي نيز چنني گفت:4(

 ______________________________
را نه هزار نفر (آمارى كه به اعتقاد كتزياس، به اردشري ارائه مى دهند) و به قوىل بيست هزار نفر 

 (عقيده ى خود كتزياس) بيان مى منايد.

)1.(Phalinus  

)2.(Zacynthe  

 )5، 11). ن. ك به: ديودور سيسيلى (3(
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«در واقع اكنون مهه چيز را از دست رفته مى دانيم و ديگر تنها، شجاعت و سالح هاميان براى ما 
باقى مانده اند. بنابراين بر اين باورمي كه اگر سالح هاى خويش را حفظ كنيم، شجاعت مى تواند به 
كارمان آيد؛ وىل اگر آن ها را حتويل دهيم شجاعتمان براى ما ىب فايده خواهد بود. برويد به پادشاه 
بگوييد كه اگر در انديشه ى رساندن گزندى به ماست، براى جنات مهگاىن خويش، سالح در 

 دست جنگ خواهيم كرد.»

 ، يكى از فرماندهان سپاه، چنني گفت:»1 «) هم چنني نقل مى كنند سوفيلوس 5(

«سخنان شاه مرا غرق حريت مى سازد. اگر مى پندارد از يونانيان برتر است با سپاهش بيايد و ما 
را خلع سالح كند؛ اگر مى خواهد روش هاى اقناع ما را در پيش گريد، بگويد در ازاى اين از 

 خودگذشتگى چه لطفى به ما خواهد كرد.»

 ) سراجنام سقراط آخاىي سخنان زير را بر زبان آورد:6(

«شاه با ما به روشى بس عجيب رفتار مى كند. آن چه را از ما مى خواهد بستاند، ىب درنگ آن را 
از ما مى طلبد؛ و آن چه را كه مى بايد در ازاى آن به ما ارزاىن دارد، امر مى كند آن را با خواهش و 

متنا از او طلب كنيم. اگر از ناداىن است كه وى بر فاحتان، چونان افراد شكست خورده امر 
مى كند، با قواى ىب مشارش پيش آيد؛ خواهد فهميد كه پريوزى از آن كدام طرف است. اگر 

 و با دروغى ما را مى فريبد، چگونه مى توانيم  «*»برعكس كامال مى داند كه ما شكست خورده امي 
 در آينده به سخنانش اعتماد كنيم؟»

 ) پس از آن كه پيك ها چنني پاسخى دريافت داشتند، عزميت كردند.7(

كلئارك به حملى كه سپاه پيش از اين به آن جا پناه برده بود، رفت. در آن جا، درباره ى نقشه ى 
 عقب نشيىن و نقشه ى راهى كه از طريق آن مجلگى به كرانه هاى دريا برسند، وارد شور شدند.

«**» 
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 ______________________________
)1.(Sophilus  

*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «اما اگر مى داند كه ما پريوز شده امي، در سخنانش 
 دروغ به كار مى بندد. ما چگونه مى توانيم به وعده هاى بعدى اش اعتماد كنيم».

**. گزنفون بازگشت يونانيان از نربد كوناكسا به سوى موطن خويش را كه بازگشت به سوى پايني 
 و به مست-
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) برت بود راهى را كه آمده اند، دگر بار در پيش نگريند، زيرا قسمت اعظم سرزميىن را كه طى 8(
كرده بودند بياباىن بود و نريوها كه مهواره مورد محله ى دمشنان واقع مى شدند از غذا و خوراكى 
حمروم مى گرديدند. بنابراين تصميم براين شد كه از پافالگوىن عبور كنند. ىب درنگ نريوها راه 

پافالگوىن را در پيش گرفته، با گام هاى آهسته پيش مى رفتند، زيرا در حني راه پيماىي غذا و آذوقه 
 نيز مجع مى كردند.

26. 

) شاه كه تقريبا از جراحت وارده ببودى يافته بود مهني كه از عزميت دمشنان آگاه شد در 1(
 پيشاپيش سپاه قرار گرفته، به تعقيب آن ها پرداخت؛ وى مى پنداشت كه با فراريان طرف است.

) خيلى زود به آن ها رسيد، زيرا آن ها به آرامى حركت مى كردند و چون شب فرا رسيد اردويش 2(
را در نزديكى اردوى دمشنان برپا كرد. سحرگاهان يونانيان خود را براى نربد آراستند. شاه منايندگاىن 

 به سويشان فرستاد و ابتدا صلحى سه روزه با آن ها منعقد كرد.

) در طى اين مدت چنني توافق شد كه: شاه متعهد مى گردد از كني و دمشىن سرزمني ها [كه 3(
 جلوگريى كند و راهنماياىن در اختيارشان گذارد تا آن ها را تا »1 «يونانيان از آن ها عبور مى كنند]

دريا راهنماىي كنند و در عقب نشيىن خوراك و مواد غذاىي را براى آن ها تدارك ببينند. مزدوران 
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كلئارك و نريوهاى آريده به نوبه ى خويش متعهد گرديدند كه هيچ آسيب و گزندى، به سرزمني هاىي 
 كه از آن ها عبور مى كنند، وارد نسازند.

) پس از انعقاد اين قرارداد يونانيان راه پيماىي را ادامه داده و شاه، سپاه خويش را به بابل برد. 4(
 در اين شهر كساىن را كه در جنگ از خود رشادت به خرج 

 ______________________________
درياى سياه بود، كاتاباسيس (سرازير شدن) نام �اده بود. بايد خاطرنشان كرد كه 

را مرتمجان فرانسوى كتاب آناباسيس براى عنوان كتاب  Laretraitededix (mille)عنوان 
 گزنفون به كار گرفته اند.

). مجالت داخل [] در منت اصلى كتاب به زبان يوناىن وجود ندارد. مرتجم فرانسوى، شايد به 1(
دليل وجود افتادگى و خمدوش بودن يا براى اداى توضيح، خود مجالتى را بدان افزوده است؛ 

هرچند كه در مباحث پيشني چنني مواردى وجود داشته و وى تنها به وجود افتادگى در منت اشاره 
 كرده است.

 350ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

داده و از ديگران متمايز بودند، براساس شايستگى هريك، پاداش داد و تيسافرن را شجاع تر از 
ديگران اعالم كرد؛ وى را با هداياىي سرشار كرده، دخرت خود را به ازدواج وى درآورد و تا باقى 

عمر، وى را به عنوان وفادارترين دوست خويش اعالم منود؛ هم چنني حكومت خشرتپاون نشني هاى 
 درياىي را كه پيش از اين در اختيار كوروش بود، به وى واگذار كرد.

) چون تيسافرن مى ديد كه شاه از يونانيان سخت خشمگني است، به وى وعده داد كه اگر 5(
سپاهى در اختيارش گذارد و با آريده از در صلح درآيد، وى مجلگى يونانيان را از دم تيغ خواهد 
گذراند؛ زيرا براين باور بود كه آريده در حني راه پيماىي، به يونانيان خيانت مى كند و آن ها را 

 تسليم او خواهد كرد.
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شاه به گرمى از اين پيشنهاد استقبال كرد و به تيسافرن اجازه داد شجاع ترين سربازان را از بني 
سپاهيان برگزيند. [تيسافرن در پيشاپيش اين سپاه عزميت كرد و پس از چند روز راه پيماىي اردويش 

 »1 «را در نزديكى اردوى يونانيان برپا ساخت. از آن جا، منايندگاىن را فرستاد تا كلئارك و]

 ) ديگر فرماندهان را دعوت كنند تا با وى وارد مذاكره گردند. كلئارك و تقريبا متامى فرماندهان 6(
 و حدود بيست تن از سرگروه ها نزد تيسافرن رفتند. حدود دويست تن كه مى خواستند غذا و »2«

 آذوقه خريدارى كنند آن ها را مهراهى مى كردند.

) تيسافرن فرماندهان را به خيمه اش فرا خواند و سرگروه ها بريون خيمه در انتظار ماندند. پس از 7(
؛ اين پرچم عالمىت بود تا »3 «اندك زماىن، پرچم سرخى بر خيمه ى تيسافرن افراشته شد

فرماندهاىن را كه درون خيمه بودند دستگري كنند و در عني حال سرگروه ها توسط كساىن كه از قبل 
به آن ها دستور داده شده بود، گردن زده شدند. ديگران، سربازاىن را كه براى خريد غذا آمده 

 بودند، از دم تيغ گذراندند؛ تنها

 ______________________________
 ). اين جا نيز منت خمدوش بوده است.1(

) نام برده شده اند و عبارتند از: پروكسن 31، 5). اين افراد در كتاب گزنفون (آناباسيس، 2(
 بئوسياىي، منون تسالياىي، آژياس آركادياىي، كئارخوس الكونياىي و سوكراتس (سقراط) آخالياىي.

). گزنفون اشاره به پرچم سرخ منى كند و تنها مى گويد كه با عالمىت، فرماندهان و سرگروه هاى 3(
 يوناىن دستگري و قتل عام شدند.

 351ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

يكى از آن ها فرار كرد، خود را به اردوى يونانيان رساند و اين حادثه ى غم انگيز را به اطالع آن ها 
 رساند.

27. 
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) وقىت سربازان از آن چه روى داد آگاه شدند، در ابتدا دچار وحشت شده و سراسيمه، سالح 1(
در دست به اين سو و آن سو مى دويدند و ديگر از هيچ فرماىن پريوى منى كردند. وىل آنگاه كه 

ديدند هيچ كس بر آنان هجوم نياورد، فرماندهان جديدى برگزيدند و فرماندهى كل را به 
  سپردند.»1 «خريسوفوس السدموىن 

) حتت فرمان اين سرداران، سپاه قدم در راه گذارد و از پررفت وآمدترين راه به سوى پافالگوىن 2(
رهسپار گرديد. اما تيسافرن؛ فرماندهان يوناىن را زجنري كرد و آنان را براى اردشري فرستاد. اردشري 
مهگى آنان را جز منون هالك كرد. منون را آزاد كرد، زيرا اين فرمانده كه ميانه اش با هم قطارانش به 

 هم خورده بود، به نظر مى رسيد قصد خيانت به يونانيان را داشت.

) تيسافرن در پيشاپيش سپاه به تعقيب يونانيان پرداخت، وىل جرأت نكرد رودررو با آن ها پيكار 3(
كند، زيرا از شجاعت مرداىن از جان گذشته، مى هراسيد. وى به رغم آن كه مواضع مناسىب را براى 
حتّقق هدفش به اشغال خويش درآورده بود، نتوانست آسيب جدى بر آن ها وارد كند و تنها به 

 آزار و اذيت آن ها بسنده كرد.

  مورد تعقيب قرار داد.»2 «اين چنني آن ها را تا نزد كردوك ها

 ) چون منى توانست هيچ كار مهمى اجنام دهد با سپاه راهى ايوىن گرديد.4(

يونانيان هفت روز وقت صرف كردند تا كوه هاى كردوكيان را پشت سر گذارند؛ در اين بني از 
جانب بوميان- مردان نريومندى كه اين سرزمني را به خوىب مى شناختند- رنج هاى بسيارى متحمل 

 شدند.

) اين كوه نشينان- دمشنان شاه و مستقل و جنگ آزموده- در پرتاب سنگ هاى درشت با 5(
 فالخن ها و به كار بردن كمان هاى بزرگ بسيار تبحر داشتند. آنان 

 ______________________________
)1.(Cheirisoph uslelacedemonien  
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)2.((Carduques ) ؛ كه در ترمجه ى انگليسى(Kurds ) و در منت يوناىن(Karduxoy )
 آمده است. اين مردمان بايد مهان كردها باشند.

 352ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بر بلندى ها مستقر شده و از آن جا تريهايشان را به سوى يونانيان پرتاب كردند، اين چنني، بسيارى 
 از آنان را كشته و مشار زيادى را به زمحت و دشوارى انداختند.

) تريهايشان بيش از دو ارش طول داشت؛ از ميان سپرها و جوشن ها عبور مى كرد، به گونه اى 6(
كه در امان ماندن از آن ها غريممكن بود. حىت نقل مى كنند كه اين تريها آن قدر بلند بودند كه 

 يونانيان پس از آن كه آن ها را بر روى تسمه هاىي مى بستند، به جاى زوبيىن به كار مى بردند.

 ) عاقبت پس از راه پيماىي جان فرسا از ميان اين سرزمني، يونانيان به كرانه هاى رود سانرتيت 7(
 رسيده، از آن عبور كرده و وارد ارمنستان شدند. ترى باز خشرتپاون اين ايالت بود. يونانيان »1«

 با وى قرارداد صلحى منعقد و چون دوستاىن از اين سرزمني عبور كردند.

28. 

) هنگام عبور از كوه هاى ارمنستان با برف سنگيىن مواجه شدند و مهگى در شرف نابودى قرار 1(
گرفتند. چنني بود آن چه كه روى داد: هوا منقلب شد، ابتدا برف زيادى منى باريد و هيچ مانعى 
براى ادامه ى راه پيماىي پيش رويشان ننهاد؛ اما به زودى بادى وزيدن گرفت و شدت آن بيشرت و 
بيشرت شد و چون برف سنگيىن باريد، متام زمني را پوشاند و مانع از تشخيص راه ها و مكان ها 

 گرديد.

) در اين هنگام، نااميدى و ترس بر سربازان مستوىل شد؛ آنان از بيم مرگ نه مى خواستند به 2(
عقب بازگردند و نه مى توانستند به خاطر بارش برف سنگني پيش روند. پس از آن كوالك شد و 
بادهاى سهمگني با تگرگ مهراه گشت كه مستقيما بر چهره مى خورد و متامى سپاه را وادار به 
توقف كرد. سربازان ناتوان از برتافنت مرارت ها و خستگى هاى راه پيماىي، هرجا كه خبت و اقبال 

 آن ها را قرار داده بود، توقف مى كردند.
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) يونانيان، حمروم از ابتداىي ترين نيازهاى زندگى، متامى روز و شب را در هواى آزاد به سر برده، 3(
 در معرض گزندهاى بسيارى قرار داشتند. برف پيوسته 

 ______________________________
)1.((Centrite ) ؛ رودخانه ى سانرتيت براساس نظر گزنفون، ارمنستان را از سرزمني كردوكيان

 جدا مى كرد.

 353ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مى باريد، متامى سالح ها را پوشاند و سرماى سوزناك هوا، بدن هايشان را كرخت كرد. سخىت و 
رجنى كه آن ها متحّمل شدند به قدرى زياد بود كه متام شب را بيدار بودند. برخى آتش برافروختند 
تا اندكى با آن تسلى يابند؛ برخى ديگر كه سرما وجودشان را فراگرفته و تقريبا متامى بدنشان يخ 

 زده بود، از جنات خويش مأيوس شدند.

) وقىت شب به پايان رسيد، مشاهده كردند كه بسيارى از حيوانات بارى سقط شده اند. 4(
بسيارى از سربازان مهان جا از پاى درآمدند و مشار زيادى از آناىن كه هنوز جاىن در بدن داشتند، 
منى توانستند بدنشان را كه از سرما ىب حس شده بود، تكان دهند. برخى از آن ها بيناىي خويش را 

 به خاطر سرما و روشناىي زننده ى برف از دست دادند.

) بدين سان، اگر اندكى بعد سپاه با روستاىي پر از آذوقه و خوراكى برخورد منى كرد، هالك 5(
مى شد. اين روستاها داراى مدخل هاىي براى حيوانات بارى بود كه در زيرزمني واقع شده بودند و 
مهننني مدخل هاى زيرزميىن ديگرى براى انسان ها وجود داشت كه با نردبان به درون آن راه 

مى يافتند. سربازان به كمك نردبان هاىي وارد خانه ها شدند، به حيوانات بارى علوفه ى خشك داده 
 »1 «و در آن جا متامى نيازهاى زندگى را به فراواىن يافتند.

29. 

) يونانيان پس از آن كه هشت روز در اين روستاها توقف كردند، راهشان را در پيش گرفته و به 1(
  راهى شدند. چهار روز در»2 «سوى رودخانه ى فاسيس 
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 ______________________________
). ىب گمان منت در اين قسمت افتادگى دارد و براى بازسازى آن مى بايد به روايت گزنفون 1(

 توّسل جوييم.

گزنفون اشاره مى كند كه مدخل اين خانه ها شبيه به دهانه ى چاه بود كه در زيرزمني وسيع مى شد. 
)؛ 25، 5چهارپايان راه ورود داشتند وىل آدميان از نردبان استفاده مى كردند (گزنفون، آناباسيس، 

ا. ركلو در اين باره اشاره مى كند كه خانه هاى زمستاىن كردها و ارمنيان ساختمان هاىي تقريبا 
زيرزميىن است كه به دليل هم سطح بودن با زمني، بام گلى آن ها از اطراف به سخىت قابل مشاهده 
است و اگر توده هاى پن خشك اطراف اين خانه ها نبود؛ امكان اين وجود نداشت كه مسافران 

 در گذر از اين سرزمني ها متوجه وجود دهى شوند.

)2.((Phasis ) كيلومرت كه به درياى سياه مى ريزد. رودى كه 290؛ رود ريون كنوىن به طول 
يونانيان تصور كرده اند فاسيس (فاسه) است، رود آراكس بوده و يونانيان احتماال با توجه به 

 افسانه آرگونوت ها، پلوانان افسانه اى يونان، دچار چنني اشتباهى گرديدند.

 354ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 راه خود را پى گرفتند. »2 « و فاسياىن ها»1 «آن جا به سر بردند و سپس از سرزمني خائوىن ها
وقىت بوميان بر آن ها محله ور شدند، در نربدى آن ها را شكست داده، مشار زيادى از آن ها را به 
خاك هالكت انداختند. كاشانه هاى اين بوميان را كه سرشار از ثروت بود، به اشغال خويش 

 درآورده، پانزده روز در آن جا توقف كردند.

 شده و آن را در هفت روز پيموده، به كرانه هاى رودى »3 «) از آن جا راهى سرزمني خاليب ها2(
، رسيدند. از آن جا، از دشىت عبور كرده، وارد »5 «، به پناى چهار پلرت»4 «به نام هارپاگوس 
 شده، مدت سه روز در رفاه كامل به اسرتاحت پرداختند. با ترك اين »6 «سرزمني اسكوتني 
  شدند.»7 « روز راه پيماىي، وارد شهر بزرگى به نام ژمينازيا4سرزمني، پس از 
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) حاكم اين سرزمني قراردادى با يونانيان منعقد كرد و راهنماياىن در اختيارشان گذارد تا آن ها را 3(
 رسيدند. مهني كه سربازان »8 «تا دريا راهنماىي كنند. پس از پانزده روز راه پيماىي به كوه خنيوم 

 كه آناىن كه در عقب سپاه بودند با »9 «پيش قراول، دريا را ديدند چنان غريو شادى سر دادند
 گمان اين كه مورد محله ى دمشنان قرار گرفته اند، ىب درنگ دست به سالح بردند.

) وىل هنگامى كه مهگى به مكاىن رسيدند كه از آن جا مى توانستند دريا را نظاره كنند، 4(
 دست هايشان را به سوى آمسان بلند كردند و خدايان را سپاس گفتند و

 ______________________________
)1.(Chaoniens  

)2.(Phasianiens  

سخن به ميان مى آورد. گزنفون در اين جا ( Chalcidiens)). منت به اشتباه از خالسيديان 3(
 از سرزمني خاليب سخن مى راند.

)4.((Harpagus ) ؛ ىب گمان اين رود آپساروس «آريان» يا آپسوروس «بطليموس» بوده است
و شايد اين رود هارپاگوس كه گزنفون از آن با عنوان آرپاسوس نام مى برد، مهان رود چوروك يا 

 آكام پائيس قدما باشد.

  مرت120). بيش از 5(

)6.((Scutines ) ،گزنفون، آناباسيس) .18، 7؛ گزنفون آنان را اسكوتن مى نامند( 

)7.((Gymnasia )) 19، 7يا گوم نياس گزنفون( 

)8.((Chenium ) ؛ گزنفون از اين كوه با عنوان ختس(Texes ) ،گزنفون) 7نام مى برد؛ ،
21.( 
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). اين شادى يونانيان با فريادهاى «دريا، دريا» مهراه بود و يونانيان نيز، بنا به گفته 9(
- مورخ فرانسوى- مانند انگليسى ها گويا با ديدن دريا تصور مى كردند كه به ( Taine)تن 

 خانه ى خود رسيده اند.

 355ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

پنداشتند كه ديگر جنات يافته اند. آنگاه با انباشنت سنگ ها بر بلنداىي، ستون هاى بلندى از آن 
برافراشتند و غنائمى كه از بربرها به دست آورده بودند، بر ستون ها آوخيتند تا پس از خويش بناىي 

 سراجنام جام سيمني و جامه اى پارسى به راهنما »1 «جاودان از لشكركشى برجاى �اده باشند.
 منتهى مى شد، به آن ها نشان داد، از »2 «دادند و وى پس از آن كه راهى را كه به نزد ماكرون ها

 آنان جدا شد.

) پس از رسيدن به سرزمني ماكرون ها، يونانيان با اين مردم پيمان صلحى برقرار كردند؛ به 5(
نشانه ى ضمانت، نيزه اى كه به شيوه ى بربرها ساخته شده بود دريافت كردند، در ازاى آن، نيزه اى 

يوناىن به آن ها دادند. بربرها مى گفتند؛ اين سنت پيشينيانشان بود كه وقىت مى خواستند به 
سوگندشان بيشرتين تضمني را دهند، چنني مى كردند. پس از آن كه مرزهاى سرزمني ماكرون ها را 

  وارد شدند.»3 «درنوريدند به منطقه ى كوخليديان 

) توسط بومياىن كه گرد هم آمده بودند حماصره شده، در نربدى آن ها را شكست داده، بسيارى 6(
از آن ها را هالك كردند. آنگاه بر موقعيىت سوق اجليشى سيطره يافته، از آن جا زمني هاى اطراف را 

غارت و چپاول كردند. پس از آن كه اين چنني غناميى به چنگ آوردند، در آرامش كامل به 
 اسرتاحت پرداختند.

30. 

) يونانيان در اين نواحى مشار زيادى كندوى زنبور عسل يافتند كه سرشار از عسل گران با بود؛ 1(
اما هركسى كه از اين عسد مى چشيد از درد عجيىب به خود مى پينيد. آن هاىي كه از اين عسل 

 خوردند بيهوش شده مهنون مردگان نقش بر زمني شدند.
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) چون تعداد زيادى از سربازان از اين عسل- كه از خوردن آن لذت بسيار مى بردند- خورده 2(
بودند مجلگى بر زمني افتادند؛ گوىي اينان در جنگ شكست را پذيرا شده اند. در آن روز متامى 
سپاه از اين رخداد عجيب مغموم و با مشاهده ى اين مهه بدخبىت، غرق حريت شد. فرداى آن 

 روز، مقارن مهان ساعت [كه اين 

 ______________________________
 ). بريو گويا در تل سنگى آثار بناىي كه يونانيان برپا داشته بودند، به چشم خود ديده است.1(

)2.(Macrons  

)3.((Colchidiens )يا كوخل ها(Kolx ) 

 356ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

حادثه رخ داده بود] مهگى برخاسته، خيلى زود به حال اول خويش بازگشته، قدرت ايستادن يافتند 
و حالت جسماىن آن ها مهنون افرادى را مى ماند كه پس از يك دوره ى مصرف دارو سالمت 

 »1 «خويش را بازيافته اند.

) بدين سان پس از آن كه به حال اول خويش بازگشتند قدم در راه گذارده، طى سه روز به 3(
 واقع در كوخليد- رسيدند. يونانيان مدت »3 «- شهر يوناىن و مهاجرنشني سينو  »2 «ترابوزان 

سى روز در آن جا رحل اقامت افكندند و بوميان به گرمى پذيراى آنان شدند. در آن جا قرباىن و 
- در مهان مكاىن كه بنابر روايات، كشىت »4 «بازى هاى قهرماىن به افتخار هركول و ژوپيرتناجى 

  پلو گرفت- برگزار كردند.»6 « و مهراهان ژاسون »5 «آرگو

) آنگاه خريسوفوس، فرمانده قواى يوناىن، باشتاب راهى بيزانس شد تا كشىت ها و ترى رم هاىي 4(
، درياساالر بيزانسى، بود. بنابراين خريسوفوس سوار بر »7 «فراهم آورد. وى دوست آناكسى بيوس 

 عازم شد. يونانيان [هنگام غيبت فرمانده خويش ] دو كشىت سبك در اختيار گرفتند »8 «سلوس 
 و براى چپاول و غارت بربرهاى ساكن در اطراف، بر روى دريا و خشكى به گردش پرداختند.
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 ______________________________
از اين عسل حتت عنوان «عسل جنون آور» نام مى برد ( DiosCoride)). ديوس كوريد1(

) نيز حتت اين عنوان از آن سخن 12) و اسرتابون (17، 21). پلني (103، 2(ديوس كوريد، 
مى رانند. خصوصيات مسى اين عسل ناشى از گل هاى برخى گياهان نظري آزاليا، اقونيطون و گياه 
بنگ كه زنبورها روى آن ها قرار مى گرفتند، بوده است. براى اطالع بيشرت ر. ك به: فرد هوفر، 

 .189، ص 1تاريخ شيمى، ج 

)2.(Trapezonte  

)3.(Sinope  

)4.((JupiterSauveur ) يا ژوپيرت رهاننده؛ بايد توجه داشت كه ژوپيرت، خداى خدايان
اساطري روم، و مهننني زئوس، خداى خدايان اساطري يونان، صفات خمتلفى را دارا بودند و گاهى 
به عنوان ژوپيرت (زئوس) ميزبان، گاهى حتت نام ژوپيرت (زئوس) ناجى و گاهى ژوپيرت (زئوس) شاه از 

 آن ها نام برده مى شود.

توجه به اين نكته مهم است كه برخى ديگر از خدايان نيز ممكن است اين چنني يا به صفات 
 ديگر از آن ها نام برده شده باشد.

)5.(Argo  

)6.(Jason  

)7.(Anaxibius  

)8.((Celoce ) ؛ نوعى كشىت سبك 

 357ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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) بدين سان آن ها سى روز منتظر بازگشت خريسوفوس بودند؛ وىل چون وى در بازگشت اندكى 5(
تأخري كرد و از طرىف، آذوقه ها در حال متام شدن بود آنان ترابوزان را ترك گفته و پس از سه روز 

، شهر يوناىن و كوچ نشني سينو  ها، رسيدند. چند روز توقف كرده و »1 «راه پيماىي به سزارونت 
  راهى شدند.»2 «از آن جا نزد موسينوك ها

) حتت حماصره ى اين بربرها درآمده، در جنگى بر آنان پريوز شده و مشار زيادى از آنان را 6(
هالك كردند. فراريان به قلعه اى پناه بردند كه داراى دژهاى چوىب هفت طبقه بود. يونانيان آن ها را 
تا آن جا تعقيب كرده و پس از يورش هاى پى درپى بر آن ها چريه شدند. اين قلعه مركز قالع آن 

نواحى بود و شاه آنان در باالترين نقطه ى آن مى زيست. بر پايه ى سنىت قدميى، شاه مى بايست تا 
پايان عمر در آن جا زندگى كند. وى از آن جا فرمان هايش را براى عموم صادر مى كرد. براساس 
گزارش سربازان، اين ملت وحشى ترين ملىت بودند كه تا حال ديده شده بودند؛ مردان در پيش 

 فرزندان توانگرترين ساكنان آن، با شاه بلوطهاى »3 «چشمان مهگان با زنان نزديكى مى كردند.
پخته تغذيه مى شدند. مهگى از كودكى پشت و سينه شان را خالكوىب مى كردند. يونانيان اين 
سرزمني را در عرض هشت روز طى كردند و پس از سه روز راه پيماىي به سرزمني جماور به نام 

  رسيدند.»4 «تيبارن 

31. 

، شهر يوناىن و مهاجرنشني سينو  ها، رسيدند. در »5 «) پس از ترك اين ناحيه به كوتيور1(
 روز اقامت كردند و سرگرم غارت و چپاول نواحى اطراف پافالگوىن و ديگر سرزمني هاى 50آن جا 

 و سينو  ها، كشىت هاىي براى آن ها فرستاند، يونانيان به مهراه »6 «بربرها شدند. هراكلئوت ها
 باروبنه بر آن ها سوار شدند.

 ______________________________
)1.(Cesaront  

)2.(Mosynoeques  
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). گزنفون نيز بدين مسئله اشاره مى كند و آپولونيوس نيز با ديده ى تعجب از اين عادت 3(
 عجيب و غريب آنان سخن به ميان مى آورد.

)4.(Tibarene  

)5.(Cutyore  

)6.(Heracleotes  

 358ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) سينو ، مهاجرنشني ميلزين ها واقع در پافالگوىن، در آن اوان مهم ترين شهر اين نواحى بود و 2(
- كه روميان را شكست داده بود- مقّر اصلى اش را در آن جا »1 «حىت در روزگار ما نيز ميرتيدات 

 برپا ساخت.

) خريسوفوس نيز كه براى فراهم كردن ترى رم به نزد بيزانسى ها فرستاده شده بود، پس از ناكامى 3(
در اين شهر به يونانيان پيوست. سينو  ها يونانيان را به گرمى پذيرا شدند و آن ها را از راه دريا تا 

 ، مهاجرنشني مگارى ها، بردند.»2 «هراكله 

 را از عامل »4 «- كه بنا بر روايات، هركول، سربر»3 «ناوگان با مشاهده ى شبه جزيره ى آخروز
 اموات به آن جا آورد- لنگر انداخت.

) از آن جا يونانيان راه پيماىي خود را از ميان بيتينيه ادامه دادند و در آن جا از طرف بوميان 4(
سخت مورد بدرفتارى واقع شده، در بني راه مورد محله ى آنان قرار مى گرفتند. سراجنام از ده هزار 

 »7 « در كالسدون »6 « با دشوارى به خريسوپوليس »5 «سرباز، تنها سه هزار و هشتصد نفر
 . «*»رسيدند

) از آن جا بسيارى از آنان به راحىت به ميهن خود برگشتند. برخى ديگر در خرسونز گرد آمده، 5(
 شهرى واقع در مهسايگى تراس را ويران ساختند. چنني بود فرجام لشكركشى كوروش عليه اردشري.
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32. 

 ) سى جبارى كه قدرت را در آتن اعمال مى كردند هر روز، برخى از1(

 ______________________________
)1.((Mithridate )يا مهرداد 

)2.(Heraclee  

)3.(Acheruse  

)4.((Cerbere ) ؛ سربر (سگ هادس) از موجودات عجيىب كه حفاظت از عامل اموات را به
عهده داشت. اين حيوان داراى سه سر (سر سگ) و يك دم، كه از مارى تشكيل مى شد، بود. 

بسته شده بود و ( Enfers)بر پشت آن نيز مارهاى زيادى بودند. وى بر دروازه ى عامل اموات 
 موجب وحشت ارواح، هنگام ورود آن ها به آن دنيا بود.

). بازماندگان سپاه يونان بيشرت از اين تعداد بودند؛ بر پايه ى گزارش گزنفون كه بر عقب سپاه 5(
 فرمان مى راند هشت هزار و ششصد تن به سزارونت رسيدند.

)6.(Chrysopolis  

)7.((Chalcedoine )«؛ يا «خالسدوان 

 تن ذكر 8300* در ترمجه ى منت انگليسى، تعداد سربازاىن كه خود را به خريسوپوليس رساندند، 
 شده است.

 359ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

شهروندان را به تبعيد و برخى ديگر را به مرگ حمكوم مى كردند. تباييان منزجر و خشمگني از اين 
 »2 «، ملقب به صورياىي »1 «بيدادگرى ها، تبعيديان را به گرمى پذيرا مى شدند. سراجنام تراسى بول 

- كه توسط سى تن نفى بلد شده بود- توانست با محايت و پشتيباىن خمفيانه ى  «*»و آتىن تبار
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 نام داشت، سيطره يابد. اين حمل مكاىن بسيار مستحكم »3 «تباييان بر مكاىن از آتيك كه فيله 
  فاصله داشت و براى تصرف آتيك داراى موقعيت مناسىب بود.»4 «بود، صد استاد از آتن 

) مهني كه سى جبار از آن آگاهى يافتند، در ابتدا نريوهاىي گسيل داشتند تا اين مكان را به 2(
تصرف خويش درآورند. اين نريوها در مهسايگى فيله در حال اردو زدن بودند كه برف سنگيىن 

 باريدن گرفت.

) چون برخى سربازان مشغول انتقال چادرهايشان به جاى ديگر بودند ديگر سربازان پنداشتند 3(
كه هم قطارانشان با مشاهده ى نزديك شدن نريوهاى دمشن پا به فرار گذاشته اند؛ اين امر ترس و 

 وحشىت را در سپاه برانگيخت و اردوگاه به مكاىن ديگر انتقال داده شد.

 رانده شده بودند- »5 «) سى تن وقىت ديدند شارمندان آتىن- كه از طبقه ى ممتاز سه هزار تن 4(
سوداى سرنگوىن جبارى گرى را در سر مى پرورانند، آنان را وادار كردند تا به پريه نقل مكان كنند و 

 و ساالمني را به اتام محايت از »6 «شهر را مملو از سپاهيان مزدور ساختند و متامى اهاىل الوزيس 
نقشه هاى تبعيديان، از دم تيغ گذراندند. در اين بني مشار زيادى از تبعيديان در اردوى تراسى بول 

 گرد آمدند.

 ) [مهني كه سى تن از آن آگاهى يافتند منايندگاىن را نزد تراسى بول 5(

 ______________________________
)1.(Thrasybule  

)2.(Tyrien  

كه ما آن - Deme *. در ترمجه ى انگليسى، از خبش استرييا آمده است. الزم به ذكر است كه 
 را خبش ترمجه كردمي از تقسيمات سياسى در يونان باستان بوده است.

)3.(Phyle  

 ). نزديك هجده و نيم كيلومرت4(
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). اين سه هزار شهروند از بني كساىن كه به مشاغل عمومى مى پرداختند، انتخاب مى شدند. 5(
 ن. ك به:

 )2، ( Hellenica)گزنفون (تاريخ يونان 

)6.(Eleusis  

 360ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، اين منايندگان در ظاهر براى مبادله ى اسرا رفته بودند وىل در واقع، مى خواستند »1 «فرستادند]
خمفيانه به وى پيشنهاد كنند كه جتمع تبعيديان را متفرق كند و وى را بر آن دارند كه جايگزين 
ترامن شده، حكومت را با آن ها سهيم گردد. هم چنني افزودند كه به وى اجازه مى دهند به ميل 

 خويش ده پناهنده را برگزيده، آنان را مهراه خويش به ميهن بازگرداند.

) تراسى بول پاسخ گفت كه او تبعيد را بر حكومت سى تن ترجيح مى دهد و از دمشىن دست 6(
برمنى دارد تا وقىت كه متامى شارمندان به خانه و كاشانه ى خويش بازگشته و توده ى مردم، قانون 

نياكانشان را بر پاى دارند. سى تن با مشاهده ى اين كه بسيارى از مردم به خاطر تنفر و انزجارى 
كه آن ها خود عامل آن بودند از آن ها جدا مى شوند و در عني حال بر مجع تبعيديان بيش از 

پيش افزوده مى گردد، منايندگاىن به اسپارت فرستادند تا از آن ها درخواست كمك كنند. 
السدمونيان متامى نريوهاىي را كه توانستند گرد آورند، عازم ساختند و اينان در دشىت مهوار، نزديك 

  «*» اردو زدند.»2 «آبادى آخارن 

33. 

) تراسى بول در آن جا، ساخلوىي از تعداد كاىف سرباز باقى گذارد و مهراه با هزار و دويست 1(
تبعيدى پيشروى كرده و بدين سان ناگهان، شبانگاه، بر اردوى دمشنان تاخت. مشار زيادى از آن ها 

 را هالك كرد و هراس و وحشت را در باقى سپاه افكند و آنان را تا آتن به عقب راند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


، تپه ى مستحكم و ىب دفاع را به »3 «) پس از اين نربد، تراسى بول راهى پريه شد و مونيخى 2(
تصرف خويش درآورد. جباران به نوبه ى خويش متامى سپاه را به سوى پريه سرازير كرده و حتت 

  بر مونيخى محله ور شدند.»4 «فرماندهى كريتياس 

 جنگ مدت زماىن به طول اجناميد: سپاه جباران از حيث نريو برتر بودند، وىل 

 ______________________________
 ). اين جا نيز منت ناقص بوده است.1(

)2.(Acharnes  

* در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «در اين اثنا خود تا جاىي كه مى توانستند سپاه گردآورده 
 و در نزديكى دشىت به نام آخارن اردو زدند.»

)3.(Munychie  

)4.(Critias  

 361ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 تبعيديان اين امتياز را داشتند كه موقعيت بسيار مستحكمى را به اشغال خويش درآورده بودند.

) عاقبت كريتياس از پاى درآمد؛ مرگ وى موجب ترس و وحشت نريوهاى سى تن شد و اينان 3(
در اين وقت به سوى دشت عقب نشستند. تبعيديان جرأت نكردند آن ها را تعقيب كنند؛ وىل 

پس از آن كه مشارى زيادى به تبعيديان پيوستند، تراسى بول ناگهان بر دمشنان يورش برده، آن ها را 
 در نربدى سازمان يافته شكست داد و پريه را به تصرف خويش درآورد.

) ىب درنگ، بسيارى از شارمندان كه براى سرنگوىن استبداد جباران ىب تاىب مى كردند به سوى 4(
پريه هجوم بردند. مهني كه ديگر تبعيديان، كه در شهرهاى خمتلف يونان متفرق شده بودند، از 
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موفقيت تراسى بول آگاهى يافتند مجلگى به پريه آمدند. تبعيديان كه تعدادشان، اين چنني، بسيار 
 بيشرت از نريوهاى سى تن شده بود، شهر را به حماصره ى خويش درآوردند.

) با اين حال، شارمنداىن كه در آتن به سر مى بردند، سى تن را عزل كرده، آن ها را از شهر 5(
رانده و قدرت را به ده نفر تفويض كردند و اين چنني اميدوار بودند بتوانند جنگ را مساملت آميز به 
پايان رسانند. اما اين ده تن مهني كه قدرت را به دست گرفتند منافع حكومت را به كنارى �اده، 
خود را جبار خوانده و چهل كشىت و سپاهى مشتمل بر هزار سرباز، حتت فرماندهى ليزاندر، از 

 السدمون فراخواندند.

) اما پوزانياس، فرمانرواى السدمونيان، كه بر ليزاندر رشك مى برد و هم چنني مى ديد كه اسپارت 6(
به واسطه ى رفتارش پيش چشم يونانيان خوار شده است، مهراه سپاهى قدرمتند راهى شده، خود را 

 به آتن رساند و در آن جا تبعيديان را با شارمنداىن كه در شهر به سر مى بردند، آشىت داد.

 اين چنني آتنيان به ميهن خويش بازگشته، توانستند با قوانني نياكان خويش بر خود حكومت كنند.
  آن هاىي كه از كيفر جرم هاىي كه در گذشته مرتكب شده »1«

 ______________________________
). بر پايه ى نظر ديگر مورخان، برقرارى قانون قدميى آتنيان در چهارمني سال املپياد نود و 1(

، ص 6چهارم روى نداد، بلكه در خنستني سال آن اتفاق افتاد. ر. ك به: يادداشت وسلينگ (ج 
 ، از منت التني) در اين باب.529

 362ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 بودند، بيم داشتند، اجازه يافتند در الوزيس سكىن گزينند.

34. 
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) ساكنان اليد، هراسان از برترى السدمونيان، حاضر به پذيرش پايان جنگى شدند كه بني دو 1(
 و پذيرفتند ترى رم هاى خويش را در اختيار السدمونيان گذارده، اجازه »1 «سرزمني آغاز شده بود

 دهند شهرهاى جماور براساس قوانني خويش بر خود حكومت كنند.

) السدمونيان اين چنني، وقىت از قيدوبند جنگ رهاىي يافتند از فرصت بره جستند تا عليه 2(
مسىن ها- كه برخى از آن ها قالع مستحكمى را در جزيره ى سفالوىن در اشغال خويش داشتند و 

 مى زيستند- لشكركشى »2 «برخى ديگر با توافق آتنيان در نوپاكت واقع در سرزمني لوكريان غرىب 
 السدمونيان آن ها را از اين مكان ها رانده؛ قالع مستحكم را به اهاىل سفالوىن و »3 «كنند.

 نوپاكت را به لوكريىن ها واگذار كردند.

) مسنيان كه اكنون از هر مكاىن رانده شده بودند، به خاطر تنفر و انزجار از اسپارتيان، 3(
سالح ها را برداشته، يونان را ترك گفتند. برخى از آن ها با كشىت در سيسيل پلو گرفته و به 

 شده، به »4 «خدمت دنيس درآمدند؛ برخى ديگر به تعداد حدود سه هزار نفر راهى سرين 
 تبعيديان آن جا پيوستند.

 و »6 « دچار اختالفات داخلى شدند و در طى آن آريستون »5 «) در اين زمان سريه ىن ها4(
برخى هوادارانش شهر را به تصرف خويش درآوردند. پانصد تن از رجال سريه ىن جان باخته، ديگر 

 بزرگان شهر تبعيد شدند.

) اين تبعيديان با مسىن ها متحد شده، مجلگى بر كساىن كه شهر را به اختيار خويش درآورده 5(
بودند، يورش بردند. سريه ىن هاى دو جناح نربد، افراد زيادى را از دست دادند؛ وىل تقريبا مهگى 

 مسىن ها از جنگ جان سامل به در بردند.

 ______________________________
  از مهني كتاب.17). ن. ك به: ديودور سيسيلى، بند 1(

)2.(DesLoc riensOccidentaux  

 )84 و 83، 11). ن. ك به: ديودور سيسيلى (3(
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)4.(Cyrene  

)5.(Cyreneens  

)6.(Ariston  

 363ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) پس از اين جنگ خونني، سريه ىن ها متقابال منايندگاىن به سوى هم فرستاده، پيماىن منعقد 6(
كردند. آنان با اداى سوگند متعهد شدند كه گذشته را به فراموشى سپرده، با هم در شهر زندگى 

 كنند.

  گسيل داشتند.»1 «) در اين دوران روميان مهاجرنشيىن را به ولرتى 7(

35. 

 به آرخونىت آتن منصوب گرديد؛ در روم مقام كنسوىل به »2 «) با پايان يافنت سال، الخس 1(
 ، لوسيوس ژوليوس »4 «، ماركوس كويني تيوس »3 «تريبون هاى نظامى به نام مانيوس كلوديوس 

 تفويض شد؛ املپياد نود و پنجم برگزار »7 « و لوسيوس و الريوس »6 «، ماركوس فوريوس »5«
 »9 « فاتح مسابقات دو و ميداىن شد.»8 «گرديد كه در آن مينوس آتىن 

 را براى »10 «) در اين سال، اردشري پادشاه آسيا، پس از شكست برادرش كوروش، فارناباز2(
به دست گرفنت حكومت متامى خشرتپاون نشني هاى درياىي روانه ساخت. خشرتپاون ها و شهرهاىي 
كه نريوهاىي در اختيار كوروش گذاشته بودند، سخت نگران و پريشان شدند؛ زيرا مى ترسيدند به 

 خاطر خطا و لغزش هايشان در حق شاه، جمازات گردند.

) بنابراين متامى اين خشرتپاون نشني ها منايندگاىن را نزد تيسافرن فرستادند تا حسن احرتام خويش 3(
را به وى تقدمي دارند و بدين سان، براى به دست آوردن مهر و عنايتش از هيچ كوششى دريغ 

 - قدرمتندترين »11 «نورزيدند. اما تاموس 
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 ______________________________
)1.(Veletri  

)2.(Laches  

)3.(ManiusClaudius  

)4.(MarcusQuintius  

)5.(LuciusJulius  

)6.(MarcusFurius  

)7.(LuciusValerius  

)8.(Minosl'Athenien  

   . م 400). خنستني سال از املپياد نود و پنجم؛ سال 9(

 ). منت از فارناباز نام مى برد؛ وىل بايد تيسافرن باشد.10(

)11.(Tamos  

 364ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

آن ها و حاكم ايوىن- داراىي اش را بر روى ترى رم هاىي قرار داده و مهراه متام پسرانش، جز يكى به 
- كه اندك زماىن بعد به فرماندهى تسليحات شاهنشاهى منصوب شد- سوار بر  «*»نام گائوس 

 آن ها گرديد.

) تاموس براى آن كه از انتقام تيسافرن- كه هراس زيادى از وى داشت- در امان مباند به سوى 4(
، كه در آن اوان پادشاه مصر و از »1 «مصر بادبان برافراشت و مهراه ناوگانش نزد پساميتيخوس 
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 بود، پناه برد. چون وى در گذشته خدماتى را به اين شاه روا »2 «اخالف پساميتيخوس پيشني 
 داشته بود، اميدوار بود كه نزد وى- با پلو گرفنت در بندرى- از هر گزندى در امان باشد.

) اما پساميتيخوس متامى خدماتى را كه تاموس در حق وى كرده بود به فراموشى سپرده، حق 5(
مقدس مهمان نوازى را مورد ختطى قرار داده، مهمان و دوستش را مهراه متامى فرزندانش گردن زد و 

 ناوگان و ثروت هاى موجود در آن را تصاحب كرد.

) شهرهاى يوناىن آسيا، پس از آن كه از رسيدن تيسافرن آگاهى يافتند ترس وجودشان را 6(
فراگرفت و لرزه بر اندامشان افتاد. منايندگاىن را به سوى السدمونيان فرستادند تا از آنان خبواهند 

 اجازه ندهند شهرهايشان توسط بربرها ويران شود.

السدمونيان وعده دادند كه به يارى آن ها خواهند شتافت و در عني حال، شتابان منايندگاىن را نزد 
 تيسافرن روانه كردند تا به وى هشدار دهند به خاك شهرهاى يوناىن جتاوز نكند.

) با وجود اين، تيسافرن نريوهاىي را عليه شهر كيمه گسيل داشت، متامى زمني ها را ويران كرده، 7(
مشار زيادى را اسري كرد و پس از آن، شهر را به حماصره ى خويش درآورد؛ اما چون موفق نشد آن 

 را تسخري كند و از طرىف زمستان نيز نزديك 

 ______________________________
.*(Gaus ) ؛ در ترمجه انگليسى گلوس(Glos ).آمده است 

)1.((Psammitichus ) يا پسامتيك؛ تعدادى از فراعنه ى مصر اين نام را داشتند. از ميان
آن ها پسامتيك سوم قابل اشاره است كه در نربد پلوزيوم از كبوجيه، فرزند كوروش كبري، شكست 

 را پذيرا شد و مصر براى خنستني بار به تصرف پارسيان هخامنشى درآمد.

  . م پادشاهى مى كرد. ن. ك به: ديودور 670). پساميتيخوس (پسامتيك) اول به سال 2(
 )67، 1سيسيلى (

 365ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 بود، از حماصره دست كشيده و با خراجى سنگني اسرا را آزاد كرد.

36. 

) از اين رو، السدمونيان به شاه اعالن جنگ داده و هزار شهروند خويش را حتت فرماندهى 1(
 به سوى سرزمني هاى شاه فرستادند. تيمربون اجازه داشت به هر ميزاىن كه صالح »1 «تيمربون 

 مى دانست نريوهاى كمكى از متحدين گردهم آورد.

) وى راهى كورنت شد و پس از آن كه متامى سربازاىن را كه متحدين براى وى فرستاده بودند، 2(
گردهم آورد، در حاىل كه با خود دست كم پنج هزار سرباز داشت، به سوى افز بادبان برافراشت. 
در آن جا حدود دو هزار نفر را- از شهرهاى حتت فرمان اسپارت و ديگر شهرهاى مستقل- به 
سپاه خويش افزوده و با بيش از هفت هزار مرد جنگى رهسپار شد. پس از حدود صد و بيست 

، به مگنزى رسيد كه شهرى حتت حكومت تيسافرن بود؛ ىب درنگ آن را به »2 «استاد راه پيماىي 
 ايوىن شده، آن را حماصره كرد. وىل چون نتوانست بر »3 «تصرف خويش درآورد و راهى ترالس 

 اين شهر كه بسيار مستحكم بود، استيال يابد به مگنزى بازگشت.

) اين شهر از هيچ استحكامى برخوردار نبود و تيمربون چون مى ترسيد پس از عزميتش، تيسافرن 3(
 ناميده مى شد، منتقل كرد. »4 «بر آن سيطره يابد، شهر را بر كوه جماور اين شهر كه توراكس 

خود، زمني هاى دمشنان را به تصرف خويش درآورده؛ هر نوع غذا و آذوقه را به فراواىن در اختيار 
سربازانش گذارد، وىل وقىت تيسافرن با مشار زيادى سواره نظام پديدار شد تيمربون از پيكار 

 هراسيده، به افز پناه برد.

37. 

) در مهني زمان، يونانياىن كه در لشكركشى كوروش شركت جسته بودند به سالمت به 1(
 سرزمني هايشان رسيده و برخى از آن ها نزد خانواده ى خويش 

 ______________________________
)1.((Thimbron ) يا تيربونه(Thibrone ) ؛ اشاره به اين نكته ضرورى است كه
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مشاهده ى ضعف نظامى پارسيان طى نربد كوناكسا، عامل اصلى اعزام نريو توسط اسپارت، براى 
 محايت از شهرهاى يوناىن آسياى صغري بوده است.

 ). حدود بيست و دو كيلومرت2(

)3.(Tralles  

)4.(Thorax  

 366ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، اما بيشرت آن ها به تعداد بيش از پنج هزار نفر كه به زندگى در اردوگاه ها خوى  «*»بازگشتند
 گرفته بودند، گزنفون را به فرماندهى برگزيدند.

 مى زيستند، جنگ »1 «) گزنفون مهراه با اين سپاه، با تراسيان، كه در اطراف خليج سامليدس 2(
 واقع است و به فاصله ى زيادى در خشكى »2 «كرد. اين خليج در مست چپ پونت- اوكسني 

 پيشروى مى كند؛ از اين روى كشىت هاى جنگى زيادى در آن جا به گل مى نشينند.

) تراسيان در اين نواحى زندگى مى كنند و در كمني سوداگراىن هستند كه كشىت هايشان درهم 3(
شكسته شده است؛ بدين سان، آن ها را به اسارت خويش درمى آورند. گزنفون مهراه سپاهش به 
سرزمني اين تراسيان نفوذ كرده، در نربدى آن ها را شكست داده، بيشرت روستاهايشان را به آتش 

 كشيد.

) تيمربون اين سربازان را دعوت كرد تا با دريافت مواجب، وارد سپاهش گردند و اينان به سپاه 4(
 وى پيوسته، مهراه السدمونيان عليه پارسيان جنگيدند.

 ) مقارن با اين وقايع، دنيس در سيسيل، در دامنه ى كوه اتنا شهرى بنا كرد كه بر آن نام آدرانوم 5(
  �اد. آدرانوم از نام پرستشگاه معروىف گرفته شده بود.»3«
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  به دنبال جراحىت كه كراتر»4 «) در مهني سال، در مقدونيه، در مهني سال، شاه آرخالئوس 6(
- نور چشمى اش- در شكار به طور غريعمدى و ناخواسته بر وى وارد كرده بود، جان سپرد. »5«

، كه در آن زمان جواىن بيش نبود، جانشني وى »6 «وى هفت سال حكومت كرده بود. اورست 
 - هللا اش- به قتل »7 «شد. او توسط آئروپوس 

 ______________________________
*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «در مهني زمان، گروهى از سربازان كه در لشكركشى 
كوروش شركت جسته و به سالمت به يونان بازگشته بودند، هريك به شهر و موطن خويش 

 رفتند».

)1.(Salmydesse  

)2.((Pont -Euxin ) درياى سياه؛ نام يوناىن آن «اوكسنوس» به معناى مهمان نواز است كه
 به كنايه، به «طوفان هاى سهمگني» آن اشاره دارد.

)3.(Adranum  

)4.(Archelaus  

)5.(Crater  

)6.(Oreste  

)7.(Aeropus  

 367ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 رسيد؛ آئروپوس به مدت شش سال تاج و ختت را غصب كرد.

، به ارتداد و گمراه »3 « و مليتوس »2 « كه توسط آىن توس »1 «) در آتن سقراط فيلسوف 7(
ساخنت جوانان متهم شده بود به مرگ حمكوم و با نوشيدن شوكران، جان به جان آفرين تسليم 
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كرد. اما چون اين حكم، ناعادالنه تشخيص داده شد و مردم از اين كه اجازه دادند چنني فردى 
كشته شود، پشيمان، شده بودند؛ عليه متهم كنندگان سخت غضبناك گرديده، آنان را بدون 

 حماكمه به اشد جمازات رسانده، كشتند.

38. 

 به آرخونىت آتن منصوب شد و روميان شش تريبون »4 «) با پايان يافنت سال، آريستوكراتس 1(
 ، كويني توس سولپيسيوس »6 «، لوسيوس ورژينيوس »5 «نظامى به نام هاى كايوس سرويليوس 

 را به مقام »10 « و ماركوس آنكوس »9 «، كلوديوس كاپيتولينوس »8 «، اولوس مانليوس »7«
 .»11 «كنسوىل برگزيدند

 ) السدمونيان وقىت آگاه شدند كه تيمربون جنگ را به خوىب رهربى منى كند، درسيليداس 2(
 را جانشني وى كردند و فرماندهى را به وى سپردند و او به آسيا روانه شد. اين سردار »12«

 پيشاپيش سپاه عليه شهرهاى تروآد لشكركشى كرد.

 را تصرف كرد؛ پس از اين »15 « و آريسب »14 «، كولونس »13 «) ىب درنگ هاماكزى توم 3(
  و ديگر شهرهاى تروآد شد؛ برخى »17 «، سربىن »16 «موفقيت، خنست راهى ايليوم 

 ______________________________
)1.(Soc ratelephilosophe  

)2.(Anytus  

)3.(Melitus  

)4.(Aristocrates  

)5.(CaiusServilius  

)6.(LuciusVerginius  
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)7.(QuintusSulpicius  

)8.(AulusManlius  

)9.(Cla udiusCapitolinus  

)10.(MarcusAncus  

   . م 399). دومني سال از املپياد نود و پنجم، سال 11(

)12.((Dercyllidas )«؛ يا «دركيليداس 

)13.(Hamaxitum  

)14.(Colones  

)15.(Arisbe  

)16.(Ilium  

)17.(Cebrenie  
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از آن ها را با نرينگ و برخى ديگر را با زور تصرف كرد؛ پس از آن پيمان متاركه ى جنگ هشت 
ماهه اى را با فارناباز منعقد كرد و به لشكركشى عليه تراسيان- كه آن زمان در بيتينيه سكىن 

داشتند- مبادرت ورزيد. وى پس از آن كه سرزمني آن ها را ويران كرد سپاهش را به اقامتگاه هاى 
 زمستاىن برد.

 را »2 « روى داد؛ السدمونيان ارى پيداس »1 «) پس از آن كه شورش هاىي در هراكله و تراخيىن 4(
براى برقرارى نظم به آن سوى گسيل داشتند. ارى پيداس پس از رسيدن به هراكله مردم را به جممعى 
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فراخواند. آن گاه با سربازان سنگني اسلحه اش مردم را حماصره كرد، عامالن شورش را دستگري و 
  نفر بود، هالك كرد.500مهگى آنان را كه مشارشان حدود 

 نيز شورش كرده بودند؛ ارى پيداس عليه شورشيان لشكركشى كرد، »3 «) چون كوه نشينان اوتا5(
صدمات فراواىن بر آن ها وارد و آن ها را وادار كرد شهر را ترك گويند؛ بسيارى از آن ها به مهراهى 

 . «*»زنان و فرزندان به تساىل پناه بردند و پنج سال بعد به بئوسى كوچانده شدند

) مقارن با اين حوادث، تراسى ها مجلگى به خرسونز هجوم آورده، متامى مزارع را نابود كرده و 6(
ساكنني را در حصارهاى شهر، زنداىن كردند. ساكنني خرسونز كه اين چنني حتت فشار قرار گرفته 

 بودند درسيليداس السدموىن را از آسيا فراخواندند.

) وى مهراه سپاهيان به پيش آمد و تراسيان را از خرسونز راند و شهر را توسط ديوارى كه از 7(
درياىي تا درياى ديگر گسرتده مى شد، مستحكم كرد و از اين طريق به تاخت و تازهاى تراسيان 

 پايان خبشيد؛ وى از هداياىي سرشار گرديد و مهراه سپاه به آسيا بازگشت.

 ______________________________
)1.(Trachinie  

)2.(Eripidas  

)3.(Oeta  

*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «پس از پنج سال بئوسيان آن ها را به خانه هايشان 
 بازگرداندند.»
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39. 
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) هنگامى كه پيمان صلح با السدمونيان بسته شد، فارناباز نزد شاه رفت و وى را متقاعد كرد 1(
تا ناوگاىن جمهز ساخته، فرماندهى آن را به كونون آتىن واگذار منايد؛ زيرا وى در هنر نظامى بسيار 
متبحر بود و شناخت دقيقى از دمشنان داشت. اين جنگجوى پرآوازه در آن زمان در قربس نزد 

 روزگار مى گذراند. اردشري اين پيشنهاد را پذيرفت و به فارناباز پانصد تاالن »1 «شاه اواگوراس 
 طال براى تدارك ناوگاىن داد.

 دستور داد براى »2 «) فارناباز با پلو گرفنت در جزيره ى قربس به حاكمان خمتلف اين جزيره 2(
وى صد ترى رم تدارك ببينند و با كونون درباره ى فرماندهى وارد مذاكره شده، وى را به فرماندهى 
كل قواى درياىي تعيني كرد و از جانب شاه پاداش هاى بزرگى به وى وعده داد. كونون پيشنهاد 

 فارناباز را پذيرفت.

) زيرا در پى آن بود كه با خوار منودن السدمونيان قدرت را به ميهنش بازگردانده، در عني حال 3(
 از افتخارى بزرگ برخوردار گردد.

) متامى ناوگان هنوز آماده نشده بود كه كونون با چهل كشىت آهنگ دريا كرد، در كيليكيه پلو 4(
گرفت و متامى تداركات جنگى را در آن جا فراهم آورد. فارناباز و تيسافرن، به نوبه ى خويش، 
سپاهياىن را از خشرتپاون نشني هاى خويش گرد آورده، با حركت به سوى افز- جاىي كه دمشن 

 سپاهش را در آن جا گرد آورده بود- لشكركشى را آغاز كردند.

) بيست هزار پياده و ده هزار سواره نظام، اين دو سردار پارسى را مهراهى مى كردند. 5(
درسيليداس، فرمانده السدمونيان، با آگاهى از نزديك شدن پارسيان سپاهيانش را كه از هفت 

 هزار نفر كمرت بود، به پيش راند.

 ______________________________
)1.((Evagoras )؛ از اعقاب توسر Teusser - باىن دولت اين شهر بود و بازماندگانش تا

 تولد اواگوراس در مهني شهر حكومت مى كردند.
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). اشاره به اين نكته مهم است كه عالوه بر اواگوراس چند امري ديگر نيز، مانند ادوار پيشني، 2(
، ( Solien)در جزيره ى قربس حكومت مى كردند. اين شاهزاده نشني ها مشتمل بر سولني 

 بودند.( Citien)و كيتني يا سيتني ( Amathusien)اماتوزين 

 370ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) هنگامى كه دو سپاه رودرروى هم قرار گرفتند، فرماندهان به جاى جنگيدن، صلحى موقت را 6(
منعقد كردند و زماىن را مقرر ساختند كه در طى آن، فارناباز مى بايست پيكى را نزد شاه فرستاده 
و دستوراتش را در مورد پيمان صلحى دائمى نزد آن ها آورد. درسيليداس نيز به نوبه ى خويش، اين 

 موضوع را به اسپارتيان ارجاع داد. اين چنني دو سپاه مرخص شدند.

40. 

) اهاىل رژيوم كه مهاجرنشني خالسيد بودند از قدرت 1[تاريخ سيسيل را از سر مى گريمي ] (
روزافزون دنيس خشمگني بودند، زيرا دنيس، ناكسوسى ها و كاتان ها را كه با رژيوميان از يك تبار 
بودند به بردگى كشانده، آن ها را مهنون برده به فروش رساند و اينان از اين كه به چنني سرنوشىت 

 دچار شوند، مى هراسيدند.

) بنابراين بر آن شدند تا قبل از اين كه دنيس، متام و كمال، قدرتش را تثبيت كند، پيش دسىت 2(
كرده به جنگ با او بشتابند. سرياكوزيان كه توسط دنيس تبعيد شده بودند با متام قوا به يارى 

رژيوميان، شتافتند. در اين زمان بيشرت اين تبعيديان در رژيوم روزگار مى گذرانيدند و در 
گفتگوهايشان مهواره مى گفتند كه متامى سرياكوزيان مرتصد زماىن مناسبند تا عليه جبار علم شورش 

 برافرازند.

) عاقبت، رژيوميان سرداراىن را تعيني كرده، آن ها را مهراه شش هزار پياده نظام، ششصد 3(
سواره نظام و پنجاه ترى رم روانه كردند؛ سرداران آن ها از تنگه عبور كرده، سران مسني ها را 

برانگيختند تا در اين جنگ شركت جويند و به آن ها ابراز داشتند كه چه ننگى برايشان خواهد بود 
 اگر بگذارند شهرهاى يوناىن و مهسايگان آن، توسط جبار نابود گردند.
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) سران مسني كه اين چنني توسط رژيوميان حتريك شدند، ىب آن كه نظر مردم را جويا شوند، 4(
سپاهيانشان را روانه كردند. اين نريوها مشتمل بر چهار هزار پياده نظام، چهار صد سواره نظام و 
سى ترى رم بود. پس از رسيدن به مرزهاى سرزمني مسني، سربازان به واسطه سخنراىن الئومدون 

  شورش كردند.»1 «مسىن 

 ) اين خطيب آن ها را اندرز داد كه به هيچ روى جنگ را عليه دنيس- كه 5(

 ______________________________
)1.(Lao medonleMessinien  
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هيچ آسيب و گزندى بر آنان وارد نكرده است- آغاز نكنند. براين اساس سربازان مسني بالفاصله 
متقاعد شده و چون جنگ به تصويب عموم نرسيده بود، سرداران خويش را رها كرده، به ميهن 

 بازگشتند.

) رژيوميان كه به تنهاىي ياراى جنگيدن نداشتند از مسني ها سرمشق گرفته، اردو را رها كرده و 6(
ىب درنگ به رژيوم بازگشتند. دنيس با آگاهى از اين لشكركشى، ابتدا سپاه را تا مرزهاى سرزمني 
سرياكوز هدايت كرد و براى روياروىي با محله ى دمشنان خود را آماده ساخت، وىل وقىت از عزميت 

 آنان آگاه گرديد سپاه را به سرياكوز بازگرداند.

) رژيوميان و مسني ها منايندگاىن را به سوى او فرستادند و دنيس كه مى پنداشت پايان خبشيدن 7(
 به دمشىن ها به نفعش خواهد بود با دو شهر قرارداد صلحى منعقد كرد.

41. 

) دنيس كه مى ديد بسيارى از يونانيان به سوى شهرهاى حتت سيطره ى كارتاژها مى شتابند و در 1(
آن جا استقرار مى يابند و از حق شارمندى و مالكيت برخوردار مى گردند، انديشيد تا وقىت كه 

صلحى بني او و كارتاژها تداوم داشته باشد بسيارى از رعايايش در اين كوچ شركت خواهند كرد، 
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وىل اگر جنگ از سرگرفته شود متامى اين يونانيان- كه كارتاژها چون بردگاىن با آنان رفتار 
مى كنند- سر به شورش برخواهند داشت تا به سوى وى بازگردند. از ديگر سوى پى برده بود كه 
مشار زيادى از كارتاژيان بر اثر طاعون كه در آن اوان ليىب را در غم و اندوه فرو برده بود، جان 

 سپرده اند.

) پس فرصت را براى پيمان شكىن مناسب ديده، خود را براى از سرگريى جنگ آماده كرد. وى 2(
از اين امر غافل نبود كه جنگ سنگيىن در پيش روى دارد كه زمان زيادى به طول خواهد اجناميد؛ 

 زيرا با يكى از قدرمتندترين ملت ها طرف است.

) او ىب درنگ كارگراىن را كه تعدادى از آن ها را از شهرهاى حتت انقيادش و تعدادى ديگر را از 3(
ايتاليا، يونان و حىت حكومت هاى حتت فرمان كارتاژيان فرا خوانده بود، گرد هم آورده، آن ها را با 

 وعده ى مواجىب هنگفت به سوى خويش 

 372ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

جلب كرد. دنيس بر آن بود تا آن ها را براى ساخت ميزان زيادى از انواع جنگ افزارها و ساخت 
  به خدمت گريد.»1 «ترى رم ها و كشىت هاى پنج رديف پاروىي 

) پس از آن كه بدين سان مشار زيادى كارگر نزد خويش گرد آورد، آن ها را در كارگاه ها پخش 4(
، رجال و بزرگان شهر را به عنوان بازرسان آن ها تعيني كرد و براى تشويق در ساخت  «*»كرده 

 سالح ها، هداياى زيادى به آنان وعده داد. منونه اى از هر نوع سالح را در اختيار كارگران گذارد.

) وى از اين طريق مى خواست مزدورانش، كه از سرزمني هاى خمتلف گردهم آمده بودند، 5(
سالح هاىي را كه در ميهن خويش به كار مى گرفتند، در اختيار داشته باشند. هم چنني در پى آن 
بود كه از اين طريق، چشم انداز باشكوهى از سپاه ارائه دهد و در عني حال براين عقيده بود كه 
جنگجويان، سالح هاىي را كه پيش از اين به استفاده از آن ها عادت كرده بودند با سهولت و 

 مزيت بيشرتى به كار خواهند گرفت.
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) سرياكوزيان، دنيس را در اين نقشه ها يارى مى كردند و اين كارها موجب چشم و هم چشمى 6(
و رقابت آن ها مى گرديد. از اين روى، نه تنها هشىت ها و پستوهاى معابد بلكه ژمينازها و رواق هاى 

بازارها نيز مجلگى مملو از كارگران بود. جداى از اماكن عمومى، باشكوه ترين خانه ها نيز به 
 كارگاه هاىي براى ساخت جنگ افزارها تبديل شد.

42. 

 در اين زمان در سرياكوز اخرتاع شد، زيرا ماهرترين صنعت گران از »2 «) در واقع، منجنيق 1(
مهه جا در اين مكان گردهم آمده بودند. افزايش مواجب و دادن هدايا به كساىن كه بيش از 

 ديگران از خود تالش نشان دهند، موجب افزايش 

 ______________________________
)1.((Quinqueremes )؛W .W .Tarn  در كتاب خويش حتت عنوان 

HellenisticMilit aryandnaval developments, pp. 130- 131 

اخرتاع كشىت هاى پنج رديف پاروىي را در اين زمان به ديده ى ترديد مى نگرد؛ زيرا تا زمان اسكندر 
 درباره ى اين كشىت ها سخىن به ميان نيامده است.

*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «آن ها را براساس مهارت هاى هريك به گروه هاىي 
 تقسيم كرد.»

). آشوريان چند قرن پيشرت منجنيق را اخرتاع كرده بودند و شايد از طريق كارتاژيان به غرب 2(
 آورده شده بود و يونانيان غرىب از طريق كارتاژيان از آن آگاهى پيدا كردند.
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شوروشوق در بني كارگران شد. افزون براين، دنيس خود هر روزه در بني كارگران چرخ مى زد، 
سخنان مهرآميزى بر زبان مى راند و با دستان خويش هدايا را به سخت كوش ترين كارگران مى داد و 

 آن ها را بر ميز غذايش پذيرا مى شد.
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) اين كارگران با چشم و هم چشمى مى كوشيدند ماشني هاى خارق العاده اى اخرتاع كنند كه 2(
داراى كاراىي بسيار زيادى باشد. هم چنني دنيس شروع به ساخت ترى رم و كشىت هاىي با پنج 

 رديف پارو- نوعى كشىت كه تا آن زمان كسى نظري آن را نديده بود- كرد.

) دنيس كه شنيده بود خنستني ترى رم در كورنت ساخته شده، بر آن شد مهاجرنشيىن از كورنت 3(
 در شهر خويش مستقر كند و از آن ها خبواهد ابعاد كشىت هاى جنگى را افزايش دهند.

) پس از آن كه كارواىن از چوب داربست را از ايتاليا درخواست كرد، كارگراىن را كه براى قطع 4(
 چوب به خدمت گرفته شده بودند به دو خبش تقسيم كرد.

برخى را بر روى كوه اتنا كه در آن زمان پوشيده از جنگل هاى كاج و صنوبر بود، فرستاد و برخى 
ديگر را روانه ى ايتاليا كرد. هم چنني درشكه هاىي را به كار گرفت كه براى انتقال مصاحل تا دريا 
مناسب بودند. در آن جا ملوانان، سوار بر قايق ها، مى بايست ىب درنگ آن ها را به سرياكوز 

 . «*»مى رساندند

) پس از آن كه بدين سان ميزان كاىف چوب مجع آورى كرد، هم زمان شروع به ساخنت بيش از 5(
دويست كشىت در كارگاه هاى كشىت سازى و تعمري صد و ده كشىت قدميى كرد. سراجنام آشيانه هاى 
كشىت باشكوهى را گرداگرد آن چه كه امروز بندر مى نامند، برپا داشت. اين آشيانه ها به تعداد صد 
و شصت عدد بودند و بيشرت آن ها مى توانست دو كشىت را در خويش جاى دهد. هم چنني دنيس 

 كشىت هاى قدميى را

 ______________________________
*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «پس از آن كه اجازه ى محل چوب داربست را از ايتاليا 
گرفت، نيمى از كارگران خويش را كه براى قطع درخت به خدمت گرفته بود بر روى كوه اتنا- كه 
در آن زمان پوشيده از درختان صنوبر و كاج بود- فرستاد و نيمى ديگر از اين دست كارگران را به 

ايتاليا فرستاد تا در آن جا درشكه هاىي را- براى محل چوب هاى داربست به دريا- بسازند و 
 هم چنني كشىت ها و ملواناىن را براى محل اين چوب ها به سرياكوز فراهم كنند.»
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  عدد بود، تعمري كرد.150كه تعدادشان 

43. 

) چشم انداز كارگراىن كه گرد هم آمده و مشغول ساخت جنگ افزارها و ناوهاى جنگى بودند، 1(
منظره ى شگفت آورى را پيش روى مى �اد. هركسى كه به شوروشوق كارگران در ساخنت كشىت ها 
مى نگريست گمان مى برد كه مهه ى يونانيان سيسيل سرگرم ساخنت اين كشىت ها هستند و هر كسى 
كه كارگاه هاى اسلحه سازى و ماشني هاى جنگى را مى نگريست، مى پنداشت كه متام مردم در 

 آن جا سرگرم كارند.

) هم چنني اين كارها با چنان شوروحرارتى پيش رفت كه خيلى زود صد و چهل هزار سپر و 2(
مهني تعداد خنجر و كاله خود ساخته شد و بيش از چهارده هزار زره در طرح هاى خمتلف به 

 شيوه اى هنرمندانه ساخته شد.

) دنيس زره ها را به سواره نظام، سران پياده نظام و مزدوراىن كه مى بايست از وى پاسدارى كنند، 3(
 ختصيص داد؛ انواع گوناگون منجنيق و پرتابه هاى ديگر نيز فراهم آورد.

) نيز كشىت هاى جنگى ساخته شده بودند كه بر نيمى از آن ها ناوبران، سران خدمه و پاروزناىن 4(
كه به طبقه ى شارمندان تعلق داشتند و بر نيمى ديگر، بيگانگاىن كه دنيس به مزدورى گرفته بود، 
سوار بودند. وقىت متامى كارهاى ساخت جنگ افزارها و كشىت ها به پايان رسيد، دنيس توجه اش را 
به گردآورى سپاه معطوف كرد، زيرا براين عقيده بود كه صالح در اين است مزدوران را از پيش 

 اجري نكند تا متحمل هزينه اى هنگفت شود.

، نويسنده ى اشعار حزن انگيز خنستني اثرش را نوشت؛ وى »1 «) در اين سال آسىت داماس 5(
 را به حماصره درآوردند؛ تعدادى از »2 «شصت سال بزيست. روميان در اين زمان شهر وئيس 

روميان هنگام يورش حماصره شدگان، از پاى درآمده و تعدادى ديگر، ناچار شدند به شيوه اى 
 شرم آور پا به فرار گذارند.
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 ______________________________
)1.(Astydamas  

)2.(Veies  
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44. 

 به آرخونىت آتن تعيني شد و روميان شش تريبون نظامى »1 «) با پايان يافنت سال، ايتيكلس 1(
، كنيوس »4 «، اميليوس ماركوس »3 «، ماركوس فوريوس »2 «به نام هاى لوسيوس ژوليوس 

 »8 « را به مقام كنسوىل برگزيدند.»7 « و پولوس سكستوس »6 «، كاسو فابيوس »5 «كورنليوس 
دنيس، جبار سرياكوزيان، پس از آن كه قسمت اعظم ساخت جنگ افزارها و كشىت ها را به پايان 

 رساند، ىب درنگ به گردآورى سپاه پرداخت.

) بنابراين از ميان سرياكوزياىن كه براى خدمات نظامى مناسب بودند، سربازگريى كرد و از متامى 2(
شهرهاى حتت فرمان، مرداىن را كه تواناىي محل سالح داشتند، گرد هم آورد. مزدوراىن را از يونان به 
ويژه از السدمون فراخواند، زيرا السدمونيان كه وى را در ترقى و شكوفاىي قدرت، يارى رسانده 
بودند به او وعده دادند كه هر ميزان سرباز خبواهد در اختيار وى خواهند گذارد. عاقبت وى در 
سايه ى وعده ى مواجب زياد، موفق شد سپاه ىب مشارى متشكل از مزدوراىن از ملت هاى خمتلف گرد 

 هم آورد.

) در آستانه ى برافروخنت جنگى بسيار سنگني، به مهر با شهرهاى سيسيل رفتار كرد تا عطوفت 3(
و عالقه ى آنان را به دست آورد. وى كه مى ديد رژيوميان و مسيىن ها- كه در كناره هاى تنگه 
مى زيند- از سپاهياىن قدرمتند برخوردارند، ترسيد كه وقىت كارتاژها از سيسيل مى گذرند به آن ها 

ملحق گردند و در واقع، اين دو شهر مى توانستند سرنوشت جنگ را، به نفع جانىب كه آن ها خود 
 را هوادارش اعالم مى كردند، رقم زنند.

 ) از اين روى، دنيس سخت نگران شد، قسمت اعظم سرزمني هاى اطراف 4(
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 ______________________________
)1.(Ithycles  

)2.(LuciusJulius  

)3.(MarcusFurius  

)4.(AemiliusMarcus  

)5.(CneiusCornelius  

)6.(CaesoFabius  

)7.(PaulusSextus  

   . م 398). سومني سال از املپياد نود و پنجم؛ سال 8(
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را به مسيىن ها داد و با نيك رفتارى، مهر و عالقه ى آن ها را به خويش جلب منود؛ وى يكى از 
شارمندان رژيومى را نيز براى ازدواج خواستگارى كرد. هم چنني به آن ها وعده داد سرزمني هاى 
پناور اطراف رژيوم را به آن ها واگذار كرده، با متام نريو در ترقى و شكوفاىي شهرشان شركت 

 جويد.

 ، را در شورش سواره نظام از دست داده بود»1 «) دنيس چون مهسرش، دخرت هرموكرات 5(
، مى خواست فرزنداىن داشته باشد تا پادشاهى اش را تداوم خبشند. با اين حال، رژيوميان كه »2«

در جممع عمومى گرد هم آمده بودند، پس از حبثى طوالىن تصميم گرفتند كه به هيچ روى پيشنهاد 
 ازدواج را نپذيرند.
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) دنيس كه در اين مذاكره ناكام شده بود منايندگاىن را نزد لوكرين ها روانه كرد تا مهني 6(
 پيشنهادات را به آنان ارائه دهند. لوكريان با درخواست ازدواج موافقت كردند و دنيس با دوريس 

 - كه در آن زمان يكى از بزرگ ترين رجال شهر بود- ازدواج كرد.»4 «، دخرت خنتوس »3«

) چند روز قبل از برگزارى مراسم عروسى، دنيس خنستني كشىت پنج رديف پاروىي را- كه به طال 7(
  روانه داشت.»5 «و نقره آذين شده بود- به سوى لوكر

عروس جوان بر آن سوار شد و پس از رسيدن به سرياكوز داخل دژى كه دنيس در آن جا به سر 
 مى برد رهنمون شد.

، دخرت يكى از شهروندان نامى سرياكوز، ازدواج كرد. وى »6 «) دنيس هم چنني با آريستوماك 8(
 او را سوار بر ارابه اى كه چهار اسب سپيد آن را مى كشيدند، به خانه اش آورد.

45. 

) در اين اوان، دنيس دو مراسم عروسى را، با جشن هاىي كه براى سربازان و مشار زيادى از 1(
 شارمندان ترتيب داده بود، برگزار كرد. وى دست از

 ______________________________
)1.(Hermocrate  

 )112، 13). ن. ك به: ديودور سيسيلى (2(

)3.(Doris  

)4.(Xenetus  

)5.(Locres  

)6.((Aristomaque ) ؛ دخرت هيپارنيوس و خواهر ديون معروف. ر. ك به: ديودور سيسيلى
)16 ،6.( 
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ستمگرى كشيده، نرم خوىي و مهرباىن را نسبت به رعايايش پيشه كرد و حكم جمازات مرگ و نفى 
 بلد را كه پيش از اين معمول مى داشت، ديگر صادر منى كرد.

) وى پس از برگزارى جشن هاى عروسى، كه چند روز را وقف آن كرده بود، جممعى تشكيل داد 2(
و در آن جممع با معرىف كارتاژها به عنوان خطرناك ترين دمشنان يونانيان و به ويژه سيسيليان، جنگ با 

 آن ها را پيشنهاد كرد.

) هم چنني خاطرنشان كرد؛ كارتاژيان اكنون به خاطر طاعوىن كه در آن جا شايع شده و متامى 3(
مجعيت ليىب را از پاى درآورده است به حالت انفعال درآمده اند؛ وىل مهني كه قدرت خويش را 
بازيابند حلظه اى در اجراى نياتشان كه از زمان هاى دور عليه سيسيليان درانداخته بودند، درنگ 
خنواهند كرد؛ هم چنني گفت كه برت آن است حال كه در ناتواىن به سر مى برند بر آنان محله ور 

 شوند، نه اين كه وقىت قدرتشان را بازيافتند.

) وى به آنان ابراز داشت كه شرم آور است كه با ىب تفاوتى شاهد بردگى و بندگى شهرهاى 4(
يوناىن به دست بربرها باشند و بيان كرد كه اين شهرها بيش از پيش آماده اند كه خماطرات جنگ را 
به جان خريده و عالقه مندند استقالل خويش را دگر بار به دست آورند. دنيس پس از آن كه در 
خطابه هاى زياد، بر اجراى اين طرح پافشارى كرد؛ خيلى زود رأى موافق سرياكوزيان را با خويش 

 مهراه منود.

) از طرىف مجلگى آنان براى آن كه دنيس وارد جنگ گردد ىب صربى مى كردند؛ خنست به خاطر 5(
اين كه از كارتاژيان، كه آن ها را وادار كرده بودند از جبارى اطاعت كنند، بيزارى مى جستند و 
مهننني براى اين كه اميدوار بودند از جانب دنيس، كه اينك، هم از دمشنان و هم از نارضايىت 

رعايايش هراسناك بود، كمرت مورد ستم و بدرفتارى قرار گريند و عاقبت به خاطر اين كه براين اميد 
بودند به جمرد اين كه سالح در دست گريند خواهند توانست از خنستني فرصت بره جسته تا يوغ 

 استبداد را از گردن بريون �ند.
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46. 

) دنيس پس از خارج شدن از جممع به سرياكوزيان اجازه داد تا داراىي كارتاژيان را- كه خبش 1(
زيادى از آن در سرياكوز قرار داشت- مورد غارت و چپاول قرار دهند. بسيارى از بازرگانان كارتاژ 

 در بندر داراى كشىت هاىي مملو از

 378ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 . «*»اجناس بودند كه مهگى توسط سرياكوزيان توقيف گرديد

 را از پيش خود راندند و »1 «) ساير سيسيليان اين كار را سرمشق خويش قرار داده، فنيقيان 2(
ثروت هايشان را تصاحب كردند. به رغم انزجارى كه آنان از جبارگرى دنيس داشتند با خرسندى 

 در ركاب وى درآمدند تا با كارتاژها پيكار كنند، زيرا از ظلم و ستم آن ها به ستوه آمده بودند.

) به واسطه ى اين داليل، مهني كه شايعه اعالن جنگ دنيس پخش شد شهرهاى يوناىن حتت 3(
 انقياد كارتاژها، انزجار خويش را از فنيقيان اعالم كردند.

اهاىل اين شهرها تنها به چپاول و غارت امالك فنيقيان بسنده نكردند، بلكه خود آن ها را دستگري 
و برانگيخته از خاطره و ياد آن چه كه در اسارت و بردگى برتافته بودند، آن ها را مورد انواع توهني 

 و آزار و اذيت قرار دادند.

) اين مقابله به مثل ها به حدى رسيد كه كارتاژها ياد گرفتند در آينده، به تضرع و التماس هاى 4(
شكست خوردگان گوش فرا دهند. آنان به جتربه آموختند كه در جنگ خبت دو طرف برابر است و 

 بايد در انتظار مهان رفتارى باشند كه آنان خود در حق تريه خبتان روا داشتند.

) هنگامى كه متامى تداركات جنگ فراهم شد، دنيس منايندگاىن را به سوى كارتاژ فرستاد و 5(
آنان را مأمور كرد كه اعالم دارند چنان كه كارتاژها شهرهاى يوناىن حتت انقياد خويش را آزاد 

 نسازند، سرياكوزيان به آنان اعالن جنگ خواهند داد. چنني بود نقشه هاى دنيس در اين زمان.
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) در مهني سال، كتزياس مورخ- كه تاريخ پارسيان را به قلم آورد- اثرش را كه با نينوس و 6(
 مسرياميس آغاز كرده بود به پايان رساند.

 ،»2 «مهننني در مهني دوره، معروف ترين شاعران ثناىي، فيلوكزن سيرتى 

 ______________________________
*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «اجازه داد داراىي فينيقى ها را به غارت برند زيرا مشار 
زيادى از كارتاژيان در سرياكوز منزل داشتند و داراى سرمايه ى زيادى بودند و مهننني بسيارى از 

تاجران كارتاژى كشىت هاىي در بندر داشتند و اين كشىت ها كه انباشته از اجناس بود توسط 
 سرياكوزيان غارت شد.»

 ). كارتاژها اغلب با عنوان «فنيقى» خطاب مى شدند.1(

)2.((Ph iloxenedeCythere ).؛ شاعر يوناىن قرن چهار پيش از ميالد 

 379ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

- كه در نقاشى و موسيقى نيز تبحر »3 « و پولئيد»2 «، تلست سلى نونىت »1 «تيموته ملطى 
 داشت- در اوج شكوفاىي بودند.

47. 

؛ روميان مقام كنسوىل را »5 « به آرخونىت آتن منصوب شد»4 «) با پايان يافنت سال، ليزياد1(
، فوريوس »7 «، مانيوس اسپوريوس »6 «به شش تريبون نظامى به نام هاى پوبليوس مانليوس 

 و لوسيوس پوبليوس »10 «، پوبليوس تى تينيوس »9 « [پوبليوس ليسينيوس »8 «لوسيوس 
 »12 «] تفويض كردند.»11 «ولسكوس 

دنيس، جبار سرياكوز، پس از فراهم آوردن تداركات جنگ، پيكى را به كارتاژ روانه ساخت تا 
 نامه اى را به سنا تسليم كند.
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) در اين نامه نوشته شده بود: چنان چه كارتاژيان تصميم به ختليه ى سرزمني و شهرهاى يوناىن 2(
 نگريند، سرياكوزيان به آن ها اعالن جنگ خواهند داد.

پيك سوار كشىت گرديد و راهى ليىب شد و مهننان كه به وى دستور داده شده بود نامه را به سنا 
تسليم كرد. وقىت اين نامه در سنا قرائت شد؛ در جممع عمومى، كارتاژها در مورد اين جنگ 

سخت، دچار نگراىن و اضطراب شدند زيرا طاعون مردم را از پاى درآورده، هيچ تداركاتى فراهم 
 نشده بود.

) با اين حال، كارتاژيان در انتظار تصميم عمومى باقى ماندند و برخى از اعضاى سنا را با 3(
  كردند تا از اروپا مزدوراىن »13 «مبالغ هنگفىت پول، روانه ى اروپا

 ______________________________
)1.((TimotheedeMilet ) 446؛ شاعر و موسيقيدان يوناىن كه در ميله (ملطيه) به سال 

  . م تولد يافت.

 وى خمرتع يازدمهني تار در «لري» (چنگ) است.

)2.(Te lestedeSelinonte  

)3.(Polyide  

)4.(Lysiade  

   . م 397). چهارمني سال از املپياد نود و پنجم؛ سال 5(

)6.(PubliusManlius  

)7.(ManiusSpurius  

)8.(FuriusLucius  
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)9.(PubliusLicinius  

)10.(PubliusTitinius  

)11.(Luci usPubliusVolscus  

، Tite -live (5). اسامى سه تريبون نظامى آخر در منت اصلى وجود ندارد. ن. ك به:12(
12( 

)13.(Europe  

 380ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 گرد آورند.

) دنيس، به نوبه ى خويش، پيشاپيش سرياكوزيان و مزدوران و متحدانش، سرياكوز را ترك كرده، 4(
- كوچ نشني »2 « گرديد. در فاصله ى نه چندان دور از اين كوه، شهر موتيه »1 «راهى اريكس 

فنيقيان- قرار داشت كه كارتاژها آن جا را مركز عمليات نظامى خويش عليه سيسيل كرده بودند. 
 دنيس سر آن داشت كه با تسلط براين شهر بر دمشن برترى يابد.

) در طى اين لشكركشى، ساكنني شهرهاى يوناىن نشني به وى ملحق شده، از هر سوىي، مردم 5(
با سالح به سوى وى شتافته و داوطلبانه در اين لشكركشى شركت مى جستند؛ زيرا انزجار عليه 

 سلطه ى فنيقيان و ميل شديد بازيافنت آزادى فراگري بود.

) دنيس بدين سان كامارين ها، ژالىي ها و اگريژانت ها را در سپاهش گرد آورد. آنگاه هيمرى ها را 6(
كه در خبشى ديگر از سيسيل سكىن داشتند نزد خويش فراخواند؛ سراجنام سلى نونت ها را با خود 

 مهراه كرد و با متامى سپاه مقابل موتيه رسيد.
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) وى هشتاد هزار پياده نظام، بيش از سه هزار سواره نظام و بيش از دويست كشىت دراز- كه 7(
نزديك به پانصد كشىت بارى، آكنده از ماشني هاى جنگى و انواع ديگر مهمات، آن ها را مهراهى 

 مى كرد- حتت فرمان خويش داشت.

48. 

) جتهيزات جنگى و چشم انداز پرمشار نريوها، ساكنني اريكس را غرق حريت ساخت و اينان كه 1(
عالقه اى به كارتاژها نداشتند به دنيس ملحق گرديدند. با اين حال، ساكنني موتيه كه در انتظار 
يارى و كمك كارتاژها بودند به هيچ روى �راسيده و خود را براى مقاومت در برابر حماصره آماده 
كردند؛ زيرا به خوىب مى دانستند كه سرياكوزيان سوداى نابودى موتيه را- كه مهواره نسبت به 

 كارتاژها

 ______________________________
)1.((Eryx ) ؛ نام منطقه و كوهى در اطراف سيسيل. اريكس، پسر بوتس و آفروديت، قهرماىن

بود كه نام او بر يكى از كوه هاى سيسيل گذاشته شد و اين كوه به علت آن كه رواق و حمراىب از 
 آفروديت بر فراز خود داشت، معروف بود.

)2.(Motye  

 381ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 وفادار بوده است- در سر مى پرورانند.

 و به واسطه ى زيباىي »1 «) اين شهر در جزيره اى به فاصله ى شش استادى از سيسيل واقع بود2(
و مشار زياد خانه هايش و نيز به واسطه ى ثروت ساكنني شهره ى آفاق بود. كوره راهى، ساخته ى 
بشر، اين شهر را به ساحل سيسيل مرتبط مى كرد. در اين زمان، اين راه توسط موتيه اى ها ويران 

 شد تا مانع ورود دمشنان به شهر گردند.
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) دنيس پس از آن كه مهراه معمارانش، اطراف شهر را مورد بررسى قرار داد شروع به فرو كندن 3(
زميىن كرد كه به موتيه ختم مى شد و فرمان داد تا در ورودى بندر، كشىت هاى دراز و در طول 

 ساحل، كشىت هاى بارى لنگر اندازند.

 واگذار و نريوى زميىن را عليه شهرهاى هم پيمان كارتاژ »2 «) وى هدايت اين كارها را به لپتني 4(
 كه از برترى اين سپاهيان به وحشت افتاده بودند، به سرياكوزيان ملحق »3 «روانه كرد. سيكاىن ها

، »5 «، سولوس »4 «شدند. تنها پنج شهر به احتاد كارتاژيان وفادار ماندند كه شامل آنسري
 اژست، پانورم و آنتل بودند.

) آنگاه دنيس سرزمني سولوسى ها، پانورميان و آنسرييان را ويران ساخته، متامى درختان اين 5(
شهرها را قطع كرد. اژست و آنتل را به حماصره درآورد و با يورش هاى پى درپى سعى كرد اين شهرها 

 را به تصرف خويش درآورد. چنني بود كارهاى دنيس در اين زمان.

49. 

، سردار كارتاژيان، كه خود سرگرم مجع آورى نريو و تداركات جنگى بود،  «*») امييلكار1(
درياساالرش را مهراه ده ترى رم اعزام كرد و به وى دستور داد ىب درنگ راهى سرياكوز شده، 

شب هنگام در بندر رخنه كرده و متامى كشىت هاىي را كه در آن جا به حال خود رها شده بودند، 
 نابود سازد.

 ) امييلكار براين اميد بود كه اين چنني، توجه دمشن را به منطقه اى غري از2(

 ______________________________
 ). كمى بيش از يك كيلومرت1(

)2.(Leptine (برادر جبار) ؛ 

)3.(Sicaniens  

)4.(Ancyres  
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)5.(Solus  

 *. در ترمجه ى انگليسى به جاى امييلكار، هيميلكون آمده است.

 382ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نقطه ى محله جلب كند و دنيس را ناچار به فرستادن خبشى از كشىت هايش به سرياكوز سازد. 
درياساالرى كه مسئوليت اين مأموريت را به عهده داشت متامى دستوراتى را كه دريافت داشته بود، 
به دقت به اجنام رساند؛ وى شبانگاه وارد بندر سرياكوزيان شد، ىب آن كه كسى از ورودش بوىي برد. 
ناگهان به كشىت هاىي كه در ساحل لنگر انداخته بودند، محله كرد و آن ها را درهم شكست و پس 

 از آن كه تقريبا متامى آن ها را غرق كرد به كارتاژ بازگشت.

) در اين بني، دنيس متامى اراضى كارتاژ را نابود ساخته، دمشنان را به درون باروها رانده و 3(
متامى سپاه را عليه موتيه گسيل داشت؛ زيرا اميدوار بود كه وقىت اين شهر به تصرف وى درآيد 
ساير شهرها خود را تسليم كنند. بنابراين مشار زيادى از كارگران را به فرو كندن زمني وادار كرد و 
توانست فاصله اى كه موتيه را از كرانه ى سيسيل جدا مى كرد پر منايد؛ وى به تدريج كه كارها پيش 

 مى رفت ادوات جنگى را به سوى باروها پيش مى راند.

50. 

) در مهني زمان، امييلكار، درياساالر كارتاژى، آگاه شد كه دنيس دستور داده كشىت هايش لنگر 1(
اندازند. امييلكار ىب درنگ صد ترى رم برگزيده را جتهيز كرد. وى مى پنداشت كه اگر به شيوه اى غري 
منتظره در آن جا حضور يابد مى تواند به راحىت كشىت هاىي را كه در بندر لنگر انداخته بودند، 
تصاحب كرده و بدين سان بر دريا سيطره يابد. مهننني براين باور بود كه اگر در اين امر توفيق 

 يابد مى تواند موتيه را از حماصره خارج كرده، ميدان جنگ را به سرياكوز بكشاند.

) بنابراين با صد كشىت جنگى بادبان برافراشت و شبانگاه بر ساحل سلى نونت پلو گرفت و 2(
 ، سپيده دم به موتيه رسيد.»1 «پس از عبور از دماغه ى ىل ىل به 
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بدين سان، وى كه به شيوه اى غريمنتظره ظاهر گرديد خبشى از كشىت هاى لنگر انداخته را درهم 
 شكست و برخى ديگر را به آتش كشيد، ىب آن كه دنيس بتواند به يارى كشىت ها بشتابد.

 ) آنگاه امييلكار وارد بندر شد و كشىت هايش را براى محله به كشىت هاى 3(

 ______________________________
)1.(Lilybee  

 383ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

لنگر انداخته ى سرياكوزيان بياراست. با وجود اين، دنيس نريوهايش را در ورودى بندر، گرد هم 
آورد و وقىت مشاهده كرد كه دمشنان مرتصد خروج كشىت ها از بندر هستند تا بر آن ها يورش آورند 
از بردن كشىت ها به بندر هراسيد، زيرا از اين امر غافل نبود كه چون تنگه بسيار باريك است 
 جنگيدن با تعداد كمى كشىت عليه نريوهاىي دوچندان، قطعا خطراتى را به مهراه خواهد داشت.

) بنابراين مشار زيادى از سربازان را براى بردن كشىت ها به خشكى به كار گرفت تا آن ها را در 4(
 خارج از بندر به آب انداخته و بدين سان آن ها را از چنگ دمشنان برهاند.

امييلكار بر خنستني ترى رم ها محله برد، وىل با باراىن از تريها و پيكان ها به عقب رانده شد؛ زيرا 
دنيس بر عرشه ى كشىت هايش مشار زيادى تريانداز و فالخن انداز قرار داده بود؛ از سوى ديگر، 
سرياكوزيان در خشكى از منجنيق هاىي كه براى پرتاب تريهاى نوك تيز ساخته شده بودند بره 

 جسته، مشار زيادى از دمشنان را به خاك هالك افكندند.

اين جنگ افزارهاى جديد كه خنستني بار بود به كار گرفته مى شدند، مهگان را دچار ترس و 
وحشت كردند. امييلكار كه در اين اقدام توفيقى حاصل نكرده بود به ليىب بازگشت. وى هرگونه 

 نربد درياىي را خمالف مصاحل مى پنداشت، زيرا نريوى دمشن دو برابر سپاهيانش بود.

51. 
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 را به لطف مشار زياد كارگر به پايان رساند انواع »1 «) دنيس پس از آن كه ساخت خاكريز1(
خمتلف ماشني هاى جنگى را به سوى ديوارهاى شهر موتيه به پيش راند. برج ها را با كوبه ها ويران 

كرده، منجنيق ها را عليه جنگجوياىن كه بر باروها مستقر بودند، به كار انداخت. مهننني 
 ماشني هاى چرخ دار شش طبقه را كه به بلندى خانه ها بودند، به پيش راند.

 ______________________________
). تصادف تارخيى جالىب است كه در تاريخ باستان خاكريزى با چنني عظمت، عليه يك شهر 1(

 پيش از ميالد- ساخته شد. خاكريزى كه اسكندر عليه 332جزيره اى- توسط اسكندر در سال 
صور ساخت نيم مايل طول داشت و معروف است دويست پا عرض داشته است. درباره ى 

، 2)؛ آريان (آناباز، 46- 40، 17روايت هفت ماه حماصره ى صور ر. ك به: ديودور سيسيلى (
 ).4- 2، 4)؛ كورتيوس (24- 18

 384ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) با اين حال ساكنان موتيه، هرچند خطر در چند قدمى بود و از هر كمكى حمروم بودند، از 2(
نزديك شدن سپاه دنيس هراسى به دل راه ندادند. آنان كه مى خواستند بيش از حماصره كنندگان 
شور و رشادت از خويش نشان دهند، در بلنداى بزرگ ترين دكل ها، آويزان مى شدند كه مملو از 
سربازاىن بود كه از اين نقاط مرتفع، مشعل هاى آتشني و الياف كتاىن مشتعلى كه به قري آغشته 

 بود، بر ادوات دمشنان پرتاب مى كردند.

) آتش به ادوات جنگى سرايت مى كرد، وىل سيسيليان ىب درنگ شتافته، آن ها را خاموش 3(
مى كردند. آنان با وارد ساخنت ضربات كوبه بر ديوار توانستند شكاىف بزرگ در آن اجياد كنند. 
حماصره كنندگان و حماصره شدگان گرد آمده، براين حمل هجوم آوردند و جنگى سخت در آن جا 

 درگرفت.

) سيسيليان كه مى پنداشتند بر شهر سيطره يافته اند متامى تالش خويش را براى انتقام از 4(
 بر آنان روا داشته بودند، به كار گرفتند. ساكنني شهر  «*»شكنجه هاىي كه پيش از اين كارتاژها

نيز به نوبه ى خويش از آن جا كه به نوعى مرارت هاى بردگى را در پيش چشمانشان مى ديدند و از 
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هيچ راه گريزى- نه از خشكى و نه از دريا- برخوردار نبودند با از جان گذشتگى، به دفاع از 
 خويش پرداختند.

) آنان مهني كه پى بردند ديگر ياراى دفاع از باروها را ندارند در كوى و برزن سنگر اجياد كرده 5(
و از خانه هاىي كه به فاصله ى بسيار دور از مركز شهر واقع بودند به عنوان سنگر- كه با هزينه ى 

 گزاىف ساخته شدند- استفاده كردند. اين امر نريوهاى دنيس را در شرايط حبراىن قرار داد.

) زيرا آن ها پس از ورود به داخل باروها، گمان بردند كه شهر را به اختيار خويش گرفته اند، وىل 6(
 به واسطه ى باراىن از تريها كه از باالى خانه ها به سوى آن ها پرتاب مى شد از پاى درمى آمدند.

) در اين هنگام دنيس برج هاى چوبني را تا خنستني خانه ها نزديك كرده، بر آن ها پل هاى 7(
 متحركى برپا داشت و چون ادوات حماصره به بلندى سقف هاى 

 ______________________________
 *. در ترمجه ى انگليسى، فينيقى ها آمده است.

 385ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

خانه ها بودند نربد تن به تن درگرفت. سيسيليان به وسيله ى اين پل هاى متحرك، به زور وارد خانه ها 
 شدند.

52. 

) با اين حال ساكنان موتيه به رغم خطر بزرگى كه آن ها را تديد مى كرد، ىب باكانه پيش چشم 1(
زنان و فرزندان خويش مى جنگيدند. برخى كه پدران و مادرانشان آن ها را در برگرفته و از ايشان 
مى خواستند كه آن ها را تسليم خواست دمشنان نكنند، چنان برمى افروختند كه به هيچ روى به 
جنات جان خويش منى انديشيدند. برخى ديگر كه ناله و زارى زنان و فرزندانشان را مى شنيدند 

 ترجيح مى دادند سالح در دست مبريند تا اين كه شاهد اسارت فرزندانشان نباشند.
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) وانگهى، گريز از شهر غريممكن بود زيرا آب از هر سو گرداگرد شهر را فراگرفته، دمشنان نيز بر 2(
دريا سيطره داشتند. بيشرت آن ها مى هراسيدند و عمده ترين دليل نااميدى شان اين بود كه در گذشته 
با اسريان يوناىن با ىب رمحى متام رفتار كرده بودند و از جتسم چنني رفتارى نسبت به خود سخت 
رنج مى بردند. بنابراين ديگر راهى غري از پريوز شدن يا با افتخار جنگيدن و جان سپردن برايشان 

 باقى منانده بود.

 ) اين تصميم حماصره شدگان، سيسيليان را در خممصه ى بزرگى قرار داد.3(

) آن ها بر الوارهاىي كه به عنوان پل هاى متحرك مورد استفاده قرار مى گرفتند، مى جنگيدند، 4(
بدين جهت از آن جا كه در فضاى تنگى قرار داشته و با دمشناىن كه هيچ اميدى به جنات جان 

خويش نداشتند، نربد مى كردند، با تلفات به عقب رانده شدند. در نتيجه، برخى در حال جنگ 
تن به تن زخم هاى كارى وارد كرده يا دريافت مى داشتند و از پاى درمى آمدند. برخى ديگر كه 

 توسط موتيه اى ها به عقب رانده مى شدند از باالى الوارها به پايني افتاده، هالك مى شدند.

) عاقبت اين حماصره چند روز به طول اجناميد. دنيس عصرها دستور عقب نشيىن صادر مى كرد 5(
و يورش �اىي را به تعويق مى انداخت. پس از آن كه ساكنان موتيه را به اين نوع جنگ خوى داد؛ 

 را به مهراه يگاىن »1 «در حلظه اى كه دو جناح نربد به عقب نشستند، دنيس، آرخيلوس توريومى 
 از سپاهيان زبده اعزام داشت.

 ______________________________
)1.(A rchylusdeThurium  

 386ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) وقىت شب فرا رسيد، وى نردبان هاىي را براى باال رفنت از خانه هاى ويران شده به كار گرفت و 6(
پس از آن كه به باالى آن ها رفت، موقعيت مناسىب را در اختيار گرفت و در آن جا منتظر ورود 

 نريوهاى دنيس شد.
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) ساكنني موتيه پس از اين غافل گريى، با سرعت متام شتافتند و به رغم آن كه دير رسيدند، 7(
 متامى خطرات را براى عقب راندن دمشن به جان خريدند.

پيكارى سخت درگرفت و سيسيليان تنها در سايه ى برترى مشار به سخىت توانستند رقيب خويش را 
 شكست دهند.

53. 

) سپاه دنيس، ىب درنگ از طريق خاكريز وارد موتيه شدند و اندكى بعد، متام ميدان جنگ 1(
پوشيده از اجساد شد، زيرا سيسيلى ها در ظلم و بيدادگرى با كارتاژها چشم و هم چشمى كرده، 
ىب رمحانه متامى ساكنيىن را كه مى ديدند به قتل رسانده و زنان، بنه ها و پريان را نيز از اين قتل عام 

 معاف منى داشتند.

) دنيس كه بر آن بود اهاىل شهر را به بردگى كشاند، كشتار اسريان را متوقف كرد، زيرا 2(
مى خواست با فروش آن ها پوىل براى خويش حاصل كند، اما چون سپاهيانش هيچ وقعى به اين 
دستور ننهادند و وى براى خشم و غضب سيسيليان پاياىن منى ديد، به وسيله ى جارچيان اعالم 
داشت كه موتيه اى ها درون معابدى كه توسط يونانيان پرستش مى شوند پناهگاهى براى خويش 

 جستجو كنند.

) چنني شد؛ سربازان از كشتار دست كشيده، با شورواشتياق به چپاول خانه ها پرداختند. 3(
اين چنني ميزان هنگفىت نقره و طال، جامگاىن فاخر و تلى از ديگر اشياى قيمىت فراچنگ آوردند. 
دنيس، سربازان را در چپاول و غارت شهر آزاد گذارد تا آن ها را براى به جان خريدن خطرات 

 جنگ آماده تر سازد.

) وى پس از اين موفقيت به آرخيلوس- به عنوان خنستني فردى كه از ديوارها باال رفت- تاجى 4(
 اهدا كرد و به ديگران پاداش هاىي به فراخور شجاعتشان داد و موتيه اى هاىي »1 «به وزن صد مني 

 را كه پس از اين شكست زنده مانده بودند،
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 ______________________________
 ). معادل ده هزار دراخم 1(

 387ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 و برخى از ديگر اسراى يوناىن را- كه نريوى كمكى »1 «در مزايده به فروش رساند. دنيس، دامين 
 كارتاژيان بودند- به صليب كشيد.

 ) پس از اين پريوزى؛ دنيس ساخلوىي در موتيه برپا كرد و فرماندهى آن را به بيتون سرياكوزى 5(
 واگذارد؛ خبش اعظم سپاهيان اين ساخلو را سيكول ها تشكيل مى دادند. مهننني در حواىل »2«

شهر، لپتني درياساالر را مهراه بيست كشىت بر جاى گذارد تا حركات كارتاژيان را زير نظر گريد. 
دنيس به او دستور داد تا اژست و آنتل را كه از ديرزماىن تصميم به ويران كردن آن ها گرفته بود، به 

 حماصره ى خويش درآورد.

 چون تابستان به سر آمد، وى با سپاه به سرياكوز بازگشت.

، شروع به نگارش تراژدى در آتن كرد و دوازده بار جايزه ى خنست را از »3 «در اين زمان سوفوكل 
 آن خود منود.

54. 

 به آرخونىت آتن منصوب شد؛ روميان شش تريبون نظامى را »4 «) با پايان يافنت سال، فورميون 1(
، كايوس »7 «، ماركوس پومپونيوس »6 «، لوسيوس آتيليوس »5 «به نام هاى كنيوس ژنوسيوس 

، به مقام كنسوىل برگزيدند و »10 « و والريوس پوبليوس »9 «، ماركوس وتوريوس »8 «دوىي ليوس 
 برنده مسابقات دو و ميداىن شد- برگزار »11 «املپياد نود و ششم- كه در آن اپوليس اليدى 

 »12 «گرديد.

 ) در اين سال، دنيس، جبار سرياكوزيان، مهراه متامى سپاه، سرزمني زير2(
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 ______________________________
)1.(Daimene  

)2.(BitondeSyracuse  

)3.((Sophocle ).؛ وى نوه ى تراژدى نويس بزرگ بود 

)4.(Phormion  

)5.(CneiusGenucius  

)6.(LuciusAtilius  

)7.(MarcusPomponius  

)8.(CaiusDuilius  

)9.(MarcusVeturius  

)10.(ValeriusPublius  

)11.(Eupolisd'Elide  

   . م 396). خنستني سال از املپياد نود و ششم؛ سال 12(

 388ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

فرمان كارتاژيان را به تصرف خويش درآورد. وى هنگامى كه زمني هاى اطراف شهر را نابود 
، وحشت زده، منايندگاىن را به سوى وى روانه و پيماىن با او منعقد »1 «مى كرد؛ هاليسى ها

ساختند. اّما اژستيان شبانگاه و به شيوه اى غريمنتظره بر حماصره كنندگان محله ور شده، چادرها را 
 آتش زده و آشفتگى را در اردوى دمشن اجياد كردند.
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) آتش زبانه كشيد و خاموش كردن آن غريممكن شد؛ سربازاىن كه براى خاموش كردن آتش 3(
 شتافتند، هالك شدند و بيشرت اسبان مهراه با چادرها طعمه ى حريق شدند.

) با اين حال، دنيس به نابود كردن زمني هاى اطراف ادامه داد، ىب آن كه هيچ ايستادگى را 4(
برتابد. لپتني درياساالر نيز كه در موتيه اقامت گزيده بود به نوبه ى خويش حركات دمشنان را زير 
نظر داشت. كارتاژيان با آگاهى از توان سپاه دنيس، بر آن شدند به واسطه ى تداركات جديد 

 جنگى از وى پيشى گريند.

 واگذار كردند و نريوهاىي را از سراسر  «*») بنابراين براساس قانون، قدرت مطلقه را به امييلكار5(
ليىب و ايربى فراخواندند؛ اين نريوها مركب از متحدين و سربازان مزدور بود. آنان اين چنني توانستند 

سپاهى با بيش از سيصد هزار پياده نظام، چهار هزار سواره نظام و چهارصد ارابه گرد آورند. 
ناوگانشان متشكل از چهارصد كشىت دراز و بر پايه ى گزارش افور، بيش از ششصد كشىت بارى 

 مملو از آذوقه و ديگر ادوات جنگى بود.

 مى گويد كه نريوهاىي كه از ليىب گرد هم آمدند بيش از صد هزار »2 «) از ديگر سوى، تيمه 6(
 تن نبودند و نقل مى كند كه سى هزار تن ديگر در سيسيل به اين نريوها اضافه شدند.

55. 

) امييلكار در حني عزميت نامه اى مهر و موم شده را به متام درياساالران داد و به آن ها دستور 1(
 داد؛ تنها زماىن كه بر پنه ى دريا قرار گرفتند، آن را

 ______________________________
)1.(Halyciens  

 *. در ترمجه ى انگليسى مهواره به جاى امييلكار، هيميلكون آمده است.

)2.(Timee  

 389ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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گشوده و دستوراتى را كه در آن مرقوم شده است به اجرا درآورند. وى اين حيله ى جنگى را 
درانداخت تا هيچ جاسوسى نتواند آننه را كه وى در آن نوشته بود به دنيس گزارش دهد؛ در اين 

 نامه ها آمده بود كه مهگى به سوى پانورم راهى شوند.

) متامى ناوگان با بره گريى از بادى مساعد لنگرها را كشيدند؛ كشىت هاى بارى بر پنه ى دريا و 2(
  بادبان برافراشتند. «*»ترى رم ها در امتداد ساحل به سوى موتيه 

بادى مناسب مى وزيد و مهني كه خنستني كشىت هاى بارى در سيسيل منايان شد، دنيس، لپتني را با 
سى ترى رم اعزام كرد و به وى دستور داد ترى رم ها را بر كشىت هاى دمشن بكوبد و مهه آن ها را در 

 هم شكند.

) اين دستور ىب درنگ اجرا گرديد و در خنستني پيكار، لپتني برخى كشىت ها را مهراه با متامى 3(
نفرات آن غرق ساخت؛ برخى ديگر از كشىت ها كه پاروزنان چريه دسىت در آن ها سوار بودند و 
خبت نيز با آن ها يار بود توانستند به راحىت جان خويش را جنات دهند. با اين حال، مشار 

 كشىت بود و پنج هزار تن و دويست ارابه ى جنگى در آن ها جاى 50كشىت هاىي كه غرق شدند 
 داشتند.

) به هر روى، امييلكار به پانورم رسيد، نريوهايش را از كشىت پياده منود و آن ها را عليه دمشن 4(
راهى گردانيد. وى به ترى رم ها دستور داد كه در امتداد ساحل پيشروى كنند؛ در حني پيشروى به 
واسطه ى خيانىت، اريكس را به تصرف خويش درآورد و مقابل موتيه اردو زد. هنگامى كه امييلكار، 

 موتيه را به حماصره درآورد دنيس در اژست به سر مى برد.

) سيسيليان ميل به جنگ داشتند، اما دنيس كه از شهرهاى متحدين، بسيار دور و آذوقه اش 5(
 در شرف متام شدن بود، برت ديد ميدان جنگ را به جاى ديگرى منتقل منايد.

) بنابراين عزم خويش را به عقب نشيىن جزم كرده، سيكاىن ها را بر آن داشت تا در اين زمان 6(
 شهرهاى خويش را ترك گفته، در خدمت سپاه قرار گريند.

 دنيس در ازاى آن به آن ها وعده داد كه سرزميىن حاصل خيزتر و نيز مسكوىن را در
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 ______________________________
 *. در ترمجه ى انگليسى «به سوى درياى ليىب» آمده است.

 390ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

اختيار آن ها گذارده و نيز افزود كه پس از پايان جنگ، وى هر كس را براى بازگشت به زادگاه 
آزاد خواهد گذارد. مشار اندكى از سيكاىن ها كه مى هراسيدند با عدم پذيرش در معرض چپاول و 

 هاليسى ها اين امر »1 «غارت قرار گريند مطيع امر دنيس گرديدند. [بيشرت مردم آن را نپذيرفتند]
را سرمشق خويش قرار داده، منايندگاىن به سوى كارتاژها فرستادند و با آن ها پيماىن منعقد كردند. 

 دنيس به سوى سرياكوز راهى شد و سرزميىن كه سپاه را از آن عبور مى داد، ويران كرد.

56. 

) امييلكار كه اوضاع بر وفق مرادش پيش مى رفت، آماده شد تا سپاه را به سوى مسني راهى 1(
گرداند، زيرا بسيار عالقه مند بود بر آن سيطره يافته و اين موقعيت ممتاز را به اشغال خويش 

 و مى توانست متامى ناوگان كارتاژيان »2 «درآورد. در واقع، بندر مسني در جاى مناسىب واقع بود
را كه بيش از ششصد كشىت بود در خود جاى دهد. امييلكار مهننني اميدوار بود كه با تصرف 
تنگه ها بتواند مانع از ارسال كمك يونانيان ايتاليا شده و ناوگاىن را كه از پلوپونز مى آمدند حتت 

 كنرتل خويش درآورد.

 ) در حاىل كه اين نقشه را در سر داشت، پيمان احتادى با هيمريان و ساكنان قلعه ى سفالوديوم 2(
 را به تصرف درآورد و به ساكنني اين جزيره خراجى به »4 « منعقد ساخت. آنگاه شهر ليپار»3«

ميزان سى تاالن حتميل كرد. عاقبت هنگامى كه ناوگانش در امتداد ساحل پيشروى مى كرد 
 پيشاپيش سپاه، خود را به مسني رساند.

 - كه در صد استادى مسني واقع است »5 «) امييلكار پس از طى اين مسافت، در پلوريس 3(
 - اردو زد. هنگامى كه ساكنني اين شهر از حضور دمشن آگاه شدند»6«
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 ______________________________
 ). كلماتى را كه بني دو كروشه قرار دارد در منت اصلى وجود ندارد.1(

). موقعيت ممتاز مسني، متامى كساىن را كه به متاشاى آن مى پردازند، غرق حريت مى سازد. اين 2(
قرار دارد شاه رگى ( Reggio)شهر كه در انتهاى مشال شرقى سيسيل و تقريبا مقابل رژيوم يا رگيو

 حياتى است كه درياى ايوىن را به درياى تريه ىن مرتبط مى سازد.

)3.(Cephaloedium  

)4.(Lipare  

)5.(Peloris  

 ). بيش از هجده كيلومرت6(

 391ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نظرات متفاوتى درباره ى اين جنگ داشتند.

) برخى كه بر قدرت دمشن واقف بوده و خود را بدون متحد و حمروم از سواره نظام- كه در اين 4(
اوان در سرياكوز به سر مى برد- مى ديدند، از ايستادگى در برابر حماصره چشم پوشى كردند؛ 

حصارهاى ويران شده، قدرت دفاع را از آن ها سلب كرده بود و زمان موجود نيز اجازه ى بازسازى 
را به آن ها منى داد. بنابراين فرزندان و زنان خويش را از مسني خارج كرده، آن ها را مهراه گران باترين 

 اشيا به شهرهاى اطراف منتقل كردند.

) ديگر مسنيان كه نداى غيىب را شنيده بودند كه مى گفت: «كارتاژيان مى بايد در مسني آب 5(
آورند»؛ اين نداى غيىب را به فال نيك گرفتند و متقاعد شدند كه كارتاژها روزى در مسني برده 

 خواهند گرديد.
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) آن ها كه اين چنني دل استوار شده بودند، ديگر شارمندان را با خويش هم داستان كرده، آنان 6(
را به جنگيدن براى آزادى ترغيب كردند و از ميان جوانان يگان زبده اى را برگزيده، آن ها را به 

  روانه كردند تا از پيشروى دمشن جلوگريى كنند.»1 «پلوريد

57. 

) مقارن با اين وقايع، امييلكار وقىت مشاهده كرد كه مسنيان در پى آنند كه مانع از عبورش 1(
گردند، دويست كشىت را اعزام داشت تا شهر را به حماصره درآورند. وى با خردمندى مى خواست، 
هنگامى كه نريوهاى مسني در پى بسنت راه بر او هستند به راحىت از طريق دريا براين شهر سيطره 

 يابد؛ زيرا اين شهر در اين اوان ىب دفاع وا�اده شده بود.

) باد مشال وزيدن گرفت و ناوگانش ىب درنگ بادبان برافراشته، وارد بندر گرديد. يگاىن كه به 2(
پلوريد روانه شده بود هرچند با شتاب زيادى راه پيماىي كردند، اّما تنها پس از ورود كشىت هاى دمشن 

 به بندر، وارد شهر شدند.

) اين چنني كارتاژيان كه مسني را از هر طرف به حماصره درآورده بودند از طريق شكاف ها به 3(
 درون شهر نفوذ كرده، شهر را در اختيار خويش گرفتند.

 ______________________________
)1.(Peloride  

 392ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) مردان ىب باك مسني به قتل رسيدند، برخى به شهرهاى اطراف پناه برده و مشار زيادى به 4(
 كوه هاى جماور روانه شدند و در دژهاى اين سرزمني متفرق گرديدند.

) از باقى آن ها، برخى به اسارت درآمدند و برخى ديگر كه در بندر گري افتاده بودند خود را به 5(
دريا انداختند، به اين اميد كه با شنا از تنگه عبور منايند. مشار اينان بيش از دويست تن بود و 
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جريان آب بيشرت آن ها را با خود برد و بدين سان هالك شدند. تنها پنجاه تن توانستند خود را به 
 ساحل ايتاليا برسانند.

) امييلكار پس از آن كه متام قوايش را در مسني گرد هم آورد، ابتدا به ويران كردن قالع اين 6(
سرزمني مبادرت ورزيد؛ وىل چون اين قالع بسيار مستحكم بود و نيز آن هاىي كه در آن جا پناه 
جسته بودند به سخىت از خويش دفاع مى كردند، وى ىب آن كه در اين اقدام توفيقى حاصل كند به 
شهر بازگشت. سپاه را خلىت در آن جا اسرتاحت داد و سپس بر آن شد تا به سوى سرياكوز راهى 

 گردد.

58. 

) سيكول ها كه تنفرى ديرينه از دنيس در دل داشتند، از اين فرصت بره جسته، احتاد با وى را 1(
- جانب كارتاژيان را گرفتند. دنيس بردگاىن را كه در »1 «رها كرده و مجلگى- غري از آسوريىن ها

سرياكوز بودند، آزاد كرده، شصت كشىت جنگى را از آن ها جتهيز كرد. وى منايندگاىن به سوى 
السدمونيان روانه ساخت تا از آن ها نريوى كمكى، مشتمل بر بيش از هزار مزدور، درخواست 
كند. وى شخصا متامى دژهاى سرزمني را مورد بازديد قرار داد و متامى آذوقه و ماحيتاج زندگى را 

براى آن ها فراهم ديد. دژهاى لئوننت ها را با توجه و دقت بسيار مستحكم ساخت و آذوقه 
 لشكريان را به آن جا منتقل كرد.

) هم چنني كامپاىن ها را كه در كاتان سكىن داشتند، متقاعد كرد، به شهرى كه امروزه اتنا نام 2(
دارد نقل مكان كنند، زيرا اين شهر از موقعيت بسيار مستحكمى برخوردار بود. پس از آن، متامى 

 سپاه را به شصت استادى سرياكوز منتقل كرد و در

 ______________________________
)1.(Assoriniens  

 393ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 اردو زد. وى در اين هنگام سى هزار پياده نظام، بيش از سه هزار سواره نظام و »1 «حواىل توروس 
صد و هشتاد كشىت- كه در بني آن ها مشار بسيار كمى ترى رم موجود بود- حتت فرمان خويش 

 داشت.

) امييلكار پس از آن كه ديوارهاى مسني را ويران كرد به سربازانش دستور داد خانه ها را با خاك 3(
يكسان كرده، خشت و چوىب در آن جا باقى نگذارند؛ بلكه متامى اشياى ساخت وساز را سوزانده 
يا درهم شكنند. اين كار به لطف مشار افرادى كه بدان گماشته شده بودند ىب درنگ اجرا گرديد و 

 بازشناسى حملى كه اين شهر در آن جا بنا شده بود، ناممكن شد.

) امييلكار با در نظر گرفنت اين امر كه مسني در فاصله ى بسيار دورى از شهرهاى هم پيمان 4(
واقع است و نيز با مالحظه ى اين كه شهر در موقعيىت ممتاز قرار دارد، بني دو چيز؛ كه يا آن را 

 متام و كمال غريمسكوىن سازد يا آن را بر پايه هاى حمكم و پردوام مستقر منايد، مرّدد بود.

59. 

) امييلكار پس از بالىي كه بر سر مسنيان آورد و ميزان تنّفر خويش را نسبت به يونانيان نشان 1(
 درياساالر را اعزام كرد و به وى دستور داد كوهى را كه توروس ناميده مى شد، »2 «داد؛ ماگون 

دور بزند. اين منطقه در آن اوان توسط سيكول ها- كه بسيار پرمشار، وىل بدون سردار بودند- 
 اشغال شده بود.

) دنيس پيشرت سرزمني ناكسوس ها را در اختيار آن ها گذارده بود تا در آن جا سكىن گزينند، 2(
وىل آن ها كه شيفته ى وعده هاى امييلكار شده بودند توروس را به اشغال خويش درآوردند. چون 
اين مكان از موقعيت بسيار مستحكمى برخوردار بود در آن جا مستقر شده، آن را با باروهاىي 
حمصور گردانيدند و حىت پس از جنگ نيز آن را در اشغال خويش داشتند؛ عاقبت شهرى در 

  نام گرفت.»3 «آن جا بنا �ادند كه به خاطر اقامتشان در توروس، تورومنيوم 

 ) امييلكار در اين زمان با سپاه زميىن قدم در راه گذارد و ىب درنگ به 3(
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 ______________________________
)1.(Taurus  

)2.(Magon  

)3.(Tauromenium  

 394ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 رسيد كه پيشرت از آن سخن رانده بودمي؛ ماگون نيز هم زمان از راه دريا به »1 «خبشى از ناكسى 
آن جا رسيد؛ اما آتش فشاىن كه به تازگى در اتنا روى داده، دامنه ى آن تا دريا نيز گسرتده شده 

بود، مانع از آن شد كه نريوهاى زميىن مهاهنگ با ناوگان درياىي پيشروى كنند، زيرا كرانه هاى دريا 
 توسط گدازه هاى آتشفشاىن ويران شده بود به طورى كه سپاه زميىن ناچار شد كوه اتنا را دور بزند.

) بنابراين به ماگون دستور داد در حاىل كه خود از داخل سرزمني مى گذرد، وى به سوى كاتان 4(
بادبان برافراشته و به سرعت ناوگان را در ساحل سرزمني كاتان گرد هم آورد؛ زيرا مى ترسيد 

سيسيليان از پراكندگى نريوها بره جسته، با ماگون وارد نربد درياىي شوند. اين در واقع، آن چه بود 
 كه روى داد.

) دنيس كه مى دانست حركت ماگون به آرامى صورت مى گريد و راه خشكى نيز طوالىن و 5(
دشوار است با سرعت متام راهى كاتان گرديد، به اين قصد كه پيش از آن كه ماگون بتواند به 

 امييلكار ملحق گردد، وى از طريق دريا بر او محله ور شود.

) وى در اين انديشه بود كه با استقرار نريوهاى زميىن در طول ساحل، به سربازان خودى 6(
شجاعت بيشرتى خبشيده، سربازان دمشن را هراسناك ساخته و در صورت شكست، به آساىن 

 بتواند به مهراه باقى ناوگان نزد سپاه زميىن رفته، جان خويش را جنات خبشد.

) وى پس از آن كه اين نقشه را پى ريزى كرد لپتني را مهراه كشىت هاى جنگى روانه كرد و به وى 7(
دستور داد كه با متامى ناوگان وارد جنگ گردد و به هيچ روى آرايش نظامى را برهم نزند تا نريوها 
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متفرق نگردند و بدين سان، در معرض خطر، از جانب دمشىن كه در مشار از آنان برتر است، قرار 
نگريند؛ زيرا ماگون دست كم پانصد كشىت جنگى حتت فرمان خويش داشت كه در ميان آن ها 

 كشىت هاى بارى و ديگر كشىت هاى جمهز به مهميزهاى مسني يافت مى شد.

60. 

 ) هنگامى كه كارتاژيان ديدند، ساحل ناگهان مملو از جنگجويان 1(

 ______________________________
)1.(Naxie  

 395ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

شده و ناوگان يوناىن نيز در تعاقبشان است، وحشىت عظيم وجودشان را فراگرفت و بر آن شدند 
راهى ساحل گردند، اما آنگاه كه انديشيدند جنگيدن هم بر روى خشكى و هم بر روى دريا 

ممكن است موجب از دست دادن مهه چيز گردد؛ ىب درنگ تصميم خويش را تغيري دادند. بنابراين 
تصميم به نربد درياىي گرفته، كشىت هاى جنگى را براى نربد آراسته، خود را آماده روياروىي با محله ى 

 دمشن كردند.

) لپتني مهراه سى كشىت برگزيده، پيشاپيش باقى ناوگان پيشروى كرد و ىب حمابا و با ىب احتياطى 2(
وارد جنگ شد. ىب درنگ بر خط مقدم كارتاژيان يورش برد و در بادى امر تعداد زيادى از 

ترى رم هاى دمشنان را غرق كرد؛ وىل ماگون با متامى ناوگانش، سى كشىت سرياكوزى را در برگرفته، 
وارد نربدى گرديد كه در آن سپاهيان لپتني از حيث شجاعت برتر بودند، اما كارتاژيان از حيث 

 »1 «مشار بر آن ها برترى داشتند.

) در نتيجه جنگ سخىت درگرفت؛ ملوانان با بردن كشىت ها به پلوى هم، نربد درياىي را به 3(
كارزارى بر خشكى شبيه ساختند؛ زيرا اين كشىت ها ديگر از فاصله اى دور به سوى هم منى تاختند 

 بلكه به يكديگر نزديك مى شدند تا مهديگر را درهم شكنند.
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برخى كه مى خواستند با پريدن وارد كشىت هاى دمشن شوند، به دريا مى افتادند؛ برخى ديگر كه 
 موفق به چنني كارى مى شدند بر عرشه ى كشىت دمشن به جنگ مى پرداختند.

) عاقبت، لپتني به عقب رانده شد و ناچار شد به سوى پنه ى دريا بگريزد؛ باقى كشىت هاى 4(
جنگى كه دچار ىب نظمى و آشفتگى شده بودند به تصرف كارتاژيان درآمدند؛ زيرا شكست لپتني، 

 كارتاژيان را ىب باك تر گردانيد و نااميدى در ميان سيسيليان سايه گسرت شد.

 ______________________________
). بر پايه ى منت، كارتاژيان، برعكس، در ابراز شجاعت برتر بودند، در حاىل كه سپاهيان لپتني 1(

از حيث مشار برترى داشتند. در اين جا اشتباهى رخ داده است؛ هم چنان كه از آن چه در ادامه ى 
 اين جنگ مى گذرد، مى توان به سادگى از آن يقني حاصل كرد.

 396ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) جنگ اين چنني پايان يافت؛ كارتاژها با شوروشوقى تازه به تعقيب دمشنان- كه با آشفتگى پا 5(
به فرار گذارده بودند- پرداختند و بيش از صد كشىت را غرق كرده، با استقرار قايق هاى پاروىي در 
طول ساحل، متامى كساىن را كه سعى داشتند شناكنان به اردوى سپاه زميىن پناه جويند، گردن 

 مى زدند.

) اين چنني مشار زيادى در نزديكى ساحل هالك شدند، ىب آن كه دنيس بتواند كمكى به آن ها 6(
كند. سراسر ميدان جنگ مملو از اجساد سپاهيان و الشه ى كشىت ها شد. تعداد زيادى از 

كارتاژيان در اين جنگ درياىي كشته شدند؛ سيسيليان بيش از صد كشىت و افزون بر بيست هزار 
 مرد جنگى را از دست دادند.

) كارتاژيان پس از پايان جنگ در بندر كاتان لنگر انداختند، كشىت هاىي را كه به تصرف 7(
خويش درآورده بودند با يدك به مهراه خويش كشانده، آن ها را به خشكى رساندند و به تعمري 

آن ها مشغول شدند. بدين سان درخشش اين پريوزى، نه تنها توسط خربى كه پخش گرديد، بلكه 
 به واسطه ى منظره ى كشىت هاى به تصرف درآمده از دمشن، خودمناىي مى كرد.
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61. 

) سيسيليان هنگام عقب نشيىن به سرياكوز، انديشيدند كه در اين شهر به حماصره درخواهند آمد 1(
و ناچارند حماصره اى دشوار را برتابند. پس، از دنيس خواستند كه آن ها را مستقيما به روياروىي با 

- »1 «امييلكار- كه به نظر مى رسيد پس از اين پريوزى [مراقبت كمرتى از خود نشان دهد]
رهنمون سازد. آن ها براين اميد بودند كه با حضورى ناگهاىن، بربرها را غافلگري كرده و شكسىت را 

 كه متحمل شده بودند، جربان كنند.

) دنيس ابتدا به اين پافشارى ها تن داد و آماده ى لشكركشى عليه امييلكار شد؛ وىل وقىت برخى 2(
از دوستانش به وى گفتند كه اگر ماگون با متامى ناوگان به سوى سرياكوز راهى گردد، وى ممكن 
است شهر را از دست دهد، ىب درنگ از اين تصميم چشم پوشى كرد. وى كه در نتيجه ى چنني 
اقدامى مسني را به دمشن واگذار كرده بود، ىب دفاع رها كردن سرياكوز را دور از عقل و احتياط 

 دانست و به راه پيماىي 

 ______________________________
 ). در اين جا منت خمدوش است.1(

 397ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خويش براى بازگشت به شهر ادامه داد.

) اما بيشرت سيسيليان ناراضى از اين كه به خواسته شان پاسخ مثبت داده نشد، دنيس را رها 3(
 كردند؛ برخى به زادگاهشان بازگشتند و برخى ديگر به دژهاى اطراف پناه بردند.

) در اين حال، امييلكار پس از دو روز به ساحل كاتان رسيد و متامى كشىت هاى جنگى را به 4(
خشكى رساند تا آن ها را از طوفاىن كه در راه بود، مصون دارد. وى چند روز در آن جا توقف كرد 
و منايندگاىن را به سوى كامپاىن ها- كه شهر اتنا را در اشغال خويش داشتند- فرستاد تا آن ها را 

 حتريك كند، عليه دنيس شورش كنند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


) در عني حال به آن ها وعده داد كه سرزميىن وسيع در اختيار آنان بگذارد و غناميى را كه از 5(
دمشن فراچنگ مى آورد با آن ها تقسيم كند. وى بدان ها گوشزد كرد كه كامپاىن هاىي كه در انتل 
سكىن دارند از كارتاژيان محايت كرده، عليه سيسيليان خود را جمهز ساخته اند؛ عاقبت به آن ها 

 خاطرنشان كرد كه نژاد يوناىن، دمشن متامى سرزمني هاست.

) اما كامپاىن ها كه گروگان هاىي را در اختيار دنيس گذارده و برتين سربازانشان را به سرياكوز 6(
فرستاده بودند، ناچار بودند به رغم ميل خويش- كه مهانا قرار گرفنت در صف كارتاژيان بود- 

 احتادشان را با دنيس حفظ منايند.

62. 

، برادر زنش را به عنوان »1 «) پس از اين رويدادها، دنيس هراسناك از كارتاژيان، پوليكسن 1(
مناينده، به سوى متامى يونانيان ايتاليا، السدمونيان و كورنتيان روانه ساخت تا از آن ها درخواست 

كند به يارى اش آمده، اجازه ندهند شهرهاى يوناىن در معرض نابودى كامل قرار گريند؛ وى 
مهننني مأموراىن را به پلوپونز فرستاد، مبالغ هنگفىت پول در اختيار آن ها گذارد و دستور داد پول ها 

 را براى مجع آورى مزدور به كار گريند و در دادن مواجب خبيل نبوده، گشاده دسىت كنند.

 ) در اين حال، امييليكار با غناميى كه از دمشنان به دست آورده بود، براى 2(

 ______________________________
)1.(Polyxene  

 398ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كشىت هاى خويش عرشه ساخته، به سوى بندر بزرگ سرياكوز پيش رفت و موجب ترس و وحشت 
در اين شهر گرديد. دويست و هشت كشىت دراز وارد اين بندر شد؛ كشىت ها براى جنگ آراسته 
شده، پاروها در خارج قرار گرفته و به طرزى باشكوهى با غنامي مزين شده بودند. افزون بر هزار 

 در پى اين كشىت ها آمدند. اين چنني،  «*»كشىت بارى كه بيش از پانصد ملوان را محل مى كردند،
مشار كشىت ها نزديك به دو هزار كشىت برآورد مى شد. نتيجه اين شد كه هرچند بندر سرياكوزيان 
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بسيار وسيع بود، با اين حال مملو از كشىت شد و بادبان هاى كشىت ها موجب شدند كه اين بندر 
 به چشم نيايد.

) به جمرد اين كه كشىت ها لنگر انداختند، در سوى مقابل، سپاه زميىن ظاهر گرديد كه به گزارش 3(
  «**»برخى مورخان، مركب از سيصدهزار پياده نظام، سه هزار سواره نظام و دويست كشىت دراز

بود. امييلكار، فرمانده كل قوا، چادر خويش را در معبد ژوپيرت برپا كرد. سپاه وى نيز در فاصله ى 
  استادى از شهر اردو زد.12

) پس از اين اقدامات، سپاه را سازماندهى كرد و آن ها را در پاى ديوارهاى سرياكوز براى 4(
جنگ آراست و ساكنني آن را به جنگ حتريك كرد. آنگاه صد كشىت از برتين كشىت ها را به بنادر 
ديگر رهنمون كرد تا سرياكوزيان را ترسانده، به نوعى آن ها را وادارد تا ناتواىن و زبوىن خويش را در 

 دريا اقرار منايند.

) چون احدى جرأت پاسخ به چنني حتريكاتى را نداشت، وى سپاهش را به اردو بازگرداند. 5(
سپس سربازان مدت سى روز، مزارع اطراف را ويران، درختان را قطع و حمصوالت را نابود 

ساختند. اين چنني آذوقه ى فراواىن براى خود فراهم كردند و در عني حال يأس و نااميدى را بني 
 ساكنني شهر پراكندند.

63. 

 ) امييلكار هم چنني حومه ى آخرادين را به تصرف خويش درآورد و1(

 ______________________________
*. در ترمجه ى انگليسى اشاره شده كه منت در اين قسمت افتادگى دارد و آن چه كه ديودور نوشته 
خمدوش است. ترمجه ى منت انگليسى چنني است: «آنگاه كشىت هاى بارى كه افزون بر سه هزار 

 كشىت و بيش از پانصد ...».

**. در ترمجه ى انگليسى «دويست كشىت دراز» وجود ندارد. وانگهى چگونه ممكن است كه سپاه 
 زميىن داراى كشىت دراز باشد!
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 399ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 را غارت كرد؛ وىل اندكى بعد كيفرى كه سزاوار اين عمل »2 « و پروسرپني »1 «معابد سرس 
توهني آميز بود، نصيب وى شد، زيرا از اين زمان اوضاع امور هر روز رو به افول گراييد و دنيس 
شجاعتش را دگر بار به دست آورد و برخى نربدهاى پراكنده را آغازيد كه در آن ها پريوزى از آن 

 سرياكوزيان بود.

) شب هنگام، ترس و وحشت كارتاژيان را فرا مى گرفت و اينان سالح بر دست مى دويدند؛ 2(
گوىي دمشن بر سنگرهايشان هجوم آورده است. هم چنني بيمارى اى شيوع يافت كه عامل متام 
بااليا و مصيبت هايشان بود. براى آن كه حكايت را قطع نكنيم، اندك زماىن بعد، از آن سخن 

 خواهيم راند.

) امييلكار اردو را با ديوارى حمصور گرداند و تقريبا متامى آرامگاه هاى اطراف را- كه در بني 3(
آن ها آرامگاه هاى ژلون و مهسرش دمارت، از مجله بناهاى باشكوه بودند- ويران ساخت. افزون 

، ديگرى در وسط بندر و »3 «براين بر كرانه ى دريا، سه دژ برپا داشت؛ يكى نزديك پله مى ريوم 
سومى، در كنار معبد ژوپيرت. وى شراب، آذوقه و ديگر توشه ها را به اين دژها منتقل ساخت، زيرا 

 گمان مى كرد كه حماصره به درازا خواهد اجناميد.

 ) مهننني كشىت هاى بارى را به ساردين و ليىب فرستاد تا گندم و ديگر ارزاق را از آن جا بياورند.4(

در اين اوان، پوليكسن- برادرزن دنيس- از پلوپونز و ايوىن رسيد؛ وى مهراه خود سى كشىت جنگى 
 آورد كه توسط متحدين تدارك ديده شده بود و حتت فرماندهى فاراسيداس السدموىن قرار داشت.

64. 

) آنگاه دنيس و لپتني با كشىت هاى دراز پنه ى دريا را پيمودند تا آذوقه فراهم منايند. سرياكوزيان 1(
كه به نوعى به خود وا�اده شده بودند، با مشاهده كشىت اى مملو از گندم، با پنج كشىت به سوى 

 آن هجوم برده و پس از توقيف، آن را به سوى شهر هدايت كردند.
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 ______________________________
)1.((Ceres ).؛ خداى رومى و معادل «دمرت» يونانيان 

)2.((Proserpine ) يا «پروزرپني»؛ خداى اقامتگاه ارواح در نزد روميان كه معادل پرسفون
 يونانيان است.

)3.(Plemmyrium  

 400ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ) كارتاژيان ىب درنگ چهل كشىت عليه اين پنج كشىت، اعزام منودند.2(

سرياكوزيان بر كشىت هايشان درنشسته و جنگى را آغاز كردند كه در آن كشىت فرماندهى را درهم 
شكسته و بيست و چهار كشىت ديگر را غرق كردند؛ باقى كه راه فرار را پيش گرفته بودند تا 

 لنگرگاه دمشن تعقيب كرده، كارتاژيان را به جنگ درياىي برانگيختند.

) اما كارتاژيان نگران و هراسان از رخدادى چنني غريمنتظره، واكنشى از خويش نشان ندادند. 3(
سرياكوزيان كشىت هاىي را كه به تصرف خويش درآورده بودند، به دنبال خويش يدك كشيده، به 
شهر بردند. آنان با اين پريوزى به هيجان آمدند و با مالحظه ى اين امر كه دنيس، اغلب از 
كارتاژيان شكست مى خورد و آن ها بدون حضور وى فاتح شده بودند، غرق شادى شده، بر 

 خود مى باليدند.

) آن ها گرد هم مى آمدند و به يكديگر مى گفتند كه نبايد هم چنان يوغ بندگى دنيس را بر 4(
گردن داشته باشند، زيرا داراى فرصت بسيار مناسىب براى سرنگوىن جبار مى باشند. در واقع، تا آن 
زمان هيچ جنگ افزارى در اختيار نداشتند، اما اكنون به واسطه ى جنگ، مهگى سالح در دست 

 داشتند.

) در اين كشاكش دنيس سررسيد و جممع عمومى برگزار كرد؛ وى زبان به مدح و ستايش 5(
سرياكوزيان گشود و آن ها را برانگيخت تا شجاع باشند و وعده داد كه به زودى جنگ را به پايان 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


- سواره نظامى »1 «خواهد رساند. وى در شرف پايان دادن به جممع بود كه تئودور سرياكوزى 
پرآوازه كه مهگان او را مرد عمل مى دانستند- برخاست؛ از خويش شجاعت به خرج داد و با اين 

 عبارات در باب آزادى، زبان به سخن گشود.

65. 

) «هرچند دنيس سخنان كذب بر زبان رانده است، با اين حال آخرين عبارت خطابه اش 1(
حقيقت است و آن اين كه جنگ به زودى پايان خواهد پذيرفت. وى در صورتى مى تواند چنني 
مهّمى را حتقق خبشد كه ديگر بر ما فرمان نراند، زيرا تاكنون اغلب شكست خورده است؛ بنابراين 

 با بازگرداندن آزادى اى كه 

 ______________________________
)1 .(Theo dorelesyracusain  

 401ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 پدران ما از آن بره مند بودند مى تواند به چنني مهّمى دست يابد.

) زيرا اكنون هيچ يك از ما، به ميل خود، به استقبال خماطرات جنگ خنواهد رفت، چه پريوزى 2(
هيچ امتيازى را براى ما به ارمغان خنواهد آورد. اگر شكست خورمي ناگزير خواهيم بود كه حتت 
اطاعت كارتاژيان درآييم و آن چه را حكم مى كنند، گردن �يم. اگر پريوز گردمي حتت فرمان 

فرمانرواىي غريقابل حتمل تر، گرفتار خواهيم آمد. در واقع، اگر جنگ، كارتاژيان را مهرتان ما گرداند، 
آن ها خراجى بر ما حتميل خواهند كرد و ما را در اداره ى حكومت بر پايه ى قوانني پيشينمان آزاد 
خواهند گذارد. در حاىل كه اين مرد، كه معابد را به تاراج برده و ثروت ها و زندگى شارمندان را 

فراچنگ آورده است؛ بردگان را اجري خويش ساخته تا اربابان را به بندگى خويش درآورد و پس از 
آن كه در صلح كامل، آسيب ها و گزندهاىي براين شهر وارد ساخت كه تنها به شهرهاى حتت 

 تصرف وارد مى سازند؛ به ما وعده داده است كه جنگ با كارتاژيان را پايان خواهد خبشيد.
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) بارى ما به مهان اندازه كه عالقه مندمي اين جنگ خونني پايان گريد، عالقه مندمي خود را از قيد 3(
جبارى كه بر سرزمني مان فرمان مى راند، رها سازمي. اين دژ كه توسط بردگاىن مسلح پاسدارى 

مى گردد، آماج محالت خويش را عليه شهرمان نشانه گرفته است. اين مشار انبوه سربازان مزدور، 
گرد هم آمده اند تا سرياكوزيان را به بردگى و بندگى وادارند. اگر وى فرمانرواى شهر است براى 
برپا داشنت عدل و داد نيست، بلكه براى اين است كه چون فرمانرواىي مطلق- كه تنها در 

انديشه ى ارضاى جاه طلىب است- رفتار منايد. اكنون دمشنان تنها خبشى از سرزمني ما را در اختيار 
دارند، حال آن كه دنيس متامى آن را در اختيار گرفته تا آن را به كساىن پيشكش منايد كه در رونق 

 و شكوفاىي جبارگرى اش، به وى يارى رسانده اند.

) تا كى به اين ننگ و ذلت، كه ىب باك ترين شارمندان مرگ را بر آن ترجيح داده اند، تن در 4(
دهيم؟ آيا با جنگيدن عليه كارتاژيان، خود را در معرض بزرگ ترين خماطرات، قرار خواهيم داد و 

جرأت خنواهيم كرد در مقابل اين جبار نابكار، براى آزادى و رستگارى ميهنمان داد سخن دهيم؟ 
 ما با هزاران دمشن رودررو مى گردمي و

 402ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 در مقابل اين فرمانروا كه حىت شجاعت يك برده ى زير دست را ندارد بر خود مى لرزمي!»

66. 

) «چه كسى مى تواند دنيس را با ژلون مقايسه كند؟ ژلون، به واسطه ى شجاعت و 1(
بلندنظرى اش، سيسيل را به كمك سرياكوزيان و ديگر سيسيليان آزاد ساخت؛ حال آن كه دنيس 
كه مى ديد آزادى در شهرها برقرار است اجازه داد دمشنان بر متام ديگر شهرها سيطره يابند و 

 بدين سان، ميهنمان را تا حد بردگى تنزل داد.

) ژلون كه براى رستگارى سيسيل مى جنگيد چنان كرد كه در برابر ديدگان هم پيمانانش، هرگز 2(
دمشىن ظاهر نگردد. دنيس كه از موتيه تا متامى جزيره گريزان بود درون باروهاى ما رحل اقامت 

 افكند؛ وى در حق شارمندان ىب رحم است و حىت از نگاه به دمشن مى هراسد.
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) از اين روى ژلون به واسطه ى ىب باكى و بزرگى كارهاى منايانش سزاوار پادشاهى بود؛ نه تنها 3(
بر سرياكوزيان بلكه بر سيسيليان كه به ميل خود قدرت مطلق را به وى تفويض كردند؛ اما دنيس 
كه براى نابود ساخنت هم پيمانانش و به بندگى كشاندن هم شهريانش، جنگيدن آغاز كرد، چگونه 

  «*»در نزد مهگان به حق مايه ى انزجار نباشد؟ نه تنها فرمانرواىي وى را منى سزد، بلكه وى هزار
 بار شايسته ى مرگ است.

) به خاطر خبط وى بود كه ژال و كامارين ويران گرديدند و به خاطر احتادش بود كه مسني به 4(
 متامى نابود گرديد و بيست هزار هم پيمان هالك شدند.

عاقبت؛ ما تنها در شهرى حمبوسيم و متامى شهرهاى سيسيل با خاك يكسان شده است. گذشته 
از اين مهه شورخبىت، وى اهاىل ناكسوس و كاتان را چونان بردگاىن به فروش رساند و شهرهاىي كه 

 احتادشان مى توانست كمك شاياىن براى ما باشد، ويران ساخت.

) با كارتاژيان دو بار وارد جنگ گرديد و هر دو بار شكست خورد و به جمرد اين كه 5(
 مهشهريانش فرماندهى نظامى را به وى تفويض كردند، ىب درنگ 

 ______________________________
 *. در ترمجه ى انگليسى، ده هزار بار آمده است.

 403ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

آزادى را از ما سلب منود. كساىن كه احرتام به قوانني را به وى خاطرنشان مى ساختند از دم تيغ 
گذراند و كساىن را كه از ثروت هنگفىت برخوردار بودند، تبعيد كرد. زنان تبعيدشدگان را به ازدواج 

بردگان و كارگران درآورد. عاقبت؛ جنگ افزارهاى شارمندان را به بربرها و بيگانگان واگذار كرد. 
آه، اى ژوپيرت و ديگر خدايان! اين است آن چه كه اين مرد ساده و ىب نام و نشان از خويش بر 

 جاى گذارده است.»

67. 
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) «چه شد شوروشوق سرياكوزيان براى آزادى؟ كجايند كارهاى منايان نياكامنان؟ از سيصد هزار 1(
كارتاژى كه در پاى باروهاى هيمر به هالكت رسيدند سخىن به ميان منى آورم. از اين كه چگونه 
نياكامنان در برابر جباراىن كه سوداى جانشيىن ژلون را در سر مى پروراندند، به دفاع از خويش 

برخاستند سخىن منى گومي. ليك واقعه اى را برايتان حكايت مى كنم كه به زمان هاى دور 
 بازمنى گردد.

آن زمان كه آتنيان با قواى چشمگريى براى محله به سرياكوز آمدند، پدرامنان چونان به خوىب از 
 خويش دفاع كردند كه حىت يك مرد، براى بردن خرب شكست به آتن، جان به سالمت نربد.

) و ما در برابر اين سرمشق هاىي كه پدرامنان از خويش بر جاى �ادند، خود را حتت فرمان 2(
دنيس قرار داده امي و آن هم در زماىن كه جنگ افزارهاميان را نيز در اختيار دارمي! ىب گمان مشيت 
خدايان، ما را با هم پيمانان و جنگ افزارهاميان گرد هم آورده تا دگر بار آزادى را فرا چنگ آورمي. 

 از امروز برماست كه خود را ىب باك و خردمند نشان داده، طوق بندگى را از گردن بريون �يم.

) پيش از اين ما از هم پيمانان و جنگ افزارها حمروم بودمي و نريوهاى مزدور، ما را احاطه كرده 3(
بودند. در آن اوان مى بايست خود را تسليم شرايط سازمي؛ ليك امروز كه سالح و هم پيماناىن به 
منزله ى نريوى كمكى و شاهدان شجاعتمان، در اختيار دارمي ديگر پاپس منى �يم و به مهگان 

نشان خواهيم داد كه به هيچ روى، نه به خاطر زبوىن و سسىت، بلكه به خاطر ضرورت شرايط بود 
 كه بردگى را حتمل كردمي.

) چگونه مى توانيم دمشىن را كه به پرستشگاه هاى شهر ىب حرمىت روا داشته به عنوان فرمانروا به 4(
 رمسيت شناخته و شخصى را كه يك فرد ساده ى 

 404ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

صاحب خرد، اداره ى داراىي اش را به وى منى سپارد، در رأس حكومت قرار دهيم و عرق شرم نريزمي. 
هنگامى كه متامى مردم در طى جنگ ها به خاطر بزرگى خماطرات به مقدسات احرتام مى گذارند، 
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چگونه مى توانيم از شخصى كه در احلاد و ىب ديىن شهره ى آفاق است، پايان خوشى از جنگى كه 
 در آن گرفتارمي، انتظار داشته باشيم؟»

68. 

) «وانگهى هركه به دقت در اين مسائل بينديشد پى خواهد برد كه دنيس، از صلح به اندازه ى 1(
جنگ هراسان است. در واقع، وى جنگ كنوىن را به منزله ى موقعيت مناسىب مى نگرد كه 

سرياكوزيان از پاى افتاده توسط دمشن را، مانع مى گردد عليه وى دست به اقدامى زنند؛ حال 
آن كه چنان چه كارتاژيان شكست را پذيرا شوند سرياكوزيان به خاطر پريوزى در جنگ برانگيخته 

 شده، خواهند توانست سالح خويش را براى به دست آوردن آزادى به كار گريند.

) مهننني براين باورم كه به واسطه ى مهني انگيزه، در خنستني جنگ، وى ژال و كامارين را با 2(
خيانت رها و اين شهرها را خاىل از سكنه كرد و در پيماىن كه با كارتاژيان منعقد كرد بيشرت 

 شهرهاى يوناىن خاىل از سكنه را در اختيار آن ها گذارد.

) بعدها در حني صلح با نقض مفاد پيمان ها، ساكنني ناكسوس و كاتان را چون بردگاىن به 3(
فروش رساند. ناكسوس را ويران ساخته و كاتان را به عنوان اقامتگاه در اختيار كامپانياىن گذارد كه 

 از ايتاليا خارج شده بودند.

) عاقبت وقىت آن هاىي كه از مرگ رسته و به سرنگون ساخنت جبارگرى برآمدند، در اين شرايط، 4(
وى جنگ جديدى را با كارتاژيان آغازيد، زيرا از قرار گرفنت در معرض اقدامات سيسيليان- كه 
چونان سپاهى گرد هم آمده بودند- بيش از نقض پيمان هاىي كه وى بدان ها سوگند خورده بود، 
 وامهه داشت. هم چنني به نظر مى رسد وى مهواره مراقب است تا گزندى به كارتاژيان وارد نسازد.

) اول اين كه وى مى توانست از پياده شدن كارتاژيان، در پانورم- كه در آن اوان از سفرى 5(
طوالىن خسته شده بودند- جلوگريى به عمل آورد، وىل خنواست چنني كند. آنگاه وى اجازه داد 
مسني، اين شهر بسيار بزرگ كه از موقعيت خوىب برخوردار بود، ويران گردد و نه تنها اين تلفات با 

 كشته شدن مشار زيادى سيسيلى 
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مهراه گشت، بلكه كارتاژها مى توانستند در آن جا مانع از عبور ناوگاىن كه از ايتاليا و پلوپونز ارسال 
 شده بودند، گردند.

) عاقبت؛ اين واقعيىت است كه وى در ساحل كاتان بر دمشن محله ور شد: وى اين جنگ را در 6(
كنار اين شهر آغاز كرد تا اين كه شكست خوردگان پناه گاهى در بنادر بيابند؛ اما وقىت كه پس از 
نربد درياىي، بادهاى سهمگني كارتاژيان را واداشت تا كشىت هايشان را به سوى خشكى پيش برند، 

 وى به هيچ روى از اين فرصت مناسب براى از پا درآوردن آنان بره جنست.

) نريوى زميىن كارتاژيان هنوز فرا نرسيده بود و شدت طوفان موجب به گل نشسنت 7(
كشىت هايشان در كنار ساحل گرديد؛ اگر در آن زمان با متام پياده نظام بر آن ها مى تاختيم به 
راحىت آن ها را حني پياده شدن يا گرفتار در امواج، به اسارت مى گرفتيم و الشه هاى ناوگانشان 

 ساحل را مى پوشانيد.»

69. 

) «ليك گمان منى كنم الزم باشد دنيس را بيش از اين در برابر سرياكوزيان متهم سازم؛ زيرا اگر 1(
آنان به خاطر رنج و مرارت هاىي كه اين جبار بر آن ها روا داشته است به كني ستاىن برخنيزند، من 
هرگز خنواهم توانست با حرف و سخن آن ها را بدين مهم برانگيزم؛ و آيا مشا وى را مفسدترين 

 شارمند و سفاك ترين جبار و بزدل ترين سردار منى پنداريد؟

) هربار كه حتت فرمانش جنگيدمي شكست را پذيرا شدمي، با اين حال، اندك زماىن پيش كه به 2(
حال خويش رها شده بودمي با مشار اندكى كشىت جنگى، بر متامى ناوگان دمشن محله ور شده و 
آن ها را فرارى دادمي. بنابراين بر ماست كه فرمانده ديگرى برگزينيم تا با پريوى از دستورات كسى 

 كه به معابد ىب حرمىت كرده است، با خدايان وارد جنگ نگردمي.
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) تا وقىت كه ما مطيع امر بزرگ ترين دمشن دين مى باشيم، خدايان، ىب گمان عليه ما مى باشند؛ 3(
زيرا حتت فرمانش متامى سپامهان شكست خورد؛ حال آن كه بدون او، يگان كوچكى از سپاه براى 

 فرارى دادن كارتاژيان كاىف بود. در اين جا چگونه دخالت خدايان بر مهگان آشكار نيست؟

 ) بارى؛ اى شارمندان، اگر دنيس به ميل خويش پادشاهى را رها كند، به 4(

 406ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

وى اجازه مى دهيم كه خود و خويشانش از شهر خارج گردند؛ برعكس اگر از آن سرباز زد، 
فرصت براى فراچنگ آوردن آزادميان مناسب است. كنون كه مهگى ما گرد هم آمدمي و سالح در 
اختيار دارمي و در ميان هم پيمانامنان- كه برخى از آن ها يونانيان ايتاليا و برخى ديگر پلوپونزيان 

 هستند- مى باشيم؛

) فرمانده خويش را بنا بر قوانني، خواه از ميان شارمندان، خواه از ميان كورنتياىن كه در مركز 5(
 مى زيند و خواه از ميان اسپارتياىن كه چوگان شاهى يونان را در دست دارند، برگزينيم.»

70. 

) سرياكوزيان از اين خطابه ى تئودور برانگيخته شده، نگاه خويش را به سوى هم پيمانانشان 1(
دوختند. فاراسيداس السدموىن، فرمانده ناوگان نريوهاى كمكى، بر جايگاه سخنراىن باال رفت؛ 

 مهگى در اين انتظار بودند كه وى خود را فرمانده جنبش براى آزادى اعالم كند.

) وىل فاراسيداس، دوست جبار، گفت كه وى از طرف السدمونيان براى پشتيباىن و محايت 2(
سرياكوزيان و دنيس، عليه كارتاژيان فرستاده شده است نه براى سرنگوىن پادشاهى دنيس. در طى 

اين سخنراىن كه برخالف انتظار عموم بود، نريوهاى مزدور نزد دنيس شتافتند و سرياكوزيان، 
 ترسيده، حركىت از خود نشان ندادند و تنها به دشنام و لعن اسپارتيان زبان گشودند.

 به سرياكوزيان- هنگامى كه آماده ى فراچنگ آوردن »1 «) در واقع پيشرت، آرتس السدموىن 3(
آزادى بودند- خيانت ورزيد و فاراسيداس نيز امروز، چنني كرد. در اين زمان دنيس، هراسان و 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


نگران جممع را منحل كرد؛ آنگاه به ناچار با مهگان وارد صحبت شد، با عموم از در دوسىت 
 درآمده، به برخى هداياىي خبشيد و برخى ديگر را به خوانش دعوت كرد.

) سپاه كارتاژيان پس از تصرف زمني هاى اطراف سرياكوز و غارت معابد سرس و پروسرپني 4(
دچار بال و بيمارى گرديد. افزون بر كني و انتقام خدايان كه بدين سان متجلى گرديد، عوامل 

 ديگرى نيز در شيوع بيمارى نقش داشتند: بايد

 ______________________________
)1.(Aret esleLacedemonien  
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اشاره كرد كه هزاران تن در يك مكان گرد آمده بودند و در فصلى از سال به سر مى بردند كه 
 براى شيوع بيمارى ها بسيار مناسب بود. وانگهى، در اين سال گرماى تابستان بيش از اندازه بود.

) به نظر مى رسيد اين خود نقش بسزاىي در شيوع بيمارى دارد، زيرا پيش از اين، آتنيان كه 5(
اردويشان را در اين سرزمني پست و باتالقى برپا داشته بودند، بر اثر بيمارى هاىي هالك شده 

 بودند.

) ابتدا قبل از طلوع آفتاب، به خاطر سردى و رطوبت هوا، بدن ها دچار تب و لرز مى گرديد 6(
 و هنگام ظهر، گرما، اين مشار زياد افراد را كه در مكاىن تنگ گرد هم آمده بودند، خفه مى كرد.

71. 

) بيمارى، در ابتدا، به ليباييان سرايت كرده، مشار زيادى از آن ها را از پاى درآورد. در آغاز 1(
اجساد را به خاك مى سپردند؛ اما پس از چندى، به واسطه ى مشار مردگان و از سوىي چون 

پرستاران خود در معرض بيمارى بودند، ديگر كسى جرأت نكرد به بيماران رجنور نزديك گردد. 
 بدين سان امدادهاى پزشكى قطع و آفت و بال ناعالج شد.
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) بوى متعفن اجساد كه بدون خاك سپارى رها شده بودند و بوى گند باتالق ها، موجب زكام 2(
مى شد كه با ورم كردن گردن مهراه بود. به زودى تب به سراغ سربازان مى آمد و دردهاىي در گردن و 

سنگيىن در پاها احساس مى گرديد. اسهال خوىن و تاول هاى چركى بر متامى سطح بدن، 
 جايگزين نشانه هاى پيشني مى شدند.

) در بيشرت موارد مراحل بيمارى اين چنني منايان مى شد، اما برخى به جنون دچار مى آمدند و 3(
به طور كامل عقل و هوش از كف مى دادند. آن ها كه از خود، بيخود مى شدند اردو را مى پيمودند 
و به هركسى كه برخورد مى كردند از پاى درمى آوردند. وخامت بيمارى و سرعت مرگ ومري، امداد 
پزشكان را ىب فايده گردانيد؛ بيماران روز پنجم يا اغلب روز ششم مى مردند در حاىل كه چنان 
دردهاى وحشتناكى را برمى تافتند كه كساىن را كه در جنگ ها هالك شده بودند، خوشبخت 

 مى پنداشتند.

 408ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) چون بيمارى به كساىن كه از بيماران مراقبت مى كردند سرايت كرد، بيماران در تريه خبىت 4(
 خويش رها شده، كسى حاضر نبود از آن ها مراقبت كند.

اين چنني، نه تنها آن هاىي كه با هم خويشاوندى نداشتند، مهديگر را رها مى كردند، بلكه برادران و 
دوستان به خاطر ترس از ابتال به اين بيمارى مسرى، برادران و دوستان خويش را رها مى كردند تا 

 .»1 «هالك گردند

72. 

) هنگامى كه دنيس از مصيبىت كه كارتاژيان بدان گرفتار آمده بودند، آگاهى يافت هشتاد 1(
كشىت جنگى را جتهيز كرد. به فاراسيداس و لپتني، درياساالران ناوگان، فرمان داد در سپيده دمان 
بر كشىت هاى دمشنان محله برند. حال آن كه خود با بره گريى از تاريكى شب در پيشاپيش سپاه 

، صبح هنگام ىب آن كه دمشنان وى را ديده باشند، »2 «قرار گرفت و پس از دور زدن معبد سيانه 
 در نزديكى اردو پديدار شد.
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) وى پيش از اين، سواره نظام و هزار پياده نظام مزدور را براى محله به خبشى از اردوى كارتاژيان 2(
كه در خشكى پخش شده بودند، اعزام كرده بود. اين مزدوران بيش از ديگران از دنيس تنفر 

 داشتند و اغلب شورش و آشفتگى هاىي را برانگيخته بودند.

) بدين خاطر، دنيس به سواره نظام دستور داده بود هنگام نربد تن به تن مزدوران را رها كرده، راه 3(
فرار را در پيش گريند. سواره نظام اين فرمان را به اجرا درآورده و متامى مزدوران مثله شدند. با اين 
حال، دنيس اقدام به حماصره ى اردو و دژهاىي كه آن را در برمى گرفتند، كرد. در حاىل كه بربرها از 
اين اقدام غريمنتظره هراسان شده بودند و با سراسيمگى براى دفاع از خويش آماده مى شدند، 

  را به تصرف خويش درآورد. از سوى ديگر، سواره نظام و»3 «دنيس، دژى به نام پوىل خنا

 ______________________________
( HansZinsser ,Rats ,LiceandHistory ,pp .124 -127)). هانس زينسر1(

براين عقيده است كه اين بيمارى «نوعى آبله ى مسرى و خطرناك بود كه بيمار را در عرض پنج يا 
شش روز از پاى درمى آورد.» در عني حال، پژوهش گران متفق القول هستند كه آبله در يونان و 

 روم باستان شايع نبوده است.

)2.(TempledeCyanee  

)3.(Polichna  
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  نزديك شده، آن را به تصرف درآوردند.»1 «برخى ترى رم ها به خبش جماور داسكون 

) ىب درنگ متامى ناوگان سيسيلى با نظم و آرايش پيشروى كرد و سپاه براى تصرف دژها، غريو 4(
پريوزى سر دادند. بربرها دچار وحشت و ترس گرديدند، زيرا ابتدا مجلگى به طرىف دويده بودند كه 
در آن جا سپاه زميىن بر اردوى دمشن محله ور شده بود تا حماصره شدگان را يارى رساند، وىل وقىت 
مشاهده كردند كه كشىت هاى دمشن به پيش مى آيند، با شتاب متام به سوى لنگرگاه بازگشتند، اما 

 چاالكى شان ىب فايده بود.
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) آن ها هنوز سرگرم جتهيز و سوار شدن بر ترى رم ها بودند كه كشىت هاى دمشنان از جناحى به 5(
سوى آن ها آمده، با كوبيدن دماغه ى كشىت خود بر پلوى كشىت ها، آن ها را درهم شكسته و در 
بسيارى از موارد، كشىت ها از وسط دو نيم و تنها با يك ضربه ى كارى غرق مى شدند. ديگران كه 
با ضربات حمكم و پى درپى بر الوارهاى كشىت مى كوفتند، ترس و وحشت را در ميان كساىن كه 

 مقاومت مى كردند، مى پراكندند.

) چون برتين كشىت هاى جنگى كارتاژيان سوراخ يا تكه پاره شده بودند، با صداى هولناكى 6(
 درهم مى شكستند و ساحل پوشيده از اجساد گشت.

73. 

) سرياكوزيان كه از اين موفقيت به هيجان آمده بودند براى وارد شدن به كشىت هاى دمشنان با 1(
هم چشم و هم چشمى كرده، تعجيل روا داشتند و با حماصره ى بربرها، كه از خطرى بزرگ هراسان 

 بودند، آن ها را قتل عام كردند.

) سپاه زميىن كه منى خواست از حيث شور و اشتياق جنگى، از سپاه درياىي عقب مباند به 2(
سوى لنگرگاه شتافت. دنيس نيز در بني آنان بود و سوار بر اسب تا داسكون پيشروى كرد. 
سرياكوزيان چهل كشىت پنج رديف پاروىي و به دنبال آن ها چندين كشىت بارى و چند ترى رم را 

 ديدند كه در ساحل لنگر انداخته بودند؛ آنان مهگى اين كشىت ها را به آتش كشيدند.

 ) شعله ى آتش زبانه كشيد و تا دوردست ها گسرتش يافت، به طورى كه 3(

 ______________________________
)1.(Dascon  

 410ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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قايق ها نيز سوختند. به قدرى اين آتش سوزى مهيب بود كه نه بازرگانان و نه ملوانان، هيچ يك 
نتوانستند كمكى منايند. باد شديدى وزيدن گرفت و شعله ى آتش از كشىت هاى جنگى به 

 كشىت هاى بارى رسيد.

) افرادى كه بر آن ها سوار بودند، خود را به درون آب انداختند تا از آتش رهاىي يابند؛ با 4(
سوخته شدن ريسمان ها، كشىت ها به امواج وا�اده شدند و به يكديگر برخورد مى كردند. برخى از 
اين كشىت ها به گل نشستند و برخى ديگر به ساحل پرتاب شدند و بيشرت آن ها طعمه ى حريق 

 گشتند.

) اين آتش سوزى كه به بادبان ها و دكل هاى كشىت هاى بارى سرايت مى كرد صحنه ى منايشى را 5(
پيش روى اهاىل شهر مى گذارد. هالك شدن بربرها به مرگ كساىن مى مانست كه به خاطر ىب امياىن 

 در اثر آذرخش جان مى باختند.

74. 

) اين پريوزى، سرياكوزيان را غرق شادى كرد. متامى جوانان و كساىن كه به واسطه ى كهولت 1(
سن هنوز از پاى درنيامده بودند به سوى بنادر هجوم آورده، مجلگى خود را به كشىت هاى جنگى 
كه تقريبا به وسيله ى آتش نابود شده بودند رسانده، آن ها را غارت كردند و اشياىي را كه هنوز 
مى توانست به كار آيد، برداشتند. آنان كشىت هاى جنگى را كه از شعله ى آتش مصون مانده 

 بودند با يدك تا شهر به مهراه خود كشيدند.

) حىت كساىن كه به خاطر كهولت از خدمت نظامى معاف بودند نتوانستند جلوى شوروشوق 2(
خويش را بگريند و شادى و نشاط بيش از اندازه، بر نريو و توان پريان افزود. عاقبت با پخش 
خرب پريوزى در شهر، زنان و فرزندان و خدمت كاران و بردگان، خانه ها را ترك گفته به سوى 

 باروهاى شهر كه مجلگى مملو از متاشاگران بود، شتافتند.

) برخى دست ها را به سوى آمسان برداشته به شكرگزارى خدايان پرداختند، برخى ديگر بانگ 3(
 برآوردند كه خدايان از بربرها به خاطر غارت معابد كني ستانده اند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


) در واقع، اين چشم انداز از دور به نربد خدايان مى مانست، كشىت هاى جنگى زيادى طعمه ى 4(
 حريق شدند و شعله هاى آتش از دكل ها زبانه مى كشيد. هر

 411ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

موفقيت تازه اى با بانگ هاى مهيب يونانيان مهراه بود، به طورى كه از جانب بربرها، هياهو و 
مههمه اى ناشى از ترس و وحشت به گوش مى رسيد. با فرا رسيدن شب، جنگ به پايان رسيد و 

 دنيس مقابل بربرها، در نزديكى معبد ژوپيرت، اردو زد.

75. 

) كارتاژيان كه در زمني و دريا شكست را پذيرا شده بودند، بدون اطالع سرياكوزيان، 1(
منايندگاىن را به سوى دنيس فرستادند و از وى خواستند تا به آن ها اجازه دهد باقى نريوهايشان را 

 به ليىب بازگردانند و سيصد تاالىن را كه در اردوگاه داشتند به وى پيشكش كنند.

) دنيس در پاسخ گفت كه براى وى غريممكن است اجازه دهد مجلگى آنان بگريزند؛ اما به 2(
آن ها اجازه مى دهد كه شبانگاه، در خفا، سوار بر كشىت شوند و تنها شارمندان كارتاژ را با خود 
مهراه برند؛ زيرا مى دانست نه سرياكوزيان و نه هم پيمانانشان به وى اجازه ى انعقاد هيچ پيماىن را 

 خنواهند داد.

) دنيس بدين سان رفتار كرد، زيرا خواهان نابودى كامل كارتاژيان نبود. او مى دانست كه تنها 3(
آنان مى توانستند سرياكوزيان را به اطاعت وادارند و مانع آن ها در فراچنگ آوردن آزادى گردند. 
براين اساس، دنيس پس از آن كه موافقت كرد كه كارتاژيان شبانگاه چهارمني روز عازم گردند، 

 سپاه را به شهر رهنمون ساخت.

) امييلكار شبانگاه سيصد تاالن وعده داده شده را به دژ برد و آن را به سربازاىن سپرد كه جبار 4(
در ايل مستقر كرده بود. امييلكار در زمان مناسب و با بره گريى از شب، شارمندان كارتاژى را بر 

 چهل كشىت سوار و باقى سپاه را به حال خود رها كرد و راه فرار را در پيش گرفت.
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) وى تازه از بندر خارج شده بود كه تعدادى كورنىت از اين گريز آگاهى يافته، خرب آن را 5(
ىب درنگ به دنيس رساندند. چون وى به بانه ى بسيج سپاه و گردهم آوردن سرداران وقت كشى 
مى كرد، كورنتيان، منتظر وى مناندند، بلكه خود به سوى كارتاژيان شتافتند و پاروزنانشان كه در 
سرعت به مهاوردى مى پرداختند به پس قراول ناوگان فينيقى رسيدند. با ضربات پاروها بر كشىت ها 

 محله برده، آن ها را غرق كردند.

 ) پس از اين رويداد، دنيس نريوهايش را روانه ساخت. سيكول ها6(

 412ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

- متحدين كارتاژيان- با پيش بيىن محله ى سرياكوزيان به خشكى پناه بردند و توانستند مجلگى در 
 خانه هايشان، جان خويش را جنات خبشند.

) با اين حال، دنيس با استقرار نگهباناىن در جاده ها، شبانگاه سپاه را عليه اردوى دمشن پيش 7(
برد. بربرها كه هم سردارانشان و هم كارتاژيان، آن ها را به حال خود رها كرده بودند شجاعتشان را 

 از كف داده، دچار وحشت شده، پا به فرار گذاردند.

) برخى به دست نگهباناىن كه بر جاده ها گماشته شده بودند گرفتار و به اسارت درآمدند؛ اما 8(
بيشرت آنان سالح ها را بر زمني �اده به سوى سرياكوزيان روانه شدند و از آنان خواستند از 

كشنت شان چشم پوشى كنند. تنها ايربى ها با سالح گرد هم آمده، پيكى را روانه كردند تا پيمان 
 احتادشان را تقدمي دارند.

) دنيس با آن ها پيمان صلحى منعقد ساخت و ايربى ها را بني نريوهاى مزدورش جاى داد. 9(
 باقى سپاه را به اسارت خويش درآورده، به سربازان اجازه داد به غارت اموال آنان بپردازند.

76. 

) اين چنني سرنوشت، در خالف جهت منافع كارتاژيان رقم خورد؛ اين براى متامى انسان ها 1(
 سرمشقى است كه كساىن كه بيش از اندازه به باال مى روند ممكن است ناگهان به پايني افتند.
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) در واقع، كارتاژيان كه تقريبا بر متام شهرهاى سيسيل، غري از سرياكوز، تسلط يافته بودند پس 2(
از آن كه سوداى به چنگ آوردن اين شهر را در سر پروراندند خيلى زود ناچار شدند نگران ميهن 
 خويش گردند. اينان كه آرامگاه هاى سرياكوزيان را مورد تعرض خويش قرار داده بودند، پنجاه هزار

 جسد از اجساد كساىن كه بر اثر ابتال به بيمارى طاعون جان باخته بودند، بدون «*»
خاك سپارى رها كردند. آن ها سرزمني سرياكوزيان را به آتش كشيدند و در پى آن ديدند كه 

ناوگانشان طعمه ى شعله هاى آتش گرديده است. با ورود به بندر به فخرفروشى پرداختند و ثروت 
 خويش را به رخ سرياكوزيان كشيدند و هرگز گمان منى كردند كه شىب ناچار به فرار

 ______________________________
  هزار آمده است.150*. در ترمجه ى انگليسى 

 413ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 گردند و هم پيمانان خويش را در چنگال دمشنان رها كنند.

) سردارشان، كه چادرش را در معبد ژوپيرت برپا داشته و اين پرستشگاه را مورد تعرض قرار داده 3(
بود تا ثروتى براى خويش دست و پا كند، جان خود را به مهراهى عده ى كمى سرباز، با رسواىي، 
در كارتاژ جنات داد: وى كه از غل وزجنري مصون ماند در بدنامى مرد و در حياتش نيز زندگى 
ننگيىن را در ميهنش گذراند. وى به چنان تريه خبىت دچار آمد كه با جامه اى پاره معابد كارتاژ را 
مى پيمود و خود را به خاطر تعرض و حرمت شكىن در حق خدايان، لعن و سرزنش مى كرد و 

اذعان مى داشت كه به خاطر گناهانش نسبت به خدايان جمازات شده است. عاقبت خويشنت را 
به مرگ حمكوم كرد و با دادن گرسنگى به خود هالك گرديد و ترس و هراس از خدايان را براى 
هم وطنانش به مرياث گذارد. بدين سان اندك زماىن بعد، سرنوشت، ناكامى هاى ديگرى براى 

 كارتاژيان به ارمغان آورد.

77. 
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) پس از پخش خرب اين ناكامى ها در ليىب، متحدان كارتاژها، كه از ديرزماىن پيش به خاطر 1(
ستمى كه كارتاژيان بر آن ها روا مى داشتند به ستوه آمده بودند، اكنون به خاطر خيانىت كه موجب 

 شد نريوهايشان در چنگ سرياكوزيان گرفتار آيند سخت برافروخته شدند.

) آنان كه خشم سراسر وجودشان را فراگرفته بود و كارتاژيان را به خاطر خبت برگشتگى به 2(
ديده ى حتقري مى نگريستند، براى فراچنگ آوردن استقالل، علم طغيان برافراشتند. آن ها پس از 
آن كه منايندگاىن را متقابال به سوى هم روانه كردند، توانستند سپاهى گرد آورند و در فضاىي باز 

 اردو زدند.

) نه تنها مردان آزاد بلكه حىت بردگان براى پيوسنت به اين سپاه مى شتافتند و در اندك زماىن 3(
- شهرى كه در فاصله ى نه »1 «دويست هزار نفر گرد هم آمدند. آنان پس از آن كه تينس 

چندان دورى از كارتاژ واقع است- را به تصرف خويش درآوردند در آن جا سپاه را براى نربد 
آراستند و پس از آن كه در نربدهاىي پريوز شدند فينيقيان را به حصارها و باروهايشان عقب 

 راندند.

 ______________________________
)1.(Tynes  

 414ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) كارتاژيان كه خدايان، آشكارا به جنگ با آن ها برخاسته بودند، ابتدا هراسان در گروه هاى 4(
كوچكى گرد هم آمدند و با تضرع از خدايان خواستند كه خشم خويش را فرو نشانند. خرافات و 
وحشت سراسر شهر را فراگرفت و هركس از پيش مى ديد كه ميهن به بردگى كشانده شده است. 
از اين روى، حكمى مقرر گرديد كه بر پايه ى آن مى بايست به هر شيوه اى توسل جست تا خشم 

 خدايان كه به جنگ با آن ها برخاسته بودند فرونشانده شود.

) چون نشاىن از ايزدبانوان پروسرپني و سرس در آيني كارتاژيان نبود، اينان معروف ترين شارمندان 5(
را براى پرستش اين ايزدبانوان برگزيدند. براى اين ايزد بانوان جمسمه هاى باشكوهى برپا داشتند، 
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قرباىن هاىي را مطابق آيني يونانيان پيشكش كردند و از ميان بزرگان يوناىن- كه در كارتاژ بودند- 
كساىن را وقف خدمتگزارى به اين خدايان كردند. پس از اين اقدامات سرگرم ساخت كشىت ها و 

 فراهم ساخنت تداركات جنگى الزم شدند.

) در اين بني، شورشيان كه تركيىب از متامى ملت ها بودند از فرماندهى توانا حمروم بوده و مهم تر 6(
از آن، از آذوقه و توشه نيز ىب بره بودند؛ در حاىل كه كارتاژيان تداركات خويش را از ساردين 
فراهم مى كردند؛ برخى به واسطه ى پول كارتاژيان گمراه شدند و از دست ياىب به آزادى چشم 

پوشيدند. در نتيجه، از يك سو فقدان آذوقه و از سوى ديگر، خيانت، موجب اضمحالل سپاه 
شورشيان گرديد و شورشيان به كانون خانواده بازگشته و بدين سان كارتاژيان را از وحشىت عظيم 

 رهانيدند. چنني بود اوضاع امور در ليىب.

78. 

) دنيس با مشاهده ى اين كه نريوهاى مزدور از وى ناراضى اند و از بيم آن كه آن ها براى 1(
 ، فرمانده آنان را دستگري كرد.»1 «سرنگوىن اش توطئه چيىن كنند، در ابتدا آريستوت 

) با اين خرب، سربازان سالح در دست شتافتند و با خشم مواجبشان را خواستار شدند. دنيس 2(
 اعالم كرد كه وى آريستوت را به السدمون مى فرستد تا

 ______________________________
)1.(Aristote  

 415ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

توسط هم وطنانش مورد داورى قرار گريد. براى مواجب اين مزدوران كه مشارشان حدود ده هزار تن 
 بود؛ وى شهر و سرزمني لئوننت ها را به جاى مواجب به آن ها پيشنهاد كرد.
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) آن ها با خشنودى اين پيشنهاد را پذيرفتند، زيرا اين سرزمني زيبا و مناسب بود؛ بنابراين آن ها 3(
زمني ها را بني خود تقسيم كرده، در آن جا مستقر گرديدند. آنگاه دنيس بيگانگان ديگرى را به 

 مزدورى گرفت و بردگاىن را كه براى تثبيت قدرت آزاد ساخته بود به آن ها ملحق كرد.

) پس از شكست كارتاژيان، كساىن كه از بردگى و بندگى شهرهاى سيسيل گرخيته بودند گرد 4(
 هم آمدند و به زادگاهشان بازگشتند و از خستگى به اسرتاحت پرداختند.

) دنيس گروهى مركب از هزار لوكريىن، چهار هزار مدميىن و ششصد مسىن ساكن در پلوپونز را 5(
كه از زاسينت و نوپاكت رانده شده بودند، به مسني منتقل كرد؛ اما با مشاهده ى خشم و غضب 
السدمونيان، از اين كه وى در شهرى معروف چون مسني، مسنياىن را كه توسط آن ها رانده شده 

بودند پذيرا شده است، آن ها را از مسني بريون رانده در كرانه ى دريا، سرزميىن را از ميهن 
 جدا كرد و در اختيار آن ها گذارد و حمدوده ى زمني هاىي را كه بني آن ها تقسيم »1 «آباسىن ها

 كرده بود، تعيني كرد.

 �ادند؛ حكومىت بسامان در آن جا »2 «) مسىن ها در آن جا شهرى بنا و نام آن را تينداريس 6(
مستقر ساخته و پس از آن كه بيگانگان زيادى را به شارمندى پذيرفتند، به زودى مجعيىت مشتمل 

 بر بيش از پنج هزار ساكن را تشكيل دادند.

 و »3 «) دنيس آنگاه يورش هاى ىب مشارى به سرزمني سيكول ها كرد و در طى آن، مسنئوم 7(
  را به تصرف خويش درآورده با آژيريس، جبار آژيرها و»4 «مورگانتينوم 

 ______________________________
)1.(Abacenien  

)2.(Tyndaris  

)3.(Smeneum  

)4.(Morgantinum  
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 416ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 پيمان صلحى »3 «، هم چنني با اربيت ها و آسوريىن ها»2 «، حاكم سانتوريپ ها»1 «با دامون 
منعقد ساخت. به واسطه ى خيانىت، شهرهاى سفالوديوم، سولونت و انا را صاحب گرديد و 

  صلح كرد. چنني بود اوضاع امور در سيسيل.»4 «سراجنام با ساكنان اربسني 

79. 

) در يونان، السدمونيان با درك امهيت جنگى كه قرار بود با پارسيان به راه اندازند، رهربى آن 1(
 - يكى از دو شاه خويش- واگذار كردند.»5 «را به آژزيالس 

آژزيالس پس از گردآورى شش هزار سرباز و وارد ساخنت سى تن از شارمندان برجسته در سنا، 
  رفت. «*»پيشاپيش سپاه قرار گرفت و از اروپا به افز

) در آن جا، وى چهار هزار نفر را سربازگريى كرد و با سپاهى مشتمل بر ده هزار پياده نظام و 2(
چهارصد سواره نظام عزميت كرد. گروهى از فروشندگان دوره گرد با اميد به چپاول و غارت، در پى 

 اين سپاه روان شدند كه مشارشان كمرت از تعداد سربازان نبود.

 را درنورديد و سرزمني حتت انقياد پارسيان را ويران »6 «) آژزيالس در ابتدا دشت كائيسرتين 3(
كرد و ساكنني آن را تاكيمه به عقب راند. وى آنگاه بيشرت تابستان را در فريگيه و اراضى جماور 
به گشت زىن پرداخت و آن مكان ها را ويران ساخت و پس از آن كه عطش سپاهش از غارت و 

 چپاول فرو نشانده شد با رسيدن پاييز به افز بازگشت.

- پادشاه مصر- روانه كردند تا »7 «) مقارن اين وقايع، السدمونيان منايندگاىن را به سوى نفره 4(
احتادش را خواستار شوند. وى به جاى نريوى كمكى، آن چه را كه براى جتهيز صد ترى رم الزم 

 بود، در اختيار اسپارتيان گذارد و به آن ها پانصد هزار

 ______________________________
)1.(Damon  
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)2.(Centoripiens  

)3.(Assoriniens  

)4.(Erbessiniens  

)5.((Agesilas )«يا «آگسى الئوس ) 

 *. در ترمجه ى انگليسى، آژزيالس سپاهش را از اوليس به افز برد.

)6.(Caistrienne  

)7) .(Nepheree) م) در 393- 398(؛ نفريت يا نفريتوس كه در فاصله ى سال هاى .  
 مصر فرمانرواىي مى كرد.

 417ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

پيمانه گندم داد. از ديگر سوى، فاراكس- درياساالر ناوگان السدمونيان- از رودس رهسپار شد 
- دژى واقع در كاريه- كه در پانصد و پنجاه »1 «و مهراه صد و بيست كشىت در ساساندا

  واقع است- پلو گرفت.»2 «استادى كن 

) از آن جا براى حماصره ى كن و غافل گري كردن كونون- كه فرماندهى ناوگان شاهنشاهى را 5(
 و فارناباز با »3 «عهده دار و در كن با چهل كشىت لنگر انداخته بود- عزميت كرد. اما ارتافرن 

سپاهى قدرمتند به يارى ساكنان كن آمدند و فاراكس حماصره را رها كرده، با متامى ناوگان به رودس 
 بازگشت.

 ) كونون هشتاد كشىت گردهم آورد و به سوى خرسونز بادبان برافراشت.6(

رودسيان، ناوگان پلوپونز را به عقب رانده و از احتاد السدمونيان بريون آمدند و كونون را مهراه 
 ناوگانش به درون شهر پذيرا شدند.
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) كشىت هاى جنگى اى كه از مصر مى آمدند و براى السدمونيان بار گندم محل مى كردند غافل 7(
از پيمان شكىن رودسيان، با اطمينان خاطر در جزيره پلو گرفتند. رودسيان و كونون، درياساالر 

 ناوگان پارسى، اين كشىت ها را وارد بنادر كرده و شهر را از آذوقه ى فراوان برخوردار كردند.

) كونون مهننني نريوى كمكى مشتمل بر نود ترى رم- ده كشىت از كيليكيه و هشتاد كشىت از 8(
 فنيقيه كه توسط حاكم سيدونيان فرماندهى مى شدند- دريافت داشت.

80. 

  و نواحى اطراف سيپيل »4 «) پس از اين رويداد، آژزيالس سپاه خود را به دشت كائيسرتوم 1(
 برد و زمني هاى اهاىل را ويران ساخت. از ديگر سوى، تيسافرن ده هزار سواره نظام و پنجاه »5«

هزار پياده نظام به دور خويش مجع كرد كه به تعقيب السدمونيان بپردازند و آن ها، السدمونياىن را 
 كه شور و اشتياق غارت و

 ______________________________
)1.(Sasanda  

)2.(Caune  

)3.(Artapherne  

)4.(Caistrum  

)5.(Sipyle  

 418ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

چپاول، آنان را از ستون هاى سپاهيان دور گردانيده بود، قتل عام كردند. آژزيالس سربازانش را به 
صورت چهارگوش سازماندهى كرده، راهش را به سوى سراشيىب كوه سيپيل ادامه داده، مرتصد زمان 

 مناسىب شد تا بر دمشنان يورش برد.
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) اين چنني اين سرزمني را تا سارد پيمود و بوستان تيسافرن را- كه گونه هاى خمتلف درختان در 2(
آن جا كاشته شده و براى رفاه و تن آساىي وى در هنگام صلح تدارك ديده شده بود- ويران 

 »2 «، شبانگاه خنوكلس »1 «ساخت. از آن جا پس از رسيدن به ميانه ى راه بني سارد و تيبارن 
اسپارتى را با هزار و چهارصد سرباز اعزام كرد و آن ها را مأمور كرد تا مكاىن پوشيده از درخت را 

 به تصرف خويش درآورند تا بتوانند بربرها را غافل گري سازند.

) آژزيالس نيز سحرگاهان به راه پيماىي اش ادامه داد. مهني كه از كمينگاه عبور كرد، بربرها بدون 3(
آرايش جنگى بر پس قراولش يورش آوردند؛ وى ىب درنگ عقب گرد كرده و جنگ سخىت را با 
پارسيان آغاز كرد. در حاىل كه جنگ اين چنني پى گرفته مى شد آژزيالس به سربازاىن كه در 
كمينگاه بودند عالمت داد و اينان رجزخوانان، به سوى دمشنان يورش آوردند. پارسيان كه 

مى ديدند از هر دو طرف حماصره شده اند دچار ترس و وحشت شده، ىب درنگ راه فرار را در پيش 
 گرفتند.

) نريوهاى آژزيالس براى مدتى به تعاقب آن ها پرداختند، بيش از شش هزار نفر را قتل عام 4(
 كرده، مشار زيادى را به اسارت گرفتند و اردوگاه آنان را كه سرشار از ثروت بود، غارت كردند.

) پس از اين نربد، تيسافرن از ىب باكى و شجاعت السدمونيان هراسان شده، به سارد عقب 5(
، وىل چون در قرباىن ها »3 «نشست. آژزيالس به سوى خشرتپاون نشني هاى عليا پيشروى كرد ...

 هيچ نشاىن از خبت يارى مشاهده نكرد، سپاه را به 

 ______________________________
)1.(Thybarne  

)2.(Xenocles  

). به نظر مى رسد منت در اين جا ناقص است. الزم به توضيح است كه خشرتپاون نشني هاى 3(
عليا سرزمني هاىي بودند كه در درون پادشاهى قرار داشته و از خشرتپاون نشني هاى درياىي- كه 

 آن ها را خشرتپاون نشني هاى سفلى مى نامند- بسيار دور بودند.
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 419ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 سوى كرانه هاى دريا رهنمون كرد.

) اردشري، پادشاه آسيا، پس از آگاهى از اين شكست، از آن جا كه برخالف ميلش با يونانيان 6(
مى جنگيد به سخىت بر تيسافرن كه عامل اين جنگ تلقى مى گرديد خشم گرفت. حىت پاريزاتيس، 

؛ زيرا وى منى توانست كسى را ببخشايد كه »1 «مادرش، از وى خواست تيسافرن را جمازات كند
 از اين روى، »2 «پسرش كوروش را- هنگامى كه عليه برادرش لشكركشى كرد- لو داده بود.

 واگذار كرد و به وى دستور داد تيسافرن را دستگري »3 «اردشري فرماندهى سپاه را به تيرتوست 
كند؛ در عني حال كتبا به اطالع شهرها و خشرتپاون ها رساند كه از اين حاكم جديد پريوى 

 در فريگيه به كمك يكى از خشرتپاون هاى اهل »4 «كنند. تيرتوست پس از رسيدن به كولوس 
 وى »5 «الريس، تيسافرن را كه در محام بود غافلگري كرده، سرش را بريد و براى شاه فرستاد.

 مذاكره اى را با آژزيالس آغاز و قرارداد ترك خماصمه ى شش ماهه اى را با وى منعقد كرد.

81. 

) هنگامى كه در آسيا اوضاع به گونه اى كه شرح دادمي پيش مى رفت، فوسيدى ها با علم كردن 1(
شكاياتى چند، به بئوسى ها اعالن جنگ دادند و موفق شدند السدمونيان را متقاعد سازند تا 
كمك هاىي عليه بئوسى ها برايشان فراهم آورند. السدمونيان در ابتدا ليساندر را با مشار اندكى 

سرباز گسيل داشتند. ليزاندر پس از رسيدن به فوسيد، سپاهى گرد آورد. اندكى بعد، السدمونيان 
 فرمانرواى 

 ______________________________
). توجه به اين نكته مهم است كه آن چه موجب جمازات تيسافرن گرديد، نه شكست وى از 1(

آژزيالس بلكه دسيسه چيىن هاى مداوم پروشات (پاريزاتيس) بود كه قسم ياد كرده بود انتقام خون 
 فرزندش كوروش را از تيسافرن و خاندانش بستاند و اين چنني نيز شد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


). يادآور مى شومي خنستني كسى كه لشكركشى كوروش با ده هزار مزدور يوناىن را به اطالع 2(
اردشري رساند، تيسافرن بود؛ وى مهننني در روز تاج گذارى اردشري در پاسارگاد، توطئه ى كوروش 

 را عليه پادشاه برمال ساخته بود و مهه ى اين ها موجبات كينه ى پروشات را فراهم آورد.

)3.(Tithrauste  

)4.(Colosse  

). حكايت گردن زدن تيسافرن در محام، تنها از سوى ديودور عنوان گرديده و ديگر مورخان 5(
عهد باستان و از مجله پلوتارك، تنها به كشته شدن تيسافرن به دستور تيرتوست و فرستاده شدن 

 سر وى به دربار اردشري اشاره كرده اند.

 420ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خويش، پوزانياس را پيشاپيش شش هزار تن گسيل داشتند.

) بئوسيان نيز به نوبه ى خويش آتنيان را حتريك كردند تا در اين جنگ شركت جويند. در حني 2(
 را كه توسط ليساندر و فوسيدى ها حماصره شده »1 «انتظار، خود به تنهاىي راهى شده، هاليارت 

بود، به تصرف درآوردند. جنگى درگرفت؛ ليساندر و مهننني مشار زيادى از السدمونيان و 
متحدين، در اين جنگ هالك شدند. فاالنژ بئوسيان از تعاقب دمشن چشم پوشيده به عقب 
نشستند، اما دويست تباىي كه با ىب خردى به سوى تنگه هاى باريك پيشروى كرده بودند، كشته 

 شدند.

  نام گرفت.»2 «اين جنگ، جنگ بئوتيك 

) پوزانياس، پادشاه السدمونيان، با آگاهى از اين شكست، ترك خماصمه اى با بئوسيان منعقد 3(
 ساخت و سپاه را به پلوپونز بازگرداند.
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 را »4 « و نيكودموس »3 «) كونون، درياساالر ناوگان پارسى، دو آتىن به نام هاى هريونيموس 4(
عهده دار ناوگان كرد، خود براى مذاكره با پادشاه رهسپار شد و به سوى كيليكيه بادبان برافراشت؛ 

 از آن جا به تاپساك در سوريه رفت و فرات را تا بابل طى منود.

) وى نزد پادشاه بار يافت و تعهد كرد كه اگر پادشاه حاضر به فراهم ساخنت پول و ساير 5(
 جتهيزات الزم باشد، وى نريوى درياىي السدمونيان را نابود خواهد كرد.

) اردشري، كونون را مورد تفقد خويش قرار داد و وى را با هداياىي سرشار ساخت. خزانه دارى را 6(
مأمور كرد تا هر ميزان پوىل كه وى نياز دارد در اختيارش قرار دهد و به وى اجازه داد از ميان 

پارسيان، شخصى را براى مهكارى در فرماندهى، براى خويش برگزيند. كونون، فارناباز خشرتپاون 
 را برگزيد؛ آنگاه به سوى دريا رهسپار شد و متامى امور را با قدرت متام سروسامان داد.

 ______________________________
)1.(Haliarte  

)2.((guerrebeotique ) ؛ جنگ بئوسى 

)3.(Hieronymus  

)4.(Nicodemus  

 421ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

82. 

 به آرخونىت آتن منصوب شد؛ روميان شش تريبون نظامى »1 «) با پايان يافنت سال، ديوفانت 1(
، كويني »4 «، كويني توس سرويليوس »3 «، ماركوس فوريوس »2 «به نام هاى لوسيوس والريوس 

  را به مقام كنسوىل برگزيدند.»7 « و ماريوس آپيوس »6 «، كلوديوس اوگون »5 «توس سولپيسيوس 
»8« 
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در اين زمان، بئوسيان و آتنيان و آنگاه كورنتيان و آرگوسيان، پيمان احتادى را ميان خويش منعقد 
 ساختند.

) السدمونيان- به خاطر يوغى كه بر گردن هم پيمانان خويش �اده بودند- مورد انزجار عموم 2(
بودند و بدين سان، اين مردمان فكر مى كردند كه با هم پيمان ساخنت شهرهاى بزرگ با خويش، 

مى توانند به آساىن سيادت اسپارت را سرنگون سازند. بنابراين با تشكيل جممع عمومى در كورنت، 
آغاز به كار كردند؛ منايندگاىن به آن جا روانه ساخته و مشرتكا مقدمات جنگ را تدارك ديدند. 

 آنگاه منايندگاىن را به شهرها فرستادند و مشار زيادى از آن ها را از احتاد السدمونيان خارج كردند.

 ) در واقع ساكنني اوبه، لوكادى، آكارناىن، آمرباسيوت و خالسيدى هاى تراس به آن ها پيوستند.3(

) منايندگان مهننني تالش كردند تا ساكنني پلوپونز را بر آن دارند تا احتاد با السدمونيان را رها 4(
سازند. اما هيچ يك از آن ها وقعى به اين پيشنهاد ننهاد، زيرا آنان اسپارت را در پيش روى خويش 

مى ديدند و اين سرزمني مهنون دژى بود كه سراسر پلوپونز را حتت نفوذ و سيطره ى خويش 
 داشت.

 ،»10 «، حاكم الريس در تساىل، كه در اين اوان عليه ليكوفرون »9 «) مديوس 5(

 ______________________________
)1.(Diophante  

)2.(LuciusValerius  

)3.(MarcusFurius  

)4.(QuintusServilius  

)5.(QuintusSulpicius  

)6.(ClaudiusUgon  
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)7.(MariusAppius  

   . م 395). دومني سال از املپياد نود و ششم؛ سال 8(

)9.(Medius  

)10.(Lycophron  

 422ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، در جنگ بود از جممع عمومى كمك خواست و جممع، دو هزار سرباز براى وى »1 «جبار فرز
 فرستاد.

- كه توسط يك پادگان السدموىن »2 «) مديوس از اين يگان كمكى براى تصرف فارسال 6(
دفاع مى شد- بره جست و اهاىل را مهنون غنائم به فروش رساند. پس از اين پريوزى، بئوسيان به 

  را در تراخيىن تصرف كردند.»3 «اتفاق آرگوسيان، هراكله 

آنان شبانگاه به يارى تعدادى از ساكنني وارد آن جا گشته، السدمونياىن را كه در آن جا به سر 
 مى بردند از دم تيغ گذرانده، پلوپونزيان را به مهراهى باروبنه شان بريون كردند.

) آنان پس از آن كه تراخيىن هاىي را كه توسط السدمونيان از ميهن تبعيد شده بودند، به 7(
شهرشان فراخواندند؛ هراكله را براى سكونت در اختيار قدميى ترين ساكنني اين سرزمني گذراندند. 

، سردار بئوسيان، آرگوسيان را براى دفاع از شهر در آن جا باقى گذارد. »4 «در پى آن ايسمنياس 
 را بر آن داشت تا از احتاد با السدمونيان بريون آيند و نريوهاىي را »5 «خود، انيان ها و آتامان ها

كه اينان فراهم كرده بودند، بر سپاهش افزود. اين چنني پيشاپيش سپاهى نزديك به شش هزار نفر 
 عليه فوسيديان لشكركشى كرد.

 در اين جا زاده شد- اردو زده »7 « در لوكريد- گفته مى شود آژاكس »6 «) وى نزديك آريكا8(
 بود كه توسط يگان پرمشار توجه فوسيديان كه حتت فرمان السيسنت 
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 ______________________________
)1.(Pheres  

)2.(Pharsale  

)3.(Heraclee  

)4.(Ismenias  

)5.(Athamans  

)6.(Aryca  

)7.((AJax ) ؛ از اهاىل لوكر؛ وى به پسر اويله(Oilee ) معروف بود تا از آژاكس، پسر
تالمون، يا «اژاكس بزرگ» بازشناخته شود. وى در مشار قهرمانان جنگ تروا و فرمانده سپاهيان 

 لوكريان و چهل كشىت آنان بود.

او در كنار آژاكس بزرگ مى جنگيد و برخالف وى، صاحب يك زره كتاىن و يك كمان بود. 
گويند خطاها و غرور و خودخواهى ىب جاى وى موجب نابودى قسمت اعظم سپاه يونان گرديد. 
ىب احرتامى او نسبت به آتنا، اهله ى جنگ، موجب غضب اين اهله گرديد و سراجنام نيز به خواهش 

 آتنا، توسط پوزئيدون غرق شد.

 423ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 بود، مورد محله قرار گرفت. جنگى سخت و طوالىن درگرفت كه بئوسيان از آن فاتح »1 «الكوىن 
بريون آمدند؛ تا فرا رسيدن شب به تعاقب فراريان پرداخته، نزديك هزار نفر را به قتل رساندند؛ 

 حال آن كه مشار كشته شدگان آن ها حدود پانصد تن بود.

) پس از اين نربد، دو طرف نريوها را مرخص كرده و اين نريوها به زادگاهشان بازگشتند. 9(
اعضاى جممع كورنت چون مى ديدند اوضاع بر وفق مرادشان پيش مى رود، نريوهاىي از متام 
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شهرهاى متحد در كورنت گرد آوردند كه مركب از بيش از پانزده هزار پياده نظام و پانصد 
 سواره نظام بود.

83. 

) السدمونيان آنگاه كه دريافتند مهم ترين شهرهاى يونان عليه آن ها سر به شورش برداشته اند، 1(
آژزيالس و نريوهاىي را كه حتت فرمان او بودند، از آسيا فراخواندند. در اين بني آنان مهراه سپاهى 

مشتمل بر بيست و سه هزار پياده نظام و پانصد سواره نظام كه از ميان نريوهاى خويش و 
 متحدين مجع آورى كرده بودند، راهى جنگ شدند.

 ، روى داد و تا شب به طول اجناميد:»2 «) جنگى در كرانه هاى رود منه 2(

پريوزى گاه از آن اين سپاه و گاه از آن سپاه مقابل مى شد، با اين حال السدمونيان و متحدينشان 
تنها هزار و صد نفر از نريوها را از دست دادند، حال آن كه از بئوسيان و متحدينشان دو هزار و 

 هشتصد نفر هالك شدند.

) در اين گريودار، آژزيالس سپاه را از آسيا به اروپا بازگردانيد و در خنستني روياروىي با تراسيان 3(
فاتح گرديد و مشار زيادى از بربرها را به هالكت رساند. آنگاه راهش را از ميان مقدونيه ادامه داد 
 و از مهان سرزميىن عبور كرد را كه خشايارشا هنگام لشكركشى عليه يونانيان آن را در نورديده بود.

 ) وى پس از آن كه از مقدونيه و تساىل عبور كرد به تنگه ى ترموپيل رسيد.4(

 »3 «او در حني عبور ...

 ______________________________
)1.(Laci stheneleLaconien  

)2.(Nemee  

 ). منت در اين قسمت افتادگى دارد.3(
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 424ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كونون آتىن و فارناباز، كه فرماندهى ناوگان شاهى را بر عهده داشتند، در حاىل كه بيش از نود 
  واقع در خرسونز لنگر انداختند.»1 «ترى رم حتت فرمانشان بود، در لورميا

) آنان پس از آن كه آگاه شدند كه ناوگان دمشنان در اطراف كنيد لنگر انداخته است، خود را 5(
، درياساالر السدموىن، در اين اوان به مهراهى هشتاد و پنج »2 «براى نربد مهيا ساختند. پيزاندر

 ، واقع در خرسونز، پلو گرفت.»3 «ترى رم آب هاى كنيد را ترك گفته، در فيس كوس 

) او از آن جا آهنگ دريا كرد تا بر ناوگان شاهى محله ور شود و در خنستني روياروىي، برترى از 6(
آن وى شد؛ اما چون ترى رم هاى پارسى از قواى كمكى بره مند شدند، متامى متحدين به سوى 
ساحل گرخيتند. پيزاندر سوار بر كشىت جنگى اش از روياروىي با دمشن برنتافت، زيرا گرخينت با بزدىل 

 را عملى ننگني براى اسپارت مى انگاشت.

) وى پس از آن كه رشادت هاى زيادى از خود بروز داد و مشار زيادى از دمشنان را هالك كرد، 7(
سالح در دست، مرگ را در آغوش كشيد؛ مرگى سزاوار ميهنش. كونون السدمونيان را تا ساحل 
تعقيب كرده، پنجاه ترى رم آن ها را به تصرف خويش درآورد. بيشرت كساىن كه براين كشىت ها سوار 
بودند، خود را به دريا افكنده، با شنا خود را به ساحل رساندند و پانصد تن از ميانشان اسري 

 شدند. باقى ناوگان در بندر كنيد جنات يافتند.

84. 

) آژزيالس كه از نريوهاى كمكى ساكنني پلوپونز برخوردار گشته بود به سوى بئوسى پيشروى 1(
كرد. بئوسيان كه از محايت متحدان خويش برخوردار بودند به سوى كورونه رهسپار شدند تا با 

وى به مقابله برخيزند. جنگى درگرفت؛ تباييان نريوهاىي را كه در مقابل خويش داشتند وادار به فرار 
 كرده، به تعاقب دمشن تا اردويش پرداختند، اما باقى سپاه بئوسيان پس از مقاومىت كوتاه به وسيله ى 

 ______________________________
)1.(Loryma  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 نام مى برد.( Periarque)). منت ديودور به اشتباه از پريارك 2(

)3.(Physcus  

 425ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 آژزيالس و ديگران وادار به فرار شد.

) السدمونيان كه خود را پريوز اين نربد مى پنداشتند، نشان پريوزى برافراشته، كشتگان را به 2(
دمشنان حتويل دادند. بئوسيان و متحدانشان ششصد تن از نريوهاى خويش را از دست دادند 

حال آن كه مشار كشتگان السدمونيان و قواى كمكى شان از سيصد و پنجاه تن جتاوز منى كرد. 
 آژزيالس كه زخم هاى زيادى برداشته بود به دلف برده شد تا در آن جا مداوا شود.

) فارناباز و كونون پس از نربد درياىي كنيد، به مهراهى متامى كشىت هايشان براى مقابله با 3(
 و »2 « و آن گاه نيسرييان »1 «متحدين السدمونيان راهى شدند. آن ها ابتدا ساكنني كوس 

  را واداشتند تا از احتاد اسپارت خارج شوند.»3 «تئيان ها

اهاىل خيوس، ساخلوى السدموىن را بريون رانده، به طرفدارى از كونون برخاستند؛ ساكنان ميتيلن، 
 افز و اريرته نيز چنني كردند.

) متامى شهرها براى شركت در اين شورش مهگاىن تعجيل روا مى داشتند. برخى با بريون راندن 4(
ساخلوهاى السدموىن، حكومىت آزاد برپا ساخته و برخى ديگر حتت فرمان كونون درآمدند. از اين 

 زمان، السدمونيان سيادت بر دريا را از كف دادند.

كونون بر آن شد تا مهراه ناوگانش به سوى سواحل آتيك پيشروى كند؛ وى به سوى جزاير 
  پلو گرفت.»5 « بادبان برافراشت و در جزيره ى سيرت»4 «سيكالد

) ىب درنگ بر آن سيطره يافت و سيرتى ها را بنا بر مفاد پيماىن به الكوىن فرستاد. وى پس از 5(
آن كه در سيرت، ساخلوىي با تعداد قابل توجهى سرباز بر جاى گذارد، راهى كورنت شد. كونون 
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در اين شهر از كشىت پياده شد و مذاكره اى با اعضاى جممع عمومى به عمل آورد؛ با آن ها پيمان 
 احتادى منعقد ساخته، مبالغى 

 ______________________________
)1.((Cos ).؛ جزيره اى واقع در درياى اژه 

)2.(Nisyreens  

)3.(Teiens  

)4.((LesCyclades ) ،؛ جزاير يوناىن واقع در درياى اژه كه مهم ترين آن ها عبارتند از: دلوس
 آندروس، ناكسوس، پاروس، سانتورين و سريا.

)5.((Cythere )؛ جزيره اى واقع در درياى اژه كه امروزه سريگو(Cerigo ).نام داد 

 426ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 پول در اختيار آن ها گذارد و پس از آن به سوى آسيا عزميت كرد.

، پادشاه مقدوىن، پس از شش سال پادشاهى بر اثر بيمارى از »1 «) در اين زمان آئروپوس 6(
 دنيا رفت. پسرش پوزانياس- كه تنها يك سال پادشاهى كرد- جانشني وى گرديد.

 اثر خويش، «تاريخ يونان» را با شرح جنگ درياىي كنيد به پايان »2 «) تئوپومپ خيوسى 7(
- نربدى كه »3 «رساند. تاريخ تئوپومپ كه مشتمل بر دوازده كتاب است از نربد درياىي سينومسا

توسيديد اثرش را با آن به پايان رساند- آغاز مى گردد؛ اين اثر فاصله ى زماىن هفده سال را 
 دربرمى گريد.

85. 

 به آرخونىت آتن برگزيده شد و در روم شش تريبون نظامى به »4 «) با پايان يافنت سال، ابوليد1(
، سكستوس »7 «، پوبليوس كورنليوس »6 «، اولوس پوستوميوس »5 «نام هاى لوسيوس سرژيوس 
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 به مقام كنسوىل دست »10 « و آىن تيوس كاميلوس »9 «، كويني توس مانليوس »8 «سنسيوس 
 »11 «يافتند.

) در اين زمان، كونون، درياساالر ناوگان شاهى، با هشتاد ترى رم به پريه درآمد و به شارمندان 2(
آن جا وعده داد كه ديوار آتن را بازسازى خواهد كرد. فراياد مى آورمي كه اين ديوار، مهننني باروى 
درازى كه از پريه تا شهر گسرتده مى شد مطابق پيماىن كه پس از شكست آتنيان در جنگ پلوپونز 

 با السدمونيان منعقد شده 

 ______________________________
)1.(Aeropus  

)2.((TheopompedeChio ) ؛ مورخ يوناىن قرن چهارم قبل از ميالد و نويسنده ى تاريخ
 .( His toirephilippique)و تاريخ فيليپ ( Histoire Hellenique)يونان 

)3.((Cynossema )) 40، 13؛ ن. ك به: ديودور سيسيلى( 

)4.(Eubulide  

)5.(LuciusSergius  

)6.(AulusPosthumius  

)7.(PubliusCornelius  

)8.(SextusCensius  

)9.(QuintusManlius  

)10.(AnitiusCamillus  

   . م 394). سومني سال از املپياد نود و ششم؛ سال 11(
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 427ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 بود، ويران گرديد.

) كونون مشار زيادى كارگر گرد هم آورد و آن ها را به هزينه ى خويش به كار گمارد؛ آن ها به 3(
كمك سربازان نريوى درياىي كه كونون به آن ها ملحق كرده بود، موفق شدند چندى بعد قسمت 

اعظم باروها را برپا سازند. از طرىف تباييان نيز پانصد بّنا و سنگ تراش فراهم كرده بودند و 
 شهرهاى ديگر نيز كمك هاىي ارسال داشتند.

؛ وى با »1 «) اما تريباز كه در آسيا بر سپاهيان زميىن فرمان مى راند، بر خبت كونون رشك برد4(
اين بانه كه كونون نريوهاى شاه را به كار مى گريد تا شهرهاى يوناىن را به اطاعت آتنيان درآورد، 

 وى را دستگري و به سارد منتقل كرد و با غل و زجنري به زندان افكند.

86. 

) در كورنت، افرادى كه سوداى دست ياىب به دموكراسى را در سر مى پرواندند، گردهم آمده، 1(
در حني برگزارى مسابقات دست به كشتار زده، در شهر جنگ داخلى به راه انداختند و وقىت 

 تن را 500 تن از شارمندان را گردن زده، 120آرگوسيان به پشتيباىن از آن ها برخاستند، آنان 
 تبعيد كردند.

) در حاىل كه السدمونيان سرگرم گردآورى نريو و بازگرداندن تبعيديان بودند آتنيان و بئوسيان به 2(
 اين قصد كه شهر را به تصاحب خويش درآورند جانب قاتالن را گرفتند.

 محله كردند و »2 «) تبعيديان با السدمونيان و متحدين خويش گرد هم آمدند؛ شبانگاه به خله 3(
بندر را به زور تصرف كردند. فرداى آن روز، كورنتيان حتت فرمان افيكرات يورش آوردند؛ جنگ 

 سخىت درگرفت كه السدمونيان پريوز گشتند و مشار زيادى را هالك كردند.

) اما آنگاه بئوسيان و آتنيان با آرگوسيان و كورنتيان گرد هم آمده، سپاهى تشكيل دادند و به 4(
 سوى خله پيشروى كرده، آن مكان را به حماصره درآوردند. آن ها
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 ______________________________
 .( Hell ,4 ,8 ,12)). وى با حتريك السدمونيان، عليه كونون برخاست. ر. ك به: گزنفون 1(

)2.((Lechee ).؛ خله بندرى در كورنت بود 

 428ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

براى نفوذ به اين مكان ديوارها را شكسته بودند، اما السدمونيان و تبعيديان كورنىت موفق شدند 
پس از نربدى درخشان، بئوسيان و متحدينشان را به عقب برانند و اينان پس از آن كه نزديك به 

  كشته دادند به كورنت عقب نشستند. «*»شش هزار تن 

 اختالىف درباره ى رياست اين مراسم روى »1 «) اندك زماىن بعد، در جريان بازى هاى ايستميك 5(
داد. اين جا نيز پريوزى از آن السدمونيان شد و آن ها رياست اين بازى ها را به تبعيديان كورنىت 

 تفويض كردند.

) چون ميدان جنگ- كه به واسطه ى اين اختالف روى داد- واقع در سرزمني كورنت بود، اين 6(
  معروف گرديد. اين جنگ هشت سال به طول اجناميد.»2 «جنگ به نام جنگ كورنىت 

87. 

) در سيسيل، ساكنني رژيوم گله و شكايت مى كردند كه دنيس، مسني را به قصد لشگركشى 1(
عليه آنان مستحكم مى سازد. بنابراين ابتدا، كساىن را كه دنيس تبعيد كرده بود و نيز رقبايش را 

پذيرا شدند؛ آنگاه شهر ميله را به ناكسوسيان و كاتانياىن كه زنده مانده بودند، واگذارده، سپاهى 
 واگذار كرده و به وى دستور دادند تا شهر مسني »3 «گرد آوردند و فرماندهى آن را به هلوريس 

 را به حماصره درآورد.

) اين فرمانده بر ارگ يورش برد؛ ىب درنگ مسينياىن كه در شهر به سر مى بردند به قواى مزدور 2(
دنيس پيوسته، به روياروىي با دمشن رهسپار شدند. جنگى درگرفت كه مسينيان پس از آن كه بيش 

  تن را هالك كردند، پريوز گرديدند.500از 
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) آنان ىب درنگ بر ميله محله ور شده، اين شهر را به تصرف درآوردند و مطابق مفاد پيمان، 3(
 ناكسوسى هاىي را كه در آن جا سكىن داشتند آزاد كردند.

) با وجود اين، دنيس كه متامى ساكنني تنگه را به احتاد خويش درآورده بود، نقشه ى لشكركشى 4(
 به رژيوم را درانداخت؛ وىل چون سيكول ها كه در

 ______________________________
 *. در ترمجه ى انگليسى «حدود هزار تن» آمده است.

)1.((JeuxIsthmiques ) ؛ بازى هاى يونان باستان كه به افتخار پوزئيدون- خداى دريا- در
 برزخ كورنت برگزار مى گرديد.

)2.(Gu errecorinthiaque  

 ). هلوريس توسط دنيس از سرياكوز تبعيد شده بود.3(

 429ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 تورومنيوم مى زيستند، خمالف اين نقشه بودند برت ديد كه ابتدا به آن ها محله كند.

) بنابراين سپاهش را راهى ساخت و مقابل ناكسوس اردو زد؛ وى ىب آن كه از حماصره دست 5(
كشد زمستان را در آن جا گذراند، با اين اميد كه سيكول ها اين كوه را كه اندك زماىن پيش بر آن 

 مستقر شده بودند، رها سازند.

88. 

) سيكول هاى تورومنيوم، بر پايه ى روايىت كهن، مى دانستند كه هنگامى كه نياكانشان اين خبش 1(
از جزيره را در اختيار داشتند؛ يونانياىن كه از دريا آمده بودند، ناكسوس را بنا كرده، ساكنني 
خنستني آن را راندند. از اين روى، مى پنداشتند كه به ميهن خويش بازگشته اند و به حق، عليه 
يونانياىن كه با نياكانشان به شيوه اى ننگني رفتار كرده بودند، وارد كارزار شده اند. بنابراين براى 
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پاسدارى از كوهى كه در اشغال خويش داشتند از جان مايه گذارده و در غريت- براى پاسدارى 
 از آن- با هم مهاوردى مى كردند.

) با آغاز نربد، زمستان نيز از راه رسيد و متام اطراف دژ پوشيده از برف شد. دنيس با مشاهده 2(
اين كه سيكوليان از استحكام و بلندى باروها دل استوارند و از پاسدارى دژ چشم پوشيده اند، از 

 شب بسيار تاريك و طوفاىن براى محله به پاسگاه هاى بسيار مرتفع بره جست.

) وى پس از آن كه رنج ها و مرارت هاى زيادى، براى عبور از راهى پر از پرتگاه و برىف سنگني 3(
برتافت يكى از بلندى ها را فتح كرد. صورت دنيس از سرما يخ زده بود و چشم هايش نيز آسيب 
ديدند. با اين حال، وى بر نقطه اى ديگر محله كرد و نريوها را به شهر هدايت كرد؛ اما سيكول ها 
كه گردهم آمده بودند، اين نريوها را به عقب راندند. دنيس خود در اين هزميت و فرار با نريوها 
مهراه گرديد و به واسطه ى ضربه اى كه بر زره اش وارد آمد، سرنگون شد و نزديك بود كه جانش را 

 از دست بدهد.

) سيكول ها پس از در اختيار گرفنت بلندى ها، بيش از ششصد تن از سربازان دنيس را هالك 4(
كردند. تقريبا متامى سربازان، جنگ افزارهايشان را از دست دادند و دنيس، تنها توانست زره اش را 

 با خود به مهراه بياورد.

 ) آگريژانت ها و مسينيان با شنيدن خرب ناكامى دنيس، هواداران وى را5(

 430ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 اخراج كرده، در پى كسب آزادى، احتاد جبار بريون آمدند.

89. 

) پوزانياس، پادشاه السدمونيان، توسط شارمندانش متهم گرديد و پس از چهارده سال 1(
 جانشني او شد كه وى نيز چون پدر چهارده »1 «پادشاهى نفى بلد شد. پسرش آرژزى پوليس 

 سال پادشاهى كرد.
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، به واسطه ى خيانت آمينتاس پس از يك سال پادشاهى  «*») پوزانياس، پادشاه السدمونيان 2(
  آمينتاس بر اريكه ى قدرت دست يافت و بيست و چهار سال پادشاهى كرد.»2 «كشته شد.

90. 

 به آرخونىت آتن منصوب شد و در روم شش تريبون »3 «) با پايان يافنت سال، دموسرتات 1(
، »6 «، پوبليوس مانيليوس »5 «؛ پوبليوس ليسينيوس »4 «نظامى به نام هاى لوسيوس تيىت نيوس 

  مقام كنسوىل داشتند.»9 « و لوسيوس آتيليوس »8 «، كنيوس ژنوسيوس »7 «كويني توس مانليوس 
»10« 

) در اين زمان، ماگون، سردار كارتاژى، كه در سيسيل مانده بود، امور كارتاژ را- كه به 2(
 واسطه ى آخرين شكست ويران شده بود- دگر بار سروسامان داد.

) وى مهرباىن و عطوفت زيادى در حق شهرهاى حتت اطاعتش روا داشت و مردماىن را كه با 3(
 دنيس جنگ كردند، حتت محايت خويش گرفت.

مهننني پيمان هاى احتادى با سيكول ها منعقد و پيشاپيش قواىي كه گردهم آورده بود عليه مسني 
 لشكركشى كرد. وى سرزميىن را كه پيمود ويران ساخت، غنامي 

 ______________________________
)1.(Argesipolis  

 *. در ترمجه ى انگليسى «مقدونيان» آمده است.

 ). مقصود پوزانياسى است كه پس از آرژزى پوليس به سلطنت رسيد.2(

)3.(Demostrate  

)4.(LuciusTitinius  

)5.(PubliusLicinius  
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)6.(PubliusManilius  

)7.(QuintiusManlius  

)8.(CneiusGenucius  

)9.(LuciusAtilius  

   . م 393). چهارمني سال از املپياد نود و ششم؛ سال 10(

 431ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 - شهرى متحد- اردو زد.»1 «زيادى فراچنگ آورد و كنار آباسنوم 

) دنيس با سپاهش به جنگ وى آمد و جنگ سخىت درگرفت كه دنيس فاتح آن گرديد. 4(
كارتاژيان با از دست دادن بيش از هشتصد تن سرباز، به آباسنوم گرخيتند. در اين اوان، دنيس به 

 سرياكوز بازگشت؛ چند روز بعد صد ترى رم جتهيز كرد و به رژيوم لشكر كشيد.

) شبانگاه اين شهر را غافل گري ساخته، دروازه ها را به آتش كشيد و نردبان ها را بر باروها 5(
انداخت. ساكناىن كه پيش از ديگران، از اين يورش غريمنتظره آگاهى يافته بودند سالح بر دست 

 شتافته، در پى خاموش كردن آتش برآمدند.

 هلوريس سردار، نظرى خالف ديگران براى دفاع پيشنهاد كرد كه موجب جنات شهر گرديد.

) در واقع اگر آن ها آتش را خاموش مى كردند، از قدرت كاىف براى دفاع برخوردار نبودند تا 6(
مانع ورود دنيس به داخل شهر گردند. بنابراين وى از خانه هاى اطراف، شاخه هاى مو و چوب 
فراهم آورد تا بر آتش دامن زده و اين چنني بتواند نريوهاى اصلى را براى دفاع از شهر گرد هم 

 آورد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


) دنيس كه نقشه اش، راه به جاىي نربده بود، از زمني هاى اطراف شهر عبور كرده، باغ هاى آن را 7(
به آتش كشيده، ويران كرد. پس از آن، قرارداد ترك خماصمه ى يك ساله اى منعقد كرد و به سوى 

 سرياكوز بادبان برافراشت.

91. 

) يونانيان مقيم ايتاليا كه دريافته بودند دنيس دامنه ى جاه طلىب هايش را تا قلمروى آنان گسرتده 1(
است، پيمان هاىي بني خود منعقد و جممع عمومى برپا كردند. اين چنني، اميدوار بودند كه به راحىت 
از خويش- در برابر دنيس و مهسايگانشان و لوكاىن هاىي كه در آن اوان با آن ها در حال جنگ 

 بودند- دفاع منايند.

) تبعيديان كورنت كه خله را در اشغال خويش داشتند به كمك برخى شارمندان- كه آن ها را 2(
 شبانگاه به داخل باروها راه داده بودند- به تصرف شهر

 ______________________________
)1.(Abacenum  

 432ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مبادرت ورزيدند؛ اما وقىت نريوهاى افيكرات براى مقابله با آن ها به پيش آمدند، آن ها سيصد تن 
از سربازان خويش را از دست داده به سوى بندر گرخيتند. چند روز بعد يگاىن از السدمونيان در 
حال عبور از سرزمني كورنت بود كه افيكرات پيشاپيش گروهى از متحدين بر آن محله برد و خبش 

 اعظم اين يگان را نابود كرد.

 يورش برد؛ وى با ساكنني كه از شهر »2 « به فليونت »1 «) افيكرات به مهراهى پل تست ها3(
خارج شده بودند جنگ كرد و بيش از سيصد تن از آن ها را از دم تيغ گذراند. وى از آن جا به 

سوى سى سيون پيشروى كرد؛ سى سيوىن ها كه در پاى ديوارهاى شهر براى جنگ آماده شده بودند 
 با از دست دادن پانصد تن از سپاهيانشان، به شهر پناه بردند.
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92. 

) پس از وقوع اين رويدادها، آرگوسى ها، سالح بر دست، بر كورنت هجوم برده، دژ آن را به 1(
تصرف خويش درآورده و شهر كورنتيان را صاحب گرديدند و آن را ضميمه ى سرزمني آرگوس 

 كردند.

) افيكرات آتىن مهننني سر آن داشت تا اين سرزمني را كه براى فتح امپراتورى يونان مناسب 2(
مى ديد به تصرف خويش درآورد. اما وقىت مردم آتن با اين اقدام به خمالفت برخاستند، افيكرات، 

 را به جاى وى برگزيده، او را به كورنت اعزام »3 «فرماندهى را واگذار كرد. آتنيان، خابرياس 
 داشتند.

) در مقدونيه، آمينتاس پدر فيليپ، توسط ايلرييان- كه مقدونيه را به تصرف خويش درآورده 3(
بودند- از پايتخت رانده گرديد. وى كه از حفظ تاج و ختت خويش مأيوس شده بود سرزميىن را 
كه در جماورت اولنتيان واقع بود به آن ها واگذار كرد. او كه تاج وختت را از دست داده بود، اندك 

  سال ديگر پادشاهى كرد.24زماىن بعد، به يارى تساىل ها ديگربار بر ختت سلطنت جلوس كرد و 

 ______________________________
)1.((Peltastes ) ؛ پياده نظام سبك اسلحه ى يوناىن 

)2.((Phlionte ).؛ در ده مايلى جنوب غرىب كورنت واقع است 

)3.(Chabrias  

 433ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 به مدت دو سال پادشاه »1 «) برخى مورخان مى گويند كه پس از اخراج آمينتاس، آرژه 4(
 مقدونيان بود و پس از اين زمان، آمينتاس دگر بار به پادشاهى دست يافت.

93. 
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- پس از »4 «- پادشاه بوسفور»3 «- پسر اسپارتاكوس »2 «) در مهني سال، ساتريوس 1(
 جانشني وى شد و چهل سال »5 «چهارده سال پادشاهى بدرود حيات گفت. پسرش لوكون 

 پادشاهى كرد.

) در ايتاليا، روميان كه شهر وئيس را به مدت يازده سال در حماصره ى خويش داشتند؛ ماركوس 2(
 را به فرماندهى سواره نظام »8 « و پوبليوس كورنليوس »7 « را به عنوان ديكتاتور»6 «فوريوس 

برگزيدند. اين دو سردار در پيشاپيش قوا، خندق هاىي حفر كرده، وئيس را به تصرف خويش 
 درآوردند؛ مردمان شهر را به بردگى كشانده، آ�ا را به مهراه ديگر غنائم به فروش رساندند.

) ديكتاتور جشن پريوزى برگزار كرد و مردم روم ده يك از غنامي را برداشته، جامى زرين ساخته 3(
 و آن را در معبد دلف گذاردند.

 گرفتار و مهگى »9 «) فرستادگاىن كه اين پيشكش را مى بردند، در دستان دزدان درياىي ليپارى 4(
، فرمانرواى ليپاريان، پس از آگاهى از »10 «به اسارت درآمدند و به ليپار برده شدند. تيمازيته 
 اين رويداد جان اين منايندگان را جنات خبشيد؛

 ______________________________
)1.(Argee  

)2.(Satyrus  

)3.(Spartacus  

)4.(Bosphore  

)5.(Leucon  

)6.(MarcusFurius  
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)7.((Dictateur ) ؛ مسىت قانوىن كه خنستني بار در روم باستان متداول گرديد. ديكتاتورها در
واقع زمامداراىن بودند كه با كسب اختيارات فوق العاده در مواقع حبراىن يا زمان جنگ، به مدت 

 معيىن، بدون مشورت سناى روم، فرمانرواىي مى كردند.

)8.(PubliusCornelius  

)9.((Les pirateslipariens )؛ ليپار(Lipare ) جمموعه جزايرى در مشال جزيره ى سيسيل
 بودند.

)10.(Timasithee  

 434ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

جام زريىن را كه از آن ها ربوده شده بود به آنان بازگردانيد و آن ها را به دلف رهنمون ساخت. 
  �ادند به روم بازگشتند.»1 «اينان پس از آن كه جام را در خزانه ى ماسيليان 

) مردم روم پس از آگاهى از سخاوت تيمازيته، ىب درنگ وى را به افتخاراتى نائل و حق 5(
مهمان نوازى عمومى را به وى اعطا كردند. صد و سى و هفت سال پس از اين رخداد، هنگامى 
كه روميان، ليپار را از چنگ كارتاژيان درآوردند، اخالف تيمازيته را از هر خراجى معاف كرده، به 

 آن ها آزادى اعطا كردند.

94. 

 به آرخونىت آتن منصوب شد؛ روميان شش تريبون نظامى »2 «) با پايان يافنت سال، فيلوكلس 1(
، لوسيوس »5 «، كورنليوس كراسوس »4 «، سسوفابيوس »3 «را به نام هاى پوبليوس سكستوس 

، به مقام كنسوىل برگزيدند و »8 « و ماركوس والريوس »7 «، كويني توس سرويليوس »6 «فوريوس 
 .»10 « فاتح مسابقات دو و ميداىن شد»9 «املپياد نود و هفتم برگزار گرديد كه در آن ترى رس 

) در اين سال، آتنيان، تراسى بول را به فرماندهى سپاه برگزيدند و وى را به مهراه چهل ترى رم 2(
اعزام داشتند. اين سردار خود را به ايوىن رساند، از متحدين كمك هاى ماىل دريافت داشت و 
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- »12 « و سوتس »11 «آهنگ خرسونز كرد: اردويش را در آن جا برپا ساخت و با مدوكوس 
 پادشاهان تراس- پيمان احتاد بست.

 ) اندك زماىن بعد، از هلس پونت به جزيره ى لسبوس رفت و در كرانه ى 3(

 ______________________________
)1.(Massiliens  

)2.(Philocles  

)3.(PubliusSextus  

)4.(CesoFabius  

)5.(CorneliusCrassus  

)6.(LuciusFurius  

)7.(QuintusServilius  

)8.(MarcusValerius  

)9.(Terires  

   . م 392). خنستني سال از املپياد نود و هفتم؛ سال 10(

)11.(Medocus  

)12.(Seuthes  

 435ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 لنگر انداخت. در آن جا طوفان هاىي روى داد كه موجب از بني رفنت بيست و سه »1 «ارسوس 
ترى رم شد. وى مهراه باقى ناوگاىن كه از طوفان رسته بودند، راهى شهرهاى جزيره ى لسبوس شد تا 

 آن ها را تصرف كند، زيرا مجلگى اين شهرها، غري از ميتيلن عليه يونانيان شورش كرده بودند.

 »3 « يورش برد و با اهاىل آن كه حتت فرمان ترمياك اسپارتى »2 «) وى در بادى امر، به متيمنه 4(
بودند جنگ كرد. تراسى بول با ىب باكى و رشادت جنگيد و نه تنها ترمياك، بلكه مشار زيادى از 

ساكنني متيمنه را از دم تيغ گذراند و سايرين را به درون باروها عقب راند. آنگاه سرزمني متيمنه را 
- كه خود را تسليم وى كرده بود- چريگى يافت. پس از »4 «ويران ساخت و بر ارسوس و آنتيسا

اين پريوزى ها، كشىت هاى جنگى را كه ساكنني خيوس و ميتيلن براى وى تدارك ديده بودند گرد هم 
 آورد و به سوى رودس بادبان برافراشت.

95. 

) كارتاژيان از تلفاتى كه در سرياكوز متحمل شده بودند كمر راست كرده، ادعاهايشان را در 1(
مورد سيسيل از سر گرفتند. آن ها كه بر آن بودند خبت و اقبال خويش را با جنگ رقم زنند، مشار 

اندكى از كشىت هاى دراز را به دريا انداخته، مزدوراىن را از ليىب، ساردين و بربرهاى ايتاليا به 
خدمت گرفتند. متامى اين سپاهيان به هزينه ى حكومت، به دقت جمهز و دست كم هشتاد هزار 

 سرباز به فرماندهى ماگون، به سيسيل فرستاده شدند.

) اين سردار پس از رسيدن به سيكول توانست مشار زيادى از شهرها را از احتاد دنيس خارج 2(
- نزديك راهى »6 « در كنار رود خريساس »5 «كند. پس از آن، اردويش را در سرزمني آژيريوم 

  منتهى مى شد- برپا ساخت. آنگاه چون »7 «كه به مورگانتني 

 ______________________________
)1.(Eressus  

)2.(Methymne  

)3.(Theri maqueLespartiate  
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)4.(Antissa  

 ). آژيريوم زادگاه ديودور بود.5(

)6.(Chrysas  

)7.(Morgantine  

 436ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نتوانست آژيريان را به طرف خويش جلب كند و نيز دريافت كه سرياكوزيان شروع به حركت 
 كرده اند، بيش از اين، پيشروى را جايز نديد.

) دنيس كه مى دانست كارتاژيان راه خشكى را در پيش گرفته اند، ىب درنگ سربازان سرياكوزى و 3(
 تعدادى مزدور را گردهم آورده، پيشاپيش بيش از بيست هزار سرباز قدم در راه �اد.

) وى پس از آن كه به نزديكى دمشن رسيد منايندگاىن را به سوى آژيريس، حاكم آژيرها- كه در 4(
 آن هنگام پس از دنيس قدرمتندترين جبار سيسيل بود- روانه ساخت.

) آژيريس، در واقع، حاكم متامى سرزمني هاى قدرمتند اطراف بود و بر شهر آژيرها- كه نزديك 5(
به بيست هزار شهروند داشت- حكم مى راند. مهننني در ارگ اين شهر مبالغ هنگفىت پول ذخريه 

 شده بود كه آژيريس پس از كشنت توانگرترين شارمندان شهر، آن ها را به متلك خويش درآورد.

) دنيس مهراه عده ى كمى داخل شهر شد و آژيريس را متقاعد ساخت كه با خلوص نيت به 6(
احتادش درآيد؛ در عني حال به وى وعده داد كه خبش وسيعى از سرزمني جماور را پس از پايان 

 جنگ، در اختيار وى بگذارد.

) آژيريس در ابتدا آذوقه و ديگر جتهيزات الزم را براى سپاه دنيس فراهم كرد؛ آنگاه نريوهايش را 7(
 آراسته، به سپاه دنيس ملحق منود و به كارتاژيان اعالن جنگ داد.

96. 
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) چون ماگون در سرزمني دمشن اردويش را برپا داشته و از فقدان آذوقه در رنج بود، سخت 1(
نگران شد: نريوهاى آژيريس اين سرزمني را به خوىب مى شناختند و در فراواىن نعمت به سر 

 مى بردند و كاروان هاى آذوقه ى دمشنان را به تصرف خويش درمى آوردند.

) هرچند كه سرياكوزيان براين عقيده بودند كه بايد با جنگى متام عيار، فرجام اين نربد را هرچه 2(
سريع تر رقم زنند؛ وىل دنيس با آن خمالف بود و به آن ها گفت كه خواهند توانست ىب زمحت، به 

واسطه ى گذر زمان و قحطى، بربرها را از پاى درآورند. در اين بني، سرياكوزيان خشمگني، دنيس 
 را رها كردند.

 437ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) وى كه بر جان خويش بيم داشت بردگان را آزاد كرد. اندك زماىن بعد، كارتاژيان، به سرعت، 3(
منايندگاىن را نزد وى روانه كردند تا شرايط صلح را مطرح سازند. دنيس از اين پيشنهاد استقبال 

 كرد، بردگان را به اربابانشان بازگرداند و پيمان صلحى با كارتاژيان منعقد ساخت.

) شرايط صلح نظري شرايط پيمان پيشني بود و تنها تفاوت اين بود كه سيكول ها و تورومنيوم 4(
مى بايست به اطاعت دنيس درآيند. پس از انعقاد اين پيمان، ماگون بادبان برافراشت و دنيس، 
تورومنيوم را اشغال كرد، بيشرت سيكول ها را از آن جا بريون راند و باوفاترين مزدورانش را در آن جا 

 مستقر ساخت.

 را- كه متعلق به »1 «) چنني بود وضع امور در سيسيل. در ايتاليا، روميان، شهر فاليسكوس 5(
 قبيله ى فاليسى بود- غارت كردند.

97. 

 به آرخونىت آتن منصوب شد و در روم، سه تريبون نظامى »2 «) با پايان يافنت سال، نيكوتلس 1(
 مقام كنسوىل را »5 « و كاتولوس وروس »4 «، كايوس اميليوس »3 «به نام هاى ماركوس فوريوس 

 »6 «بر عهده داشتند.
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در اين زمان رودسى ها، كه طرفدار السدمونيان بودند، در بني مردم اغتشاش اجياد كرده، كساىن را 
 كه طرفدار آتنيان بودند از شهر بريون راندند.

) اينان سالح در دست شتافته، سعى كردند وضع امور را به نفع خويش تغيري دهند، اما 2(
متحدين السدمونيان با اين اقدامات به خمالفت برخاسته، مشار زيادى از آن ها را كشته و آناىن را 
كه موفق به جنات جان خويش شده بودند از شهر بريون راندند. رودسيان ىب درنگ منايندگاىن را 

 براى درخواست كمك به السدمون فرستادند تا مبادا شارمندان دگر بار سر به شورش زنند.

 ) السدمونيان هفت ترى رم را حتت فرماندهى سه سردار به نام هاى 3(

 ______________________________
)1.(Faliscus  

)2.(Nicoteles  

)3.(MarcusFurius  

)4.(CaiusEmilius  

)5.(CatulusVerus  

   . م 391). دومني سال از املپياد نود و هفتم؛ سال 6(

 438ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 براى آنان روانه ساختند. اين نريوها ابتدا »3 « و ديفيالس »2 «، فيلوديكوس »1 «اودوكسى موس 
در ساموس توقف كرده، شهر را از احتاد آتنيان خارج ساختند؛ آنگاه راهى رودس شده، حكومت 

 را دگربار فراچنگ آوردند.

) السدمونيان كه اوضاع بر وفق مرادشان بود، بر آن شدند تا دگر بار تفوق بر دريا را فراچنگ 4(
آورند؛ بدين سان ناوگاىن گرد آورده، خيلى زود متحدين قدميى را دور خويش مجع كردند. مهننني 
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از آب هاى ساموس، كنيد و رودس گذشته، از هرجا، برتين ملوانان درياىي را گرد آورده، ناوگاىن 
 متشكل از بيست و هفت ترى رم جتهيز كردند.

) در اين حال، آژزيالس، پادشاه السدمونيان، با آگاهى از اين كه آرگوسيان، كورنت را به 5(
اشغال خويش درآورده اند، به غري از يك يگان، متامى قواى السدمون را راهى ساخت؛ او به 

 آرگوليد درآمد، امالك را غارت و درختان مزارع را قطع كرد و به اسپارت بازگشت.

98. 

) در جزيره ى قربس، اواگوراس ساالميىن، مردى از سالله ى بزرگان- از اعقاب پايه گذاران 1(
 كه پيش از اين به دنبال شورشى تبعيد شده بود، به جزيره بازگشت و موفق شد به »4 «ساالمني-

 و دوست پادشاه »6 «- اهل صور»5 «كمك مشار اندكى از هوادارانش، جبار آبدمون 
پارسيان- را از شهر بريون راند. اواگوراس پس از آن كه بر شهر استيال يافت در ابتدا حاكميت را 
در ساالمني- بزرگ ترين و قدرمتندترين شهر قربس- اعمال كرد. اندك زماىن بعد، وقىت صاحب 

 ثروتى هنگفت و سپاهى بزرگ گرديد در پى آن شد متام جزيره را صاحب شود.

 ) وى برخى شهرها را به زور به تصرف خويش درآورده، برخى ديگر را با2(

 ______________________________
)1.(Eudoximus  

)2.(Philodicus  

)3.(Diphilas  

بود كه بازماندگانش تا تولد اوراگوراس در مهني شهر، ( Teusser)). وى از اعقاب توسر4(
 حكومت مى كردند.

)5.(Abdemon  
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)6.((Tyr ) كيلومرتى جنوب بريوت؛ مهم ترين شهر 83؛ شهر صور كنوىن واقع در لبنان، در 
 فينيقيه و از مراكز جتارتى درجه اول دولت هخامنشى به مشار مى رفت.

 439ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، »1 «فريفنت از آن خويش ساخت و عاقبت بر متام جزيره استيال يافت. اما ساكنان آماتوزين 
، منايندگاىن را به سوى اردشري، »4 « دست از مقاومت نكشيده »3 « و سيتني »2 «سولني 

پادشاه پارسيان، فرستادند تا از وى درخواست كمك كنند. آنان در عني حال اواگوراس را متهم 
 ساختند كه شاه آژيريس، متحد پارسيان را به قتل رسانده است.

 آنگاه به اردشري وعده دادند كه به وى كمك خواهند كرد تا جزيره را صاحب گردد.

) شاه كه منى خواست اواگوراس بيش از اين قدرت گريد و بر موقعيت سوق اجليشى قربس نيز 3(
آگاه بود- كه مى توانست ناوگان قابل توجهى فراهم كرده و در جنگ هاى آسيا به عنوان سنگر به 
كار آيد- بر آن شد تا كمك هاىي را به سوى آنان ارسال دارد. بنابراين منايندگان را با پاسخى 

مناسب راهى ساخت و به شهرهاى ساحلى و خشرتپاون ها فرمان داد تا ترى رم هاى الزم را فراهم 
آورند؛ مهننني در فراهم كردن تداركات الزم براى جتهيز ناوگان حلظه اى درنگ نكنند. وى 

 هكاتومنوس، حاكم كاريه، را مأمور ساخت تا به اواگوراس اعالن جنگ دهد.

) اين سردار ىب درنگ خشرتپاون نشني هاى عليا را پشت سر �اد و مهراه سپاهى قدرمتند راهى 4(
 قربس شد.

 ) چنني بود حوادثى كه در آسيا روى داد.5(

 در ايتاليا، روميان پيمان صلحى را با فاليسك ها منعقد كردند؛ آنان براى چهارمني بار با اكوئس ها
 گسيل داشتند، اما دمشن آنان را از »6 « جنگ كردند؛ مهننني مهاجرنشيىن را به سوتريوم »5«

  بريون راند.»7 «شهر وروگو

99. 
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  به آرخونىت آتن منصوب شد و»8 «) با پايان يافنت سال، دموسرتات 1(

 ______________________________
)1.(Amathusiens  

)2.(Soliens  

)3.((Citiens ) يا كيتني 

 ). شاهزاده نشني هاى قربس مشتمل بر سولني، آماتوزين و كيتني (سيتني) بودند.4(

 ). منت ديودور به اشتباه از اتوىل ها نام مى برد.5(

)6.(Sutrium  

)7.(Verugo  

)8.(Demostrate  

 440ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 در اين »3 « را به كنسوىل برگزيدند.»2 « و سرويوس كوسوس »1 «روميان لوسيوس لوكرتيوس 
 سردار را مهراه سپاهى روانه ساخت تا با السدمونيان وارد جنگ »4 «زمان، اردشري، اسرتوتاس 

گردد. اسپارتيان پس از آگاهى از رسيدن اسرتوتاس، تيمربون را پيشاپيش سپاهى به آسيا روانه 
- كوهى واقع در چهل استادى افز- را »6 « سيطره يافت و كورسوس »5 «كردند. وى بر ايوند

 به اشغال خويش درآورد.

) آنگاه پيشاپيش هشت هزار سرباز- كه به نريوهاىي كه از آسيا گردآورى شده بودند، ملحق 2(
گرديدند- سرزمني هاى شاه را درنورديد. در اين حال، اسرتوتاس مهراه سواره نظام قدرمتند بربر، پنج 
هزار سرباز سنگني اسلحه و بيش از بيست هزار سرباز سبك اسلحه، اردويش را به فاصله ى كمى 

 از اردوى السدمونيان برپا كرد.
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) آنگاه وى از فرصت بره جسته، بر يگان تيمربون- كه سرشار از غنامي، در حال بازگشت 3(
بودند- محله ور شده، مشار زيادى از سپاهيانش را كشت و سايرين را به اسارت خويش درآورد. 

  پناه بردند.»7 «مشار اندكى از سربازان به دژ كنيديوم 

 شد و نزديك »8 « راهى آسپندوس  «*») در اين حال، تراسى بول، سردار آتىن، مهراه ناوگانش 4(
رود اورى مدون لنگر انداخت. وى به رغم آن كه خراج هاىي از آسپندوسيان دريافت كرد، با اين 

 حال سربازانش از غارت زمني ها چشم نپوشيدند.

آسپندوسيان كه به خاطر اين ىب عدالىت به خشم آمده بودند، شبانگاه بر آتنيان يورش برده، 
 تراسى بول را مهراه ديگر سربازانش از دم تيغ گذراندند. درياساالران 

 ______________________________
)1.(LuciusLucretius  

)2.(ServiusCossus  

   . م 390). سومني سال از املپياد نود و هفتم؛ سال 3(

)4.(Struthas  

)5.(Ionde  

)6.(Corssus  

)7.(Cnidium  

 *. در ترمجه ى انگليسى، تراسى بول از لسبوس راهى آسپندوس مى شود.

)8.(Aspendus  

 441ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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، كه از اين رويداد بيمناك شده بودند، شتابان بر كشىت ها در نشسته، به »1 «ترى رم هاى آتىن 
 سوى رودس بادبان برافراشتند.

) اما چون اين شهر پيش از اين احتاد با آتنيان را رها كرده بود، سربازان ناوگان با تبعيديان، كه 5(
دژى را در تصرف خويش داشتند، گردهم آمده در كنار هم عليه ساكنني شهر جنگيدند. وقىت 
آتنيان از مرگ سردارشان تراسى بول آگاه شدند، آژيريس را به عنوان جانشني وى روانه داشتند. 

 چنني بود اوضاع امور در آسيا.

100. 

) در سيسيل، دنيس، جبار سرياكوز در پى توسعه ى نفوذ و سلطه ى خويش بر يونانيان ايتاليا 1(
بود؛ با اين حال لشكركشى عليه آن ها را به وقت ديگرى موكول كرد. وى گمان مى كرد محله عليه 

 شهر رژيوم كه به خاطر موقعيتش دروازه ى ايتاليا حمسوب مى شد، موافق مصاحلش مى باشد.

) بنابراين پيشاپيش سپاهى مشتمل بر بيست هزار پياده نظام، هزار سواره نظام و صد و بيست 2(
 كشىت از سرياكوز عازم گرديد.

وى نريوها را در لوكريد پياده كرد و راهش را درون خشكى پى گرفت؛ سرزمني رژيوميان را به آتش 
كشيده، با خاك يكسان كرد. ناوگان نيز در پى وى مى آمد و او مهراه متامى قوا، اردو را نزديك 

 تنگه اى برپا كرد.

) وقىت ايتالياىي ها آگاه شدند كه دنيس از دريا عبور كرده تا به رژيوم محله كند، از كروتون 3(
شصت كشىت عازم كرده، شتابان به كمك رژيوميان آمدند؛ وىل هنگامى كه اين كشىت ها پنه ى دريا 

 كشىت به روياروىي با آن ها رفت. ايتالياىي ها به خشكى پناه آوردند؛ 50را مى پيمودند، دنيس مهراه 
دنيس به تعاقب آن ها پرداخت و در صدد بود تا كشىت هاىي را كه در ساحل لنگر انداخته بودند 

 به چنگ آورد.
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) چون شصت كشىت در آستانه ى افتادن به دست دمشن بود، رژيوميان از هر سوىي شتافته، 4(
دنيس را با باراىن از تري به عقب راندند. باد به سخىت وزيدن گرفت، رژيوميان كشىت ها را به 

 خشكى رساندند، حال آن كه دنيس كه به توفان گرفتار

 ______________________________
)1.(Lestrie rarquesAtheniens  

 442ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 آمده بود، هفت كشىت و دست كم هزار و پانصد سرباز سوار بر آن ها را از دست داد.

) رژيوميان مشار زيادى از ملوانان را مهراه با كشىت هايشان- كه در ساحل به گل نشسته بودند- 5(
به اسارت خويش درآوردند. دنيس خود كه بر كشىت اى پنج رديف پاروىي سوار بود بيش از چندبار 
در شرف غرق شدن قرار گرفت و تنها با سخىت و مرارت بسيار توانست حدود نيمه هاى شب به 
بندر مسني پناه برد. چون زمستان فرارسيده بود، وى پيماىن با لوكانيان منعقد كرده، نريوهايش را به 

 سرياكوز بازگرداند.

101. 

) اندك زماىن بعد، لوكاىن ها سرزمني توريوم را به اشغال خويش درآوردند. توريوميان متحدين 1(
خويش را آگاه كردند تا ىب درنگ به دفاع از ايشان برخيزند؛ زيرا شهرهاى يوناىن نشني ايتاليا بني 
خويش مقرر كرده بودند؛ مهني كه سرزمينشان مورد تعرض لوكانيان قرار گريد، از هيچ كمكى به 
يكديگر دريغ نورزند و چنان چه شهرى از اين تعهد سرپينى كرد، سرداران نظامى اش را با مرگ 

 جمازات منايند.

) اين چنني، مهني كه پيك هاى توريوميان خرب رسيدن دمشنان را پخش كردند، متامى شهرها 2(
آماده ى عزميت شدند. توريوميان، با شور و هيجان به پا خاستند و ىب آن كه منتظر رسيدن 

متحدين ىب مشارشان گردند، مهراه سپاهى مشتمل بر بيش از چهارده هزار پياده نظام و نزديك به 
 هزار سواره نظام به سوى لوكانيان راهى شدند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


) با نزديك شدن آن ها، لوكانيان به سرزمني خويش عقب نشستند، اما توريوميان به نوبه ى 3(
خويش، لوكاىن را به اشغال خويش درآورده، دژى را متصرف شده، غنامي زيادى را به چنگ آوردند 
كه طمع بر غنامي، موجب تريه خبىت شان گرديد؛ زيرا آن ها كه به واسطه ى اين پريوزى مغرور شده 

 را به »1 «بودند، با ىب احتياطى وارد تنگه ها و راه هاى مملو از پرتگاه ها شدند تا شهر ثرومتند لوس 
 تصرف خويش درآورند.

 ) آنان پس از رسيدن به دشىت كه تپه هاىي مرتفع آن را احاطه كرده بود،4(

 ______________________________
)1.(Laus  

 443ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مورد تاجم سپاهيان لوكاىن واقع شدند كه اين سپاه آرزوى ديدار جمدد سرزمني شان را براى مهيشه 
از آن ها سلب منود. حضور ناگهاىن دمشنان بر اين بلندى ها يونانيان را دچار وحشت و ترس 

گردانيد، زيرا هرگز گمان منى كردند اين مكان ها در دسرتس چنني سپاه چشمگريى باشد، سپاهى 
 كه داراى سى هزار پياده نظام و دست كم چهار هزار سواره نظام بود.

102. 

) هنگامى كه يونانيان از جنات خويش مأيوس گرديدند بربرها به سوى دشت سرازير شدند. 1(
 به واسطه ى مشار لوكانيان، در تنگنا قرار گرفته و بيش »1 «جنگى درگرفت كه در آن ايتاليوت ها

از ده هزار نفر را از دست دادند، زيرا لوكانيان دستور داشتند بر احدى رحم ننمايند. از باقى سپاه 
شكست خورده برخى با رفنت بر بلندى هاى جماور دريا، جان خود را جنات خبشيدند. برخى ديگر، 
با مشاهده ى چند كشىت دراز و با اين گمان كه اين كشىت ها به رژيوميان تعلق دارد خود را به دريا 

 افكنده با شنا خود را به ترى رم ها رساندند.

) اما اين ناوگان به دنيس تعلق داشت كه حتت فرمان لپتني، برادرش، براى كمك به لوكانيان 2(
فرستاده شده بود. با اين حال، لپتني، با جوامنردى، آن هاىي را كه با شنا خود را جنات داده بودند، 
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پذيرا شد؛ وى آن ها را به خشكى رسانده، لوكانيان را متقاعد كرد تا براى آزادى هر اسري به يك 
 مني نقره بسنده كنند؛ مشار اسرا بيش از هزار تن بود.

) لپتني، خود ضمانت پرداخت اين مبلغ را به عهده گرفت و براى آشىت ايتاليوت ها و لوكاىن ها 3(
 پادرمياىن كرده، صلح را بني آن ها برقرار كرد.

اين رفتار، احرتام شاياىن را براى وى نزد ايتاليوت ها به ارمغان آورد، زيرا جنگ را به سود آن ها رقم 
زد، حال آن كه پايان جنگ خمالف منافع دنيس بود، زيرا وى براين اميد بود كه با دامن زدن به 

جنگ ميان ايتاليوت ها و لوكاىن ها، به راحىت بتواند مالك الرقاب متام ايتاليا شود؛ اما با پايان يافنت 
 اين جنگ متام عيار،

 ______________________________
)1.((Italiotes )؛ ساكنان خنستني ايتالياى مركزى، مشتمل بر التن ها(Latins ) ،

 .( Samnites)و سامنيت ها( Ombriens)اومربيان 

 444ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

وى براى دست ياىب به آرزوى خويش دچار مشكل مى شد. به مهني خاطر، وى لپتني را از 
  را به جاى وى منصوب كرد.»1 «فرماندهى ناوگان عزل و برادر ديگرش، تئاريد

) مقارن با اين وقايع، روميان سرزمني وئيس را بني خود تقسيم كردند، به طورى كه به هر 4(
 يا به قوىل، بيست و هشت پلرت زمني رسيد. در جنگى كه آن ها عليه »2 «شارمند چهار پلرت

 دست يافته، ساكنني ولرتى را كه سر به شورش »3 «اكوئس ها به راه انداختند، بر شهر ليفلوم 
 از احتاد روميان خارج شد و آنان »4 «برداشته بودند مورد محله قرار دادند. مهننني ساتريكوم 

 »6 « گسيل داشتند.»5 «كوچ نشيىن را به سرسيس 

103. 
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 به آرخونىت آتن منصوب شد و روميان لوسيوس »7 «) پس از پايان يافنت سال، آنىت پاتر1(
 »10 « را به كنسوىل برگزيدند.»9 « و اولوس مانليوس »8 «والريوس 

در اين سال، دنيس، حاكم سرياكوزيان، لشكركشى به ايتاليا را كه پيش از اين در سر داشت، 
 آشكارا اعالن كرد و سرياكوز را با سپاهى عظيم ترك گفت.

) وى بيش از بيست هزار پياده نظام، حدود سه هزار سواره نظام، چهل كشىت دراز و بيش از 2(
سيصد كشىت بارى حتت فرمان داشت. پنج روز پس از عزميت، به مسني رسيد؛ در آن جا به 

نريوهايش اسرتاحت داد و تئاريد، برادرش، را با سى كشىت جنگى عازم كرد تا جزاير ليپاريان را به 
 حماصره درآورد؛ زيرا آگاه شده 

 ______________________________
)1.(Thearide  

  مرت مربع است.123 پاى مربع يا حدود 10000). هر پلرت 2(

)3.(Liphlum  

)4.(Satricum  

)5.(Cercies  

( Lavicum)). بيشرت اين اسامى خاص در منت يوناىن حتريف شده اند. ليفلوم شايد الويكوم 6(
 باشد.

 مهننني هيچ نويسنده و مورخ التني، از «سرسيس» سخىن به ميان نياورده است.

)7.(Antipater  

)8.(LuciusValerius  
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)9.(AulusManlius  

   . م 389). چهارمني سال از املپياد نود و هفتم؛ سال 10(

 445ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 بود كه ده كشىت رژيومى در آن جا لنگر انداخته است.

) تئاريد آهنگ دريا كرد و در موقعيىت مناسب به ناوگان رژيوم يورش برد؛ كشىت ها را مهراه با متام 3(
خدمه به چنگ آورده، ىب درنگ به مسني نزد دنيس بازگشت. دنيس اسرا را در غل و زجنري كرد و 

 نگهباىن از آن ها را به مسيىن ها سپرد.

 برد و شهر را از هر طرف به حماصره درآورد. »1 «خود از تنگه عبور كرده، سپاهيان را به كولونيا
 ادوات جنگى را عليه شهر به كار انداخت و يورش هاى پى درپى اى را آغاز كرد.

) وقىت يونانيان ايتاليا آگاهى يافتند كه نريوهاى دنيس از تنگه اى كه آن ها را از نريوهاى دمشن 4(
 جدا مى ساخت، عبور كرده اند، آن ها نيز سپاهى گرد هم آوردند.

 شهر بسيار پرمجعيىت بود، كه مشار بسيار زيادى از سرياكوزيان پناهنده را در »2 «چون كروتون 
 خود جاى مى داد، فرماندهى جنگ را به اينان واگذار كردند.

 را به »3 «) پس از آن كه ساكنني كروتون نريوهاىي را از هر سو گرد آوردند، هلوريس سرياكوزى 5(
فرماندهى خويش تعيني كردند. اين سردار به وسيله ى دنيس تبعيد شده بود و شجاعت و 

جنگاورى اش زبانزد مهگان بود. عقيده ى عمومى براين بود كه وى به خاطر كينه و دمشىن كه از 
دنيس در دل داشت، برتين گزينه براى رهربى و هدايت جنگ عليه اين جبار است. وقىت 

متحدين در كروتون گردهم آمدند، هلوريس سپاه را آراست و به سوى كولونيا عزميت كرد. وى 
مى پنداشت كه حضورش، موجب خارج شدن شهر از حماصره مى گردد و وى با دمشىن روبه رو 
مى شود كه به واسطه ى يورش هاى پى درپى از پا درآمده است. هلوريس در جمموع بيست و پنج 

 هزار پياده نظام و حدود دو هزار سواره نظام را در اختيار داشت.
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104. 

) يونانيان ايتاليا قسمت اعظم فاصله ى بني كروتون با كولونيا را طى كرده و در كرانه ى رود 1(
  اردو زده بودند كه دنيس، از حماصره ى شهر دست »4 «هلوروس 

 ______________________________
)1.(Caulonia  

)2.((Crotone ).؛ اين شهر ميهن ميلون و حمل سكونت پيتاگوراس بوده است 

)3.(Hel orislesyracusain  

)4.(Helorus  

 446ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كشيده، به روياروىي با آن ها شتافت. در اين زمان، هلوريس مهراه با پانصد تن سرباز زبده راهى 
شد. دنيس نيز در چهل استادى دمشن اردو زده بود؛ وى كه توسط برخى پيش قراوالن از نزديك 
 شدن دمشن آگاه گشته بود، سپاهش را قبل از فرا رسيدن روز بيدار كرده، آن ها را به پيش راند.

) سحرگاهان، خود را در برابر يگان كم مشار هلوريس يافت؛ ناگهان بر دمشن تاخت و چون 2(
 سپاهش را پيش از اين براى جنگ آراسته بود، جمال بازشناخنت يكديگر را از دمشن سلب كرد.

) هلوريس به رغم اين شرايط حبراىن، محله را برتافت؛ برخى دوستانش را به اردوگاه اعزام كرده، به 3(
آن ها دستور داد كه سپاه شتابان قدم در راه گذارد. اين دستور ىب درنگ اجرا گرديد؛ ايتاليوت ها 

وقىت فهميدند كه سردارشان با يگان حتت امرش در خطر است با شتاب متام به يارى وى 
شتافتند؛ اما دنيس كه با سپاهى منظم دمشن را پيش از اين حماصره كرده بود، هلوريس و تقريبا 

 متامى سربازاىن را كه ىب باكانه از خويش دفاع كرده بودند، از دم تيغ گذراند.
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) ايتاليوت ها كه شتابان و بدون نظم از راه رسيده بودند، به راحىت توسط سيسيليان- كه 4(
آرايش جنگى خويش را حفظ كرده بودند- شكست را پذيرا شدند. با اين حال، يونانيان ايتاليا 
براى مدت زماىن نربد را برتافتند، با وجود اين، افراد زيادى را از دست دادند. اما پس از آن كه 
خرب مرگ سردارشان را شنيدند، جنگ را رها كرده، شجاعت را از كف داده، راه فرار را در پيش 

 گرفتند.

105. 

، باقى سپاه بر بلندى اى كه  «*») پس از آن كه مردگان زيادى را در ميدان جنگ وا�ادند1(
براى دفاع در موقعيت خوىب قرار داشت، پناه بردند؛ وىل اين بلندى فاقد آب بود و مى توانست 
توسط دمشنان حماصره گردد. در واقع، دنيس آن را به حماصره درآورد و سپاهيانش را، متام روز و 

شب، در آن جا نگاه داشت و خود به دقت آن ها را زير نظر گرفت. فرداى آن روز، دمشنان كه به 
 بلندى پناه برده بودند رنج زيادى را به خاطر گرما و ىب آىب برتافتند.

 ______________________________
*. در ترمجه ى انگليسى چنني آمده است: «بسيارى از آن ها در بني راه و در ميان دشت كشته 

 شدند.»

 447ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) بنابراين جارچى اى به سوى دنيس فرستادند تا سربايشان را به وى تقدمي دارند، اما دنيس- 2(
كه آنگاه كه پريوز مى شد هرگز ميانه روى اختيار منى كرد- به آن ها دستور داد سالح هايشان را 
زمني گذارده، ىب قيد و شرط تسليم شوند. چون اين شرايط دشوار مى منود، يونانيان براى مدتى 
ديگر دشوارى ها را حتمل كردند؛ اما سراجنام به واسطه ى نيازهاى جسماىن، ناچار شدند خود را 

  با بدىن رجنور و خسته تسليم كنند.»1 «حدود ساعت هشتم 

) دنيس تركه چوىب را به دست گرفته، با سرازير شدن هر اسريى به پايني، ضربه اى را به تپه 3(
مى نواخت و اين چنني متام اسرياىن را كه از تپه به پايني مى آمدند، مشارش كرد. مشار آن ها بيش از 
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ده هزار تن بود. مجلگى منتظر بودند كه با ىب رمحى با آن ها برخورد گردد، اما دنيس، برعكس خود 
 را بسيار جوامنرد نشان داد.

) زيرا متامى اين اسريان را بدون دريافت سربا آزاد كرده، با بيشرت شهرها پيمان صلحى منعقد 4(
ساخت و به آن ها اجازه داد كه با قوانني خاص خويش بر خود حكومت كنند. وى به خاطر اين 

رفتار، حتسني و ستايش متامى آناىن را كه در حق آن ها نيكى روا داشته بود، نصيب خويش 
گرداند؛ تاج هاى زريىن برايش فرستادند و مردم براين عقيده بودند كه اين رفتار، تنها عمل نيكو در 

 متام زندگى اش خواهد بود.

106. 

) دنيس آنگاه راهى رژيوم شد و آماده گرديد آن را به حماصره ى خويش درآورد؛ زيرا وى هرگز 1(
اهانىت را كه رژيوميان- به خاطر عدم پذيرش ازدواجش با يكى از شارمندانشان- به وى روا داشته 

 بودند، از ياد نربده بود.

رژيوميان سخت، نگران شدند، زيرا بدون متحد بوده و داراى نريوىي نبودند كه از حيث قدرت با 
سپاه دنيس پلو زند. وانگهى مى دانستند اگر شهرشان به تصرف درآيد، فاتح هيچ رمحى به آن ها 

 خنواهد كرد.

 ______________________________
). نزد روميان باستان، وقت از طلوع تا غروب خورشيد به دوازده ساعت تقسيم مى شد و 1(

براساس زمان، سال كوتاه يا بلند مى شد. به عبارتى برت، در تابستان بلند و در زمستان كوتاه بود، 
 صبح بود و 7 و 6ساعات را از زمان طلوع آفتاب حماسبه مى كردند: ساعت خنست بني ساعت 

  بود.14 و 13 و بنابراين ساعت هشتم تقريبا بني ساعت 8 و 7ساعت دوم بني ساعت 

 448ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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) بنابراين بر آن شدند شتابان منايندگاىن به سوى وى گسيل دارند تا از او درخواست كنند كه 2(
رفتارى مالمي را با آن ها در پيش بگريد و بدين طريق اميد داشتند حس انسان دوسىت وى را 

 برانگيزند.

) دنيس سى صد تاالن خراج از آن ها طلب كرده، درخواست منود مهه ى كشىت ها، به مشار 3(
هفتاد كشىت را به وى واگذار كرده، صد گروگان را در اختيار وى گذارند. پس از آن كه اين امور 
سروسامان گرفت وى راهى كولونيا گرديد؛ ساكنني اين شهر را به سرياكوز كوچاند، حق شارمندى 
را به آن ها عطا و براى پنج سال آنان را از هر خراجى معاف كرد. شهر را با خاك يكسان كرد و 

 سرزمني كولوىن ها را به لوكاىن ها واگذارد.

 كه به اكوئس ها تعلق داشت براى اداى نذرهاى »1 «) روميان پس از تصرف شهر ليفوكوآ4(
 كنسول هاى خويش، بازى هاى بزرگى را به افتخار ژوپيرت ترتيب دادند.

107. 

 به آرخونىت آتن منصوب شد، روميان مقام كنسوىل را به »2 «) با پايان يافنت سال، پريهيون 1(
، كايوس »4 «، سرويوس سولپيسيوس »3 « به نام هاى لوسيوس لوكرتيوس  «*»شش تريبون نظامى 

 .»7 « تفويض كردند»6 « و كايوس روفوس »5 «اميليوس 

  فاتح مسابقات دو و ميداىن گرديد.»8 «املپياد نود و هشتم برگزار شد كه در آن سوزيپوس آتىن 
»9« 

 ______________________________
)1.((Liphoecua ) ؛ به نظر مى رسد اين اسم حتريف شده باشد. هيچ يك از نويسندگان

 التني، از چنني شهرى ياد نكرده اند.

)2.(Pyrrhion  

 *. در ترمجه ى انگليسى چهار تريبون آمده است.
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)3.(LuciusLucretius  

)4.(ServiusSulpicius  

)5.(CaiusEmilius  

)6.(CaiusRufus  

). الزم به توضيح است كه در ترمجه ى فرانسوى اين كتاب نيز، تنها نام چهار تريبون نظامى روم 7(
 آمده است.

)8.(S osippusd'Athenes  

   . م 388). خنستني سال از املپياد نود و هشتم؛ سال 9(

 449ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 لشكركشى كرد، ساكنني »1 «) در اين سال، دنيس، حاكم سرياكوز، با سپاهش به هيپونيوم 2(
 آن را به سرياكوز كوچاند، شهر را ويران و آن سرزمني را بني لوكاىن ها تقسيم كرد.

) وى مهواره در صدد بود با ساكنني لوكاىن به نيكى رفتار كند، زيرا آن ها يكى از دخرتانشان را 3(
براى ازدواج در اختيار وى گذارده بودند. در عني حال، در پى آن بود از رژيوميان، كه دست رد 
بر سينه ى وى زده بودند، كني بستاند. در واقع، زماىن كه دنيس منايندگاىن را به سوى رژيوميان 
فرستاد تا يكى از دخرتان شارمندانشان را براى ازدواج از آن ها طلب كند، آورده اند كه آنان در 
جممع عمومى به منايندگان پاسخ گفتند كه تنها مى توانند دخرت جالد را براى ازدواج در اختيار وى 

 گذارند.

) وى از اين پاسخ به سخىت خشمگني شد و آن را به منزله ى بزرگ ترين دشنام و اهانت تلقى 4(
كرد و بر آن شد تا از آنان به سخىت كني بستاند. اين چنني، وقىت در سال پيش با رژيوميان 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


صلحى منعقد ساخت، به هيچ سان از روى دوسىت و مهر نبود؛ بلكه به اين قصد كه ناوگانشان را 
 كه مشتمل بر هفتاد ترى رم بود به چنگ آورد.

بدين سان اميد داشت زماىن كه متام كمك هاى درياىي را از چنگال آن ها بريون كشيد، بتواند به 
 راحىت بر آنان مستوىل گردد.

) بدين خاطر، دنيس اقامتش را در ايتاليا طوالىن كرد و در پى يافنت عذرى موجه شد تا پيمان 5(
 پيشني را ملغى كند و از سوىي، اين پيمان شكىن از روى غرض ورزى تلقى نشود.

108. 

) از اين روى، دنيس نريوها را به سوى تنگه رهربى و تداركات الزم براى عبور از آن را فراهم 1(
كرد. وى در بادى امر، از رژيوميان طلب آذوقه كرد و به آنان قول داد، مهني كه به سرياكوز 

 رسيد، آن چه را كه ستانده است، به آن ها بازپس دهد.

دنيس چنني كرد تا در صورت عدم پذيرش اين درخواست از سوى رژيوميان، محله اش براى تصرف 
 شهر موجه جلوه كند. از سوى ديگر، اگر رژيوميان با

 ______________________________
)1.(Hipponium  

 450ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

درخواست او موافقت مى كردند، وى با حماصره ى شهرى حمروم از آذوقه، به راحىت مى توانست آن 
 را به تصرف خويش درآورد.

) رژيوميان بدون اين كه اندكى ترديد به خويش راه دهند، در چند روز خنست، آذوقه ى نريوهاى 2(
دنيس را تأمني كردند؛ وىل چون دنيس با پيش كشيدن بانه هاىي- از مجله بيمارى- مدت اقامتش 
را طوالىن كرد، رژيوميان به آن چه كه وى در سر داشت، پى بردند و از تأمني آذوقه ى سپاه وى 

 سرباز زدند.
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) دنيس در اين هنگام تظاهر به خشم كرد و گروگان ها را به رژيوميان بازپس داد؛ آنگاه شهر را 3(
به حماصره درآورد و يورش هاى ىب وقفه اى را به اين شهر آغاز كرد. وى مشار زيادى ادوات جنگى- 

در ابعادى بسيار بزرگ- فراهم و سعى كرد به كمك آن ها، باروها و ديوارهاى شهر را درهم 
 بشكند، زيرا وى در پى آن بود تا شهر را به زور تصرف كند.

 را به فرماندهى منصوب كردند و متامى كساىن را كه تواناىي »1 «) در اين ميان، رژيوميان پيتون 4(
محل سالح داشتند، به جنگ فراخواندند. آنان به زيركى حركات دنيس را حتت نظر گرفته، در 

 فرصىت مناسب- با بادبان هاى برافراشته- ادوات حماصره ى دمشن را به آتش كشيدند.

) آن ها ىب باكانه براى جنات سرزمني پدرى مى جنگيدند و بدين سان، خشم حماصره كنندگان را 5(
برانگيختند. آنان هرچند نريوهاى زيادى را از دست دادند، با اين حال، مشار زيادى از يونانيان 

 سيسيل را هالك كردند.

) بر كشاله ى ران دنيس ضربه ى زوبيىن وارد آمد كه در آستانه ى مرگ قرار گرفت و به سخىت 6(
توانست از اين جراحت جان سامل بدر برد. با اين حال، حماصره به درازا كشيد، زيرا رژيوميان با 

شوروشوقى وصف ناپذير براى آزادى خويش تالش مى كردند. دنيس نيز به نوبه ى خويش 
سپاهيانش را براى اجنام محالت پى درپى به كار مى گرفت، زيرا منى خواست از هدىف كه براى 

 خويش تعيني كرده بود، عدول كند.

 ______________________________
)1 .(Phyton  

 451ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

109. 

) با فرارسيدن زمان بازى هاى املپيك، دنيس براى اين مراسم تعداد زيادى گردونه ى دو چرخ- 1(
كه به اسب هاى تيزرو يراق شده بودند- و خيمه هاى زربافت و مزّين به پارچه هاىي با رنگ هاى 
گوناگون فرستاد. هم چنني، برتين آوازه خوانان را به آن جا فرستاد و آنان مى بايست در اين 
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جشن هاى باشكوه، براى جتليل از دنيس، شعرهاىي را [كه خود وى سروده بود] مى خواندند؛ زيرا 
 وى سخت شيفته ى شعر و شاعرى بود.

) وى برادرش تئاريد را در رأس اين منايندگان قرار داد كه با خيمه هاى گران با و گردونه ها 2(
نگاه هاى عموم را جلب كرد و وقىت آوازخوانان شروع به خواندن شعرهاى دنيس كردند ىب درنگ 
مجعيىت از عالقه مندان كه دل نشيىن آواى آوازه خوانان آن ها را به خود جلب كرده بود، گردشان 

حلقه زدند. اما پس از آن كه دريافتند چقدر اين شعرها تى و ىب معىن هستند، دنيس را به متسخر 
 گرفته و ناخشنودى آن چنان باال گرفت كه برخى جرأت كردند خيمه ها را از هم بدرند.

 حضور داشت- مردم را ترغيب كرد كه »2 «- كه در آن هنگام در املپى »1 «) ليزياس خطيب 3(
منايندگاىن را كه از طرف جبار سفاك براى بازى هاى مقدس فرستاده شده بودند، به هيچ روى 

  را ايراد كرد.»3 «نپذيرند. وى در مهني زمان نطق معروف خويش، املپياكوس 

) براى آن كه تريه خبىت دنيس در اين مراسم كامل گردد، در طى مسابقه برخى از گردونه هاى 4(
دنيس از ميدان مسابقه خارج گرديده، به هم برخورد كرده و درهم شكسته شدند. سر آخر هم، 
كشىت اى كه منايندگان را از بازى هاى املپيك مى آورد، نزديك تاراس در ايتاليا به طوفان گرفتار آمد 

 و درهم شكسته شد.

) در نتيجه، ملواناىن كه به سالمت به سرياكوز بازگشتند، گفتند كه اشعار بد دنيس موجب 5(
 تريه خبىت نه تنها آوازخوانان، بلكه گردونه ها و كشىت گرديد.

 ______________________________
)1.(Lysiaslerheteur  

)2.((Olympie ).؛ شهرى واقع در پلوپونز كه بازى هاى املپيك در آن جا برگزار مى گرديد 

). خبش زيادى از اين نطق حفظ شده است كه نشان مى دهد ليزياس يونانيان را حتريك مى كرد 3(
 ( Lys .33)عليه دو دمشن بزرگ خويش، پارسيان و دنيس، متحد شوند. ر. ك به:
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 452ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) وقىت دنيس پى برد كه اشعارش به متسخر گرفته شده است، چاپلوسانش به وى چنني گفتند 6(
كه حتقق هر كار نيكوىي ابتدا با رشك و حسد مهراه است، اما بعدها ديگران زبان به حتسني 

 خواهند گشود. بدين خاطر وى هرگز از سرودن شعر روى گردان نشد.

 ) در مهني سال، روميان كه با وولسك ها در جنگ بودند نربدى را با آنان در نزديكى گوراسيوم 7(
  آغاز و مشار زيادى از دمشنان را هالك كردند.»1«

110. 

 به آرخونىت آتن منصوب شد و در روم، شش تريبون »2 «) با پايان يافنت سال، تئودوت 1(
، كويني توس »5 «، سزو فابيوس »4 «، سولپيسيوس انوس »3 «نظامى به نام هاى كويني توس سزو

  عهده دار مقام كنسوىل بودند.»8 « و ماركوس كلوديوس »7 «، پوبليوس كورنليوس »6 «سرويليوس 
»9« 

) در اين سال، السدمونيان، تلفات سنگيىن را در جنگ عليه يونانيان و پارسيان متحمل شده 2(
، درياساالر را اعزام و وى را مأمور كردند تا با اردشري درباره ى »10 «بودند. آنان آنتالسيداس 

 شرايط صلح به مذاكره بنشيند.

، پادشاه »11 «) پس از آن كه فرستاده ى اسپارت هدف مأموريت خويش را عرضه داشت 3(
 اعالم كرد كه وى با شرايط زير صلح را منعقد خواهد ساخت:

 ______________________________
)1.(Gurasium  

)2.(Theodote  

)3.(QuintusCeso  
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)4.(SulpiciusAenus  

)5.(CesoFabius  

)6.(QuintusServilius  

)7.(PubliusCornelius  

)8.(MarcusClaudius  

   . م.387). دومني سال از املپياد نود و هشتم؛ سال 9(

)10.((Antalcidas ) يا آنتالكيداس(Antalkidas ) 

). ديودور اشاره اى به شرايط صلح درخواسىت از سوى اسپارتيان و آنتالسيداس منى كند و 11(
برخالف گزنفون- كه در كتاب هلنيكاى خويش به بررسى جزئيات و ماوقع اين صلح مى پردازد- 
به امجال از آن درمى گذرد. گزنفون اشاره مى كند كه «آنتالسيداس با ورود به دربار پارس اعالم 

 داشت كه اسپارت هيچ گونه-

 453ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

«شهرهاى يوناىن آسيا به اطاعت پادشاه پارسيان درخواهند آمد؛ ديگر يونانيان براساس قوانني 
خويش، بر خود حكومت خواهند كرد و شاه، به يارى كساىن كه اين شرايط را خواهند پذيرفت، 

 »1 «با آناىن كه اين شرايط را نپذيرند وارد جنگ خواهد شد.»

) السدمونيان اين شرايط را پذيرفته، هيچ خمالفىت نكردند. آتنيان، تباييان و ديگر يونانيان از 4(
شرايط صلحى كه وا�ادن شهرهاى آسياىي را در پى داشت ابراز انزجار كردند، وىل چون از توان 

 .»2 «كاىف برخوردار نبودند تا به تنهاىي وارد جنگ شوند به ناچار شرايط صلح را پذيرفتند
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) شاه كه از هرگونه اختالف با يونانيان خالصى يافته بود، سپاهيانش را براى جنگ قربس به 5(
 از سوىي، اوراگوراس تقريبا متامى جزيره را در اختيار خويش گرفته، سپاه عظيمى »3 «كار گرفت.

 فراهم آورده بود و از سوى ديگر، سپاه اردشري به 

 ______________________________
ادعاىي در برابر شاه بزرگ ندارد و مصمم است كه استقالل شهرهاى يوناىن آسيا را به رمسيت 

بشناسد و مهننني متذكر گرديد كه وى براى انعقاد صلحى كه شاه بدان متايل دارد آمده؛ صلحى 
 كه شاه از زماىن دراز مى توانست در آرزوى آن باشد». ر. ك به:

 

 (Xenophon, Helleniques, TraduitparJ. Hatzfeld, 
lesbelleslettres, Paris, 1965- 66, Vol. 1, 25- 28)  

). مفاد اين صلح كه به «صلح آنتالسيداس» يا «صلح شاه» نيز مشهور شده، از سوى 1(
گزنفون بدين گونه عنوان شده است: «اردشري شاه درست و عادالنه مى داند كه شهرهاى آسيا 
بايد از آن او باشند. مهننني جزاير كالزومن و قربس از آن اوست و ساير شهرهاى يونان از 

كوچك و بزرگ مستقل خواهند بود، به استثناى ملنوس، اميربوس و سكريوس كه مانند گذشته از 
آن آتنيان خواهند بود. من با كساىن كه اين شرايط صلح را نپذيرند با يارى آن هاىي كه آن را 
خواهند پذيرفت، در زمني و در دريا با ناوگان خود و با داراىي و گنجينه ى خود جنگ خواهم 

 ( xen ,Hell ,Ibid ,V .1 ,31)كرد.» ر. ك به:

). بايد متذكر شد كه تباييان- برخالف آن چه كه ديودور مى گويد- شرايط صلح را نپذيرفتند، 2(
 وىل ديگر منايندگان شهرهاى يوناىن متعهد گرديدند به اين صلح وفادار مبانند.

). صلح حتميلى پارسيان به يونانيان براى اردشري دوم بسيار حائز امهيت بود؛ زيرا سلطه ى كامل 3(
ايران بر شهرهاى يوناىن آسياى صغري را كامال به رمسيت شناخت. مهننني با انعقاد اين قرارداد، 

  . م ميان دول يوناىن و در رأس آن ها آتن تشكيل شده 78- 477احتاديه ى دلوس كه به سال 
بود، به خودى خود ملغى گرديد و دولت شهرهاى يوناىن كامال به دامان امپراتورى پارس افتادند و 
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تا قدرت يافنت فيليپ مقدوىن و تسلط او بر دول يوناىن، فرمان شاه بزرگ مبناى روابط ميان اين 
دولت شهرها گرديد. پس با اطمينان مى توان اظهار داشت آن چه را كه داريوش و خشايارشا با 
دستگاه مهيب جنگى خويش نتوانستند در يونان كسب كنند؛ اردشري دوم با سياست زيركانه ى 

 خويش به دست آورد.

 454ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خاطر جنگ با يونانيان دچار ضعف و سسىت شده بود.

111. 

) اكنون يازده ماه بود كه دنيس، رژيوم را به حماصره ى خويش درآورده بود و چون مانع رسيدن 1(
كاروان هاى آذوقه بدان جا مى شد شهر در قحطى مصيبت بارى فرو رفت. حكايت مى كنند كه در 

  گندم در آن زمان پنج مني معامله مى شد.»1 «آن جا، يك مدمين 

) اهاىل شهر چنان به قحطى افتاده بودند كه ابتدا اسب ها و ديگر حيوانات بارى را 2(
مى خوردند، آنگاه از پوست هاى پخته ى اين حيوانات تغذيه مى كردند و عاقبت با خروج از شهر، 

چون حيوانات از علف هاىي كه در پاى ديوارها مى روييد، مى چريدند. اين چنني است كه نياز 
 انسان را وامى دارد نوع تغذيه اش را تغيري داده، به غذاى حيوانات روى آورد.

) دنيس با آگاهى از اين وقايع، نه تنها از اين مهه تريه خبىت حتت تأثري قرار نگرفت بلكه برعكس، 3(
حيوانات بارى را در مكاىن كه اين علف ها مى روييدند، برد تا اهاىل شهر را از آخرين راه امرار 

 معاش حمروم گرداند.

) عاقبت رژيوميان در فالكت و تريه خبىت شكست را پذيرا شده، شهر را در اختيار جبار 4(
گذارده، تسليم شدند. دنيس در شهر تلى از اجساد يافت كه از گرسنگى جان باخته بودند و 
زندگان نيز حال و روز مردگان را داشتند. وى افراد از پاى درآمده را دستگري كرد و بيش از شش 
هزار اسري گرفت. آن ها را به سرياكوز فرستاد و دستور داد تا كساىن را كه مى توانند يك مني نقره 
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 خويش پرداخت كنند، آزاد منايند و آن هاىي كه ياراى پرداخت چنني مبلغى را »2 «براى سرباى 
 ندارند چون برده به فروش برسانند.

112. 

) دنيس، پيتون- سردار رژيوميان- را دستگري و پسرش را در دريا غرق كرد. پدر را بر بلنداى 1(
يكى از ادوات جنگى بست و از اين طريق، چشم انداز شكنجه اى غم انگيز را فراروى عموم قرار 

 داد. آنگاه دنيس توسط يكى از

 ______________________________
)1.((medimne )؛ اندكى كمرت از چهل و چهار ليرت 

 از منت فرانسوى) سربا، 467، ص 1843). براساس نظر ارسطو (فرد هوفر، اقتصاد، پاريس، 2(
 معادل سه مني براى هر اسري بوده است.

 455ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خدمتكارانش وى را آگاه كرد كه او پسر پيتون را شب پيش به دريا انداخته است.

 پيتون به اين پاسخ بسنده كرد: «پسر يك روز بيش از پدر خوشبخت بوده است.»

) پس از آن، دنيس وى را در شهر گرداند؛ هنگامى كه پيتون را با ضربات چوب مورد ضرب و 2(
شتم قرار مى دادند و از هيچ چيز براى اهانت به وى چشم پوشى منى كردند، جارچى اى كه در پى 

 وى مى آمد با بانگى رسا اعالم مى كرد:

«دنيس اين جمازات را در حق كسى روا مى دارد كه به مردم سرزمينش پيشنهاد كرد، جنگ را به 
 صلح ترجيح دهند.»

) پيتون كه در طول مدت شهربندان به مثابه ى سردارى شجاع رفتار كرد و در زندگى نيز عملى 3(
قابل سرزنش از خود بروز نداد با بزرگ منشى، تريه خبىت پايان عمر را حتمل كرد. او با حفظ 
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خونسردى، فرياد برآورد كه تنها به خاطر اين كه خنواست سرزمينش را به دنيس واگذارد، جمازات 
شده است و خدايان به زودى از دنيس، كني خواهند ستاند. عاقبت شجاعت اين مرد، حىت رحم 

 سربازان دنيس را برانگيخت و برخى از اين سربازان شروع به جنوا در گوش هم كردند.

) دنيس در اين هنگام هراسان شد كه مبادا سربازانش به خود جرأت دهند پيتون را از دستان 4(
جالد رها سازند، پس شكنجه را متوقف كرده، اين سردار نگون خبت را مهراه با خانواده اش به دريا 

 انداخت.

) چنني بود توهني ها و شكنجه هاىي كه اين سردار بدان ها گرفتار آمد و موجب شد كه بسيارى 5(
از يونانيان در آن زمان بر سرنوشتش بگريند. حىت شاعران با شعرهايشان، اشك ها را بر چنني 

 فرجام رقت انگيزى، جارى ساختند.

113. 

) مقارن با حماصره ى رژيوم كه توسط دنيس با متام توان و به سخىت دنبال مى شد، سلت ها- كه 1(
 سكىن داشتند- با نريوهاى ىب مشار از تنگه ها عبور كرده، سرزميىن »1 «در آن سوى كوه هاى آلپ 

 و آلپ واقع بود، به اشغال خويش درآوردند و تريه ىن ها را كه در آن جا »2 «را كه بني آپنني 
 مى زيستند، بريون راندند.

 ______________________________
)1.(Alpes  

)2.((Apennin ) ؛ رشته كوه هاىي كه به صورت زجنريوار در طول شبه جزيره ى ايتاليا گسرتده
 شده است.

 456ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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) برخى نويسندگان برآنند كه تريه ىن ها، يكى از كوچ نشينان دوازده شهر تريه ىن مى باشند؛ برخى 2(
 ديگر براين باورند كه آن ها پالسژهاىي هستند كه پيش از جنگ تروآ، با باران سيل آساى دوكاليون 

  از تساىل بريون شده، در اين سرزمني مستقر گرديدند.»1«

 »2 «) وقىت سلت ها اين سرزمني را ميان طوايف تقسيم كردند؛ آن هاىي كه حتت نام سنونوا3(
شناخته مى شدند دورترين رشته كوه هاى آلپ را كه جماور دريا بود تصاحب كردند، اما چون اين 
منطقه بسيار گرم بود بزودى براى خارج شدن از آن تعجيل روا داشته، پس از آن كه جوانان را 
مسلح ساختند، آن ها را براى جستجوى سرزميىن براى استقرار روانه كردند. پس از آن، به مشار 

  را ويران ساختند.»3 «حدود سى هزار تن به تريه ىن درآمده، سرزمني كولونني ها

) در مهني زمان، مردم روم منايندگاىن را به تريه ىن فرستاده، آن ها را مأمور كردند مراقب رفتار 4(
 شاهد جنگى بودند و متقاعد شدند »4 «سلت ها باشند. اين منايندگان پس از رسيدن به كلوزيوم 

كه دمشنان جديد، پيش از آن كه حمتاط باشند ىب باك و جسورند و اين منايندگان به كلوزين ها 
 ملحق شدند تا عليه حماصره كنندگان به دفاع از آن ها برخيزند.

) حىت يكى از منايندگان موفقيت بزرگى كسب كرد و با دستان خويش يكى از معروف ترين 5(
 سرداران سلت را به قتل رساند. سلت ها پس از آگاهى از اين 

 ______________________________
)1.((Deucalion )؛ يگانه پسر پرومته و مهسر پريا(Pyrrha ) دخرت اپى مته. زئوس هنگامى

كه تصميم بر نابودى انسان عصر مفرغ گرفت، دوكاليون به توصيه ى پرومته از براى خويش و 
پرياكشىت اى ساخت و اين كشىت نه شبانه روز در ميان سيل و طوفاىن كه زئوس بر زمني جارى 
ساخته و مهه ى موجودات را نابود ساخته بود، سرگردان بود تا اين كه سراجنام آب فروكش كرد، 
كشىت آن ها بر دامنه ى كوه پارناس در تساىل بر زمني نشست. دوكاليون و پريا از كشىت پياده 

شدند و بنا به فرمان زئوس دامن خود را پر از سنگ كردند و سنگ ها را از باالى شانه هاى خود 
 به پشت سر انداختند. مردان در عقب سر «دوكاليون» و زنان پشت سر «پريا» آفريده شدند.
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)2.((Senonois ) ؛ ساكنان سنونه(Senonais ) ؛ سرزميىن در ساحل راست رود
 .( Seine)سن 

)3.((Cauloniens )؛ كولونني ها را شايد مى بايد كلوزين ها(Clusiens ).خواند 

)4.((Clusium ) ؛ شهرى واقع در اترورى(Etrurie ) ،در ايتاليا. ناحيه ى اترورى بني رود تيرب
 رشته كوه هاى آپنني، درياى تريه ىن و رود ماگرا واقع بود.

 457ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

رويداد، منايندگاىن را به روم گسيل داشتند تا كسى را كه ناعادالنه جنگ را آغاز كرده است، 
 مطالبه منايند.

) سنا در ابتدا از منايندگان سلت ها خواست در برابر ىب حرمىت كه بدان ها روا داشته شده بود، 6(
غرامت قبول كنند. چون اين منايندگان بدين پيشنهاد وقعى ننهادند، مقرر گرديد كه گناهكار را در 
اختيار آن ها گذارند. اما پدر كسى كه مى بايست تسليم سلت ها شود، يكى از تريبون هاى نظامى 
بود كه مقام كنسوىل را نيز بر عهده داشت؛ او مردم را از اين تصميم آگاه كرد و چون از نفوذ 

 زيادى در بني عموم برخوردار بود آن ها را متقاعد ساخت تا رأى سنا را ملغى سازند.

) مردم كه تا آن زمان در متامى موارد به رأى سنا گردن �اده بودند، براى خنستني بار حكم سنا 7(
 را ملغى كردند.

114. 

) منايندگان سلت، پس از بازگشت به اردو، پاسخ روميان را گزارش كردند. سلتيان سخت 1(
غضبناك شده، متامى قواى طوايف را به جنگ فراخوانده، با بيش از هفتاد هزار سپاهى به سوى 
روم لشكركشى كردند. با اين خرب، تريبون هاى نظامى روم كه داراى مقام كنسوىل نيز بودند متامى 

 مردان واجد شرايط را گرد هم آوردند.
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 عبور كرد و در امتداد رود، در مسافىت به طول هشتاد »1 «) سپاه روم با متامى قوا از تيرب2(
 استاد، به راه افتاد. سرداران پس از آگاهى از نزديك شدن گل ها، سپاه را براى نربد آراستند.

) آن ها بيست و چهار هزار تن از زبده ترين نريوها را بني رود و بلندى هاى اطراف قرار دادند، 3(
 حال آن كه ضعيف ترين آنان بر بلندترين تپه ها گمارده شدند.

سلتيان به طور قابل مالحظه اى فاالنژهايشان را گسرتاندند و از روى اتفاق يا دورانديشى، 
 ىب باك ترين جنگجويان را بر تپه ها مستقر ساختند.

 ) ناگهان شيپورهاى جنگ از هر دو جناح عالمت جنگ را اعالم كردند.4(

 ______________________________
)1.((Tibre ) ؛ در زبان التني تيربيس(Tiberis )و ايتالياىي، تور(Tevere ) ؛ رودى واقع

  كيلومرت است.396در ايتاليا كه از روم مى گذرد و به درياى تريه ىن مى ريزد. طول آن 

 458ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 سپاهيان با سر دادن فريادها و بانگ هاى بلند، به سوى ميدان نربد پيش تاختند.

سربازان زبده ى سلت كه ضعيف ترين سپاهيان رومى را پيش روى خويش داشتند خيلى زود آنان را 
 از تپه ها فرارى دادند.

) فراريان به سپاهى كه دشت را اشغال كرده بود، ملحق شده، موجب آشفتگى در ستون 5(
روميان شدند و چون سلتيان از تعقيب آنان باز نايستادند، ترس و وحشت مهه را فرا گرفت. 

بيشرت سربازان به سوى كرانه هاى رود روان شده، با آشفتگى بر روى هم مى افتادند. بدين ترتيب 
سلتيان بدون زمحت و دشوارى، آن هاىي كه ستون هاى آخر را اشغال كرده بودند از دم تيغ 

 گذراندند. اين چنني سراسر دشت مملو از اجساد گرديد.

) از بني فراريان، آناىن كه شجاع تر بودند پس از رسيدن به ساحل رود سعى كردند با متام 6(
جنگ افزارهايشان، از آن عبور كنند. آنان از جوشن هاى خويش به اندازه ى جان خويش حمافظت 
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مى كردند. وىل چون جريان رود بسيار تند بود تعداد زيادى از آنان به خاطر سنگيىن اين 
جنگ افزارها از توان افتاده، در امواج هالك شدند؛ تنها برخى از آن ها به فاصله ى مناسىب خود را 

 به جريان رود وا�اده، به سخىت موفق به جنات جان خويش شدند.

) اما چون از طرف دمشن حتت فشار قرار گرفتند، بسيارى از جنات يافتگان در كرانه هاى رود به 7(
قتل رسيدند. كساىن كه در اين هزميت و فرار جان خويش را جنات داده بودند، سالح هايشان را 

 زمني �اده، با شنا از تيرب عبور كردند.

115. 

) سلتيان به هيچ روى از كشتار بازنايستادند: مشار زيادى از روميان را در سواحل تيرب به قتل 1(
رسانده، زوبني ها را به سوى كساىن كه با شنا جان خويش را جنات مى دادند، پرتاب مى كردند. 

. برخى كه »1 «زوبني ها، يكى بعد از ديگرى، بر روميان فرود مى آمد و آن ها را از پاى درمى آورد
 جراحت هاى كارى برمى داشتند

 ______________________________
). با توجه به توصيف ديودور، گويا رود آن چنان مملو از روميان گشته بود كه پرتاب هر زوبني، 1(

 شكار انساىن را به دنبال داشت.

 459ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مهان دم هالك مى شدند و برخى ديگر كه زمخى شده بودند به واسطه ى خونريزى از بدن، ىب حال 
 شده و جريان تند آن ها را با خود به نقاط دوردست مى برد.

) چنني بود پايان اين روز كه براى روميان بسيار حنس بود. بيشرت روميان كه راه فرار را پيش 2(
گرفته بودند، شهر وئيس را كه پيشرت توسط خود آن ها با خاك يكسان شده بود، به اشغال 

خويش درآوردند و تا جاىي كه ممكن بود آن را مستحكم كردند و آناىن را كه از جنگ جان سامل 
به در برده بودند پذيرا شدند. در مهني مكان بود كه آن ها خستگى را از تن بريون كرده، 

جراحاتشان را ببود خبشيدند. مشار اندكى از كساىن كه با شنا جان خويش را جنات دادند، بدون 
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جنگ افزار به روم آمده، خرب نابودى سپاه را به اطالع مهگان رساندند. افرادى كه در شهر مانده 
 بودند پس از آگاهى از اين فاجعه ى عظيم، مجلگى، به شدت دچار وحشت شدند.

) آنان پس از مرگ متامى جوانان، توان مقابله با دمشن را در خود منى ديدند. از ديگر سوى، 3(
چون دمشن نزديك شده بود، گرخينت مهراه زنان و فرزندان بسيار خطرناك مى منود. با اين حال مشار 

 زيادى از شارمندان به شهرهاى اطراف پناه برده، متامى داراىي هايشان را مهراه خود بردند.

 سران شهر، از مردم خواستند كه شجاع باشند و دستور دادند كه ىب درنگ آذوقه ها را به كاپيتول 
  انتقال دهند.»1«

) اين دستور به اجرا درآمد؛ ارگ و كاپيتول عالوه بر آذوقه، مملو از نقره، طال و جامه هاى 4(
گران با گرديد، به گونه اى كه متامى ثروت هاى شهر، در يك مكان انباشته شد. روميان سه روز را 

 صرف انتقال داراىي ها و استحكام كاپيتول كردند.

) سلتيان، خنستني روز را صرف بريدن سر مردگان، بنا بر سنت سرزمينشان كردند و در دو روز 5(
ديگر، اردويشان را به نزديكى شهر انتقال دادند. آنان چون باروهاى شهر را خاىل از سكنه يافتند 
و فريادهاى بلندى مى شنيدند كه از سوى كساىن كه اموال را به كاپيتول انتقال مى دادند، سر داده 

 مى شد؛ پنداشتند كه 

 ______________________________
)1.((Capitole ) ؛ يكى از تپه هاى هفت گانه ى روم و به يك معنا، يكى از دو بلنداى تپه اى

كه معبد ژوپيرت كاپيتولني بر آن واقع بود. در باالى تپه ى ديگر در مشال شرقى كاپيتول، ارگ 
 واقع بوده است.( Arx)شهر

روميان در اين نربد براى حمافظت از جان و مال خويش از هر دو بلندى، ارگ و كاپيتول، بره 
 جستند.

 460ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 روميان براى آن ها دامى گسرتده اند.

) اما وقىت در چهارمني روز به واقعيت پى بردند، از دروازه ها گذشته، به شهر درآمده و غري از 6(
 واقع بود، باقى شهر را ويران ساختند. آنگاه يورش هاى »1 «چند خانه كه بر كوه پاالتن 

پى درپى اى را به نقاط مستحكم آغاز كردند؛ اما اين محالت هيچ آسيب قابل مالحظه اى بر 
روميان وارد نساخت، در حاىل كه سلت ها افراد زيادى را از دست دادند. آنان با وجود اين، از 
محالت چشم پوشى نكردند، زيرا براين باور بودند كه اگرچه منى توانند دژ را به زور تصرف منايند، 

 وىل روميان با گذر زمان و فقدان آذوقه، شكست را پذيرا خواهند شد.

116. 

) هنگامى كه روميان به اين اوضاع حبراىن گرفتار آمدند، تريه ىن ها- مهسايگانشان- پيشروى 1(
 كرده، سرزمني روميان را اشغال و آن را ويران ساختند.

آنان مشار زيادى اسري گرفته و غنامي زيادى مجع كردند، اما رومياىن كه به وئيس پناه برده بودند 
به گونه اى غري منتظره بر تريه نيان يورش برده، آن ها را فرارى داده، غنامي شان را از آن ها بازپس گرفته 

 و اردويشان را به اشغال خويش درآوردند.

) روميان كه اين چنني صاحب سالح هاى ىب مشارى شده بودند، آن ها را ميان كساىن كه فاقد 2(
سالح بودند، تقسيم كردند و نريوهاىي را كه از اطراف گرد هم آورده بودند، مسلح ساختند؛ زيرا 

 مى خواستند آن هاىي را كه درون كاپيتول پناه برده و اينك در حماصره بودند، آزاد سازند.

) وىل منى دانستند چگونه آن ها را از كمكى كه برايشان فراهم آورده بودند، باخرب سازند؛ زيرا 3(
سلتيان با سپاه ىب مشار، حماصره شدگان را كامال در احاطه ى خويش داشتند تا اين كه كومينيوس 

 نامى، رشادتى از خويش به خرج داد تا شجاعت كساىن را كه در كاپيتول در »2 «پونتيوس 
 حماصره بودند، برانگيزد.

) وى خود به تنهاىي راهى شد و از شب بره جست تا با شنا از رود عبور كند. بدين سان، 4(
 ىب آن كه ديده شود خود را به پاى صخره ى پرشيب كاپيتول رساند.
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 ______________________________
)1.((LemontPalatin ) ؛ يكى ديگر از تپه هاى هفت گانه ى روم باستان. حمل سكونت

 امپراتوران روم بر فراز اين تپه بود.

)2.(CominiusPontius  

 461ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

وى با سخىت و مرارت فراوان موفق گرديد از آن باال رفته، حماصره شدگان را از سپاهى كه در وئيس 
براى يارى رساندن به آن ها تدارك ديده شده بود، آگاه سازد؛ كومينيوس پونتيوس مهننني بدان ها 
گفت كه روميان وئيس در انتظار فرصىت مناسبند تا به سلتيان محله ور شوند و آنگاه از صخره 

 پايني رفته، خود را به تيرب انداخت؛ با شنا از آن عبور كرد و خود را به وئيس رساند.

) اما سلتيان با مشاهده ى ردپاى تازه ى شخصى كه از صخره باال رفته بود، بر آن شدند با 5(
بره گريى از شب، از مهان صخره باال روند. حدود نيمه هاى شب، زماىن كه نگهبانان از دشوارى 
دسرتسى به كاپيتول آسوده خاطر بودند و در نگهباىن امهال مى ورزيدند، تعدادى از سلتيان خود را 

 به باالى صخره رساندند.

 كه در كاپيتول »1 «) نگهبانان آن ها را به هيچ روى نديدند؛ اما غازهاى مقدس ژونون 6(
نگهدارى مى شدند، با مشاهده ى گل ها كه از صخره باال مى آمدند، شروع به سروصدا كردند. 

نگهبانان از اين صداها بيدار شده، به سوى نقطه ى مورد تديد شتافتند، اما ترس وجودشان را فرا 
، يكى از شارمندان »2 «گرفت و جرأت نكردند كه به پيش بروند. با اين حال، ماركوس مانليوس 

نامى، براى دفاع از قرارگاه شتافت: وى با مششري دست خنستني گلوآىي را كه به باالى صخره رسيد 
 قطع كرد و سپر را بر سينه اش كوفت و وى را از باالى كاپيتول به پايني پرتاب كرد.

) دومني كسى كه مى خواست به باال آيد نيز به چنني سرنوشىت دچار شد و سايرين راه فرار را 7(
در پيش گرفتند، وىل چون صخره شيب تندى داشت مهگى هنگام پايني رفنت هالك شدند. روميان 
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آنگاه منايندگاىن را به سوى گل ها فرستادند تا درباره ى شرايط صلح مذاكره منايند. گل ها با گرفنت 
  طال راضى شدند از»3 «هزار ليور

 ______________________________
)1.((LesOi essacreesdeJunon ) ؛ غازهاىي كه در حموطه ى رواق ژونون

با سروصداى زياد اهاىل كاپيتول را از هجوم گلوآها باخرب كرده، بدين ترتيب ( Moneta)مونتا
يوناىن مطابق است. وى جتسم يك ( Hera)شهر را جنات خبشيدند. ژونون اهله اى رومى و با هرا

دور قمرى بود كه به مهراه ژوپيرت و مينرو در كاپيتول ستايش مى شدند. ژونون با عنوان مونتا، يعىن 
اهله اى كه خرب مى دهد يا «كسى كه به خاطر مى آورد». در «ارگ شهر» يعىن در قله ى مشال 

 ، مراسم خاصى براى اين اهله برپا مى شد.( Arx)شرقى كاپيتول 

)2.(MarcusManlius  

)3.((Livre ).؛ واحد وزن برابر با پانصد گرم 

 462ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 شهر خارج شده، سرزمني روميان را ترك گويند.

) چون خانه ها ويران و مشار زيادى از شارمندان هالك شده بودند، روميان به مجلگى كساىن كه 8(
مى خواستند در شهر مستقر شوند، وعده دادند كه اجازه خواهند داشت، هرجاىي كه مايلند 

خانه هايشان را بنا كنند و خشت هاىي را به هزينه ى خزانه ى ملى، در اختيار آن ها قرار دادند. اين 
  معروفند.»1 «خشت ها امروزه نيز به نام خشت هاى دولىت 

) اما چون هركس به ميل خويش هرجا كه مى خواست خانه اى مى ساخت، خيابان هاى شهر 9(
باريك و پر پيچ و خم شدند. به مهني خاطر، وقىت مجعيت روم بعدها رو به فزوىن �اد، مرتب كردن 

راه ها غريممكن شد. مهننني برخى نويسندگان گزارش كرده اند، زناىن كه براى رهاىي ميهن 
زيورآالتشان را تقدمي كرده بودند به عنوان پاداش اجازه يافتند تا سوار بر گردونه ها در شهر گردش 

 كنند.
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117. 

) روميان به خاطر اين ناكامى به سخىت رو به ضعف �اده بودند؛ وولسك ها از اين فرصت بره 1(
جستند تا به آن ها اعالن جنگ دهند. از اين روى، تريبون هاى نظامى روم دستور سربازگريى دادند. 

- كه در دويست استادى روم واقع بود- »2 «آن ها با نريوهايشان در مكاىن به نام كشتزار مارس 
 اردو زدند.

) چون وولسك ها داراى سپاهى بودند كه از حيث مشار برتر مى منود و پيش از اين نيز، اردوگاه 2(
روميان را به حماصره ى خويش درآورده بودند، شارمندان رومى كه نگران امنيت سپاه بودند، 

 »4 « را به عنوان ديكتاتور برگزيدند ...»3 «ماركوس فوريوس [كاميل ]

 ) او متامى مردان واجد شرايط را مسلح كرد و شبانگاه از شهر خارج 3(

 ______________________________
)1.(briquesdel'Etat  

)2.((ChampdeMars ) ؛ مارس خداى جنگ روميان و معادل آرس يونانيان. وى مهننني
 داراى خصوصياتى در زمينه ى كارهاى ارضى و كشاورزى بود.

)3] .(Camille]MarcusFurius  

 ). منت در اين قسمت افتادگى دارد.4(

 463ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

گرديد، آنگاه سحرگاهان از پشت، بر وولسك ها كه در حال يورش بر اردوگاهشان بودند، محله ور 
شده، آن ها را به راحىت فرارى داد. با خروج روميان از اردوگاهشان، وولسك ها بني دو سپاه گرفتار 
آمده و مهگى از دم گردن زده شدند. پس از اين شكست، وولسك ها كه پيش از اين به عنوان 

 ملىت قدرمتند به حساب مى آمدند، ناتوان ترين مردم سرزمني هاى اطراف شدند.
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 »1 «) پس از اين نربد، ديكتاتور با آگاهى از اين كه اكوئس ها- كه امروز آن ها را اكيكلس 4(
 را به حماصره ى خويش درآورده اند، عليه آن ها لشكركشى كرد و بيشرت »2 «مى نامند- شهر ووال

- كوچ نشني رومى كه تريه ىن ها به زور به »3 «آنان را به قتل رساند. وى از آن جا راهى سوتريوم 
 اشغال خويش درآورده بودند- گرديد.

كاميل به شيوه اى غريمنتظره بر تريه ىن ها محله ور شده، مشار زيادى از آن ها را به قتل رساند و شهر 
  بازگرداند.»4 «را به سوترى ها

، شهر هم پيمان روميان را »5 «) در اين بني؛ گل ها كه از روم خارج شده بودند، وئاسيوم 5(
حماصره كردند. ديكتاتور بر گل ها يورش برد و بيشرت آن ها را به قتل رساند و باروبنه شان را- طالىي 
كه در روم نصيبشان شده بود و تقريبا متامى غناميى كه حني تصرف شهر فراچنگ آورده بودند- 

 صاحب گرديد.

) به رغم متامى كارهاى منايان كاميل، رشك و حسادت تريبون هاى مردمى، مانع از آن گرديد كه 6(
اين ديكتاتور جشن پريوزى را برگزار كند. با اين حال، برخى مورخان آورده اند كه كاميل پس از 

، سوار بر گردونه اى كه با چهار اسب سفيد كشيده مى شد، جشن »6 «پريوزى بر توسكان ها
پريوزى را برگزار كرد. مردم روم دو سال بعد، به خاطر اين عمل، وى را به مبلغ هنگفىت پول جرميه 

 كردند كه ما از آن در زمان مناسب سخن خواهيم راند.

 ______________________________
)1.(Equicles  

)2.(Vola  

)3.(Sutrium  

)4.((Sutriens ) ؛ ساكنان سوتريوم 
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)5.((Veascium ) ؛ نام شهرى كه احتماال در يوناىن تقليب شده؛ شايد وئيس يا
 باشد.( Gabies)گابيس 

)6.(Tusques  

 464ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نفوذ كرده بودند با عبور از سرزمني روم، عقب نشيىن اختيار »1 «) سلت ها كه تا اياپيژى 7(
  غافل گري شده، مجلگى شبانگاه در دشت تروزين »2 «كردند؛ اّما اندك زماىن بعد توسط سريان ها

  هالك شدند.»3«

 مورخ، نگارش اثرش را از صلحى كه بني يونانيان و اردشري- »4 «) در مهني سال، كاليسنت 8(
پادشاه پارسيان- منعقد شده بود، آغاز كرد. اين اثر، مشتمل بر ده كتاب، مدت زمان سى سال 

  پايان مى يابد.»5 «را دربرمى گريد و با تصرف معبد دلف توسط فيلوملوس فوسيدى 

) در اين جا كتاب حاضر را، پس از روايت صلحى كه بني يونانيان و اردشري منعقد شد و 9(
 تصرف روم توسط گل ها، براساس طرحى كه در آغاز درانداخته بودمي، به پايان مى برمي.

 ______________________________
)1.((Iapygie ) ؛ سرزميىن واقع در ايتاليا، جماور پوئى يا پوئيل(Pouille ) در

 ؛ يونانيان كوچ نشني بزرگى در آن جا داير كرده بودند.( Apulie)آپوىل 

)2.(Ceriens  

)3.(Trausienne  

)4.((Callisthene ) ؛ فيلسوف و مورخ يوناىن و مهشريه زاده ى ارسطو كه در نزد اسكندر
 كتاب مى خواند و سراجنام نيز به دستور او به قتل رسيد.

)5.(Philo meluslephocidien  
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 دي

 ودور سيسيلى كتاخبانه تارخيى 

 كتاب پانزدهم 

   . م) پايان پادشاهى اردشري دوم هخامنشى سيادت تب ترمجه و حواشى از:360- 386(

 1384محيد بيكس شوركاىي- امساعيل سنگارى انتشارات جامى 

 466ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

- 6469965 تلفن 162انتشارات جامى خيابان دانشگاه، چهار راه وحيد نظرى، مشاره 
 كتاخبانه تارخيى (كتاب پانزدهم) پايان پادشاهى اردشري دوم هخامنشى، سيادت تب 6400223

 مشارگان: 1384ديودور سيسيلى مرتمجان: محيد بيكس شوركاىي امساعيل سنگارى چا  خنست: 
  جلد چا : فراين حق چا  خمصوص ناشر است 2000

 467ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خالصه ى مطالب 

 - جنگ پارسيان با اوراگوس در قربس 

 - ساكنان مانتينه، برخالف صلح مهگاىن، توسط السدمونيان از ميهن خويش رانده شدند.

 - اشعار دنيس جبار

 - دستگريى تريى باز و تربئه وى 

 - مرگ گلوس و حمكوميت اورونتس 
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 - جنگ آمينتاس و السدمونيان با اولنت 

 - اشغال كادمه توسط السدمونيان 

 - شهرهاى يوناىن برخالف پيمان توسط السدمونيان به بردگى كشيده شدند.

 - بناى فاروس در يكى از جزاير درياى آدرياتيك 

 - لشكركشى دنيس به تريه ىن و غارت پرستشگاه آن 

 - لشكركشى دنيس عليه كارتاژيان، پريوزى و شكست وى 

 - اشغال جمدد كادمه توسط تباييان 

 - خطراتى كه بيمارى واگريدار براى كارتاژيان به مهراه داشت.

 - ماجراى جنگ بئوسى 

 - لشكركشى ترى بال ها به آبدر

 - لشكركشى پارس به مصر

 - پريوزى تباييان بر السدمونيان طى نربد معروف لوكرت و ادعاهايشان براى فراچنگ آوردن سيادت 

 - اعمال تباييان در طى يورش هايشان به پلوپونز

 - ايفى كرات، سردار سپاه و دستاوردهايش در هنر نظامى گرى 

 - لشكركشى السدمونيان به كورسري

 468ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 - زمني لرزه و آب لرزه ى پلوپونز و مشعلى كه در آمسان پديدار شد.
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 - كشتار بزرگ در آرگوس كه به «باس توناد» معروف شد.

 - ژازون، جبار فرس و جانشينان وى 

 - مسن توسط تباييان دگربار مسكوىن شد.

 - لشكركشى تباييان به تساىل 

 470ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نقشه آتن و ديوار مشهور پريه 

 471ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نقشه سرياكوز و سيسيل- به اين مكان ها توجه كنيد: سرياكوز، رگيوم، ناكسوس، مسن، اگرييوم 
 (اژيريوم، حمل تولد ديودور)، ژال، كاتان، انتال، اريكس و آكراگاس 

 472ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نقشه لشكركشى كوروش كوچك: به مسري حركت سپاهيان كوروش تا حمل وقوع نربد كوناكسا و 
 مسري بازگشت مزدوران يوناىن وى توجه كنيد.

 473ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

1. 

) در طول اين اثر، بنا بر رسم و سّنت موّرخان، هرگز از بيان سخنان صريح و ىب پرده باز 1(
نايستادمي و افراد درستكار را با حتسني و ستايشى كه سزاوار اعمال نيك آن هاست، مفتخر 

ساختيم و بدكاران را نيز به دليل خطاها و لغزش هايشان، مورد نكوهشى كه سزاوارشان است، قرار 
داده امي. بدين سان، انديشيدمي تا انسان هاىي را كه ذاتا بزرگ و شريف اند، به اميد دستياىب به 
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افتخارى جاودان، براى مبادرت به كارهاى نيك، برانگيزمي و انسان هاى شرور را نيز، با هراساندن 
 .»1 «از نكوهشى عادالنه، از اعمال زشت برحذر دارمي 

) نيز، آنگاه كه حكايتمان به دوره اى رسد كه شكست غريمنتظره ى لوكرت، بزرگ ترين تريه خبىت را 2(
براى السدمونيان به ارمغان آورد و در مهني دوران، شكست ديگرى در مانتينه، برخالف انتظار، 
موجب از دست رفنت سيادتشان بر يونان شود؛ براين باورمي كه مى بايد از اصول اين اثر پريوى 

  قرار دهيم.»2 «كرده و السدمونيان را، مورد نكوهشى كه سزاوار آن هاست،

) در واقع، چه كسى اين مردم را سرزنش و حمكوم خنواهد كرد كه وارث سيادتى از جانب 3(
نياكانشان بودند كه بر پايه هاى حمكمى استوار و به لطف شايستگى چنني نياكاىن، بيش از پانصد 

سال حفظ شده بود؛ وىل سراجنام رفتار نسنجيده و ناخبردانه شان، موجب از دست رفنت آن 
 گرديد. اين مسئله اين گونه قابل 

 ______________________________
). ديودور در اين پيش گفتار موضوع نقش اخالقى تاريخ را- كه در مقدمه ى كتاب خنست به 1(

بررسى آن پرداخته است- از سر مى گريد و اين كار را اغلب با به كارگريى واژگاىن مهانند و 
 يكسان اجنام مى دهد. ر. ك.

 )1، 1به: ديودور سيسيلى (

). موضوع جنايت هاى اسپارت و كيفر و جزاى اين اعمال به دفعات در خبش خنست كتاب 2(
 آورده مى شود.

 474ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

توجيه است: نسل هاى پيشني به واسطه ى جنگ هاى ىب مشار و پرخماطره، به افتخارى ىب نظري دست 
يافته بودند و با مردمان حتت انقياد خويش به نرمى و مالطفت رفتار مى كردند. برعكس، 

اخالفشان، با در پيش گرفنت اعمال و رفتار خشونت آميز و فخرفروشى به متحدين خويش و با 
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جنگ هاى ناعادالنه و خودخواهانه عليه ديگر يونانيان، سياست بدون مالحظه اى را در پيش 
 گرفتند كه عّلت از كف دادن امپراتورى شان را توجيه مى كند.

) در واقع، ناكامى، فرصىت را براى قربانيان آكنده از كينه فراهم آورد تا از ظلم و بيداد آن ها، 4(
كني بستانند و اين مردم كه از ديرزماىن، شكسىت را پذيرا نشده بودند، از حتقريى، از پاى درآمدند 
كه اين حتقري، دامن گري كساىن مى شود كه موجب ويراىن و از دست رفنت آثار باشكوه نياكانشان 

 مى گردند.

) اين چنني، تباييان كه ساليان دراز حتت انقياد آنان بودند، در اين زمان، به رغم مهه ى 5(
انتظارات، بر السدمونيان پريوز شده، سيادت بر يونان را به چنگ آوردند. السدمونيان، هنگامى 

كه از سيادت و سرورى بر يونان حمروم شدند هرگز نتوانستند شكوه نياكانشان را، دگربار، 
 فراچنگ آورند.

) ما به اين انتقادات بسنده مى كنيم و پس از بيان ترتيب زماىن وقايع اين خبش، رشته ى 6(
، چهاردمهني كتاب تاريخ مان، با شرح انقياد »1 «حكايتمان را از سر مى گريمي. كتاب پيشني 

رژيوم توسط دنيس و تصرف روم به دست گل ها پايان يافت و اين وقايع، در ساىل روى داد كه 
مقّدم بر لشكركشى پارس به قربس، عليه شاه اواگوراس بوده است. كتاب حاضر را با بيان 

حكايت اين جنگ آغاز خواهيم كرد و آن را در ساىل كه مقّدم است بر آغاز پادشاهى فيليپ، 
 پسر آمينتاس، به پايان خواهيم رساند.

 ______________________________
). خالصه ى بسيار امجاىل اين كتاب از حيث ساختار و اصطالحات به كار گرفته شده در 1(

  شباهت دارد.11آن، به خالصه ى كتاب 

 475ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .2  . م 385- 386
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 آرخونت آتن بود، روميان به جاى كنسول ها، سه تريبون »1 «) هنگامى كه ميس تيخيدس 1(
  و ...»4 « و س. اميليوس »3 « را به نام هاى م. فوريوس »2 «نظامى 

. در اين سال اردشري، پادشاه پارس، عليه اواگوراس، شاه قربس، لشكركشى كرد. »5 «برگزيدند
اردشري زمان زيادى را وقف تدارك اين جنگ كرد و نريوهاى زميىن و درياىي چشم گريى را مجع آورى 

 هزار نفر بود كه سواره نظام نيز از مجله ى آن ها بودند. وى 300كرد؛ نريوى زميىن وى مشتمل بر 
 بيش از سيصد كشىت سه رديف پاروىي نيز تدارك ديده بود.

) اردشري فرماندهى نريوهاى زميىن را به دامادش اورونتس و فرماندهى ناوگان را به تريى باز- 2(
كسى كه از احرتام شاياىن در پارس برخوردار بود- سپرد. هر دوى آن ها، فرماندهى سپاهيانشان را 
در فوسه و كيمه بر عهده گرفتند و پس از عبور از كيليكيه، به سوى قربس روانه شده و در آن جا 

 »6 «عمليات جنگى را با قدرت آغاز كردند.

 ______________________________
)1.(Mystichides  

). عنوان بعضى از صاحب منصبان روم باستان كه داراى اختيارات كشورى، لشكرى يا هر دو 2(
بودند. تاريخ منصب تريبوىن رابطه ى نزديك با كشمكش هاى پلبني ها و پاتريسني ها دارد. 

 دسته بودند و مهم ترين آن ها تريبون هاى افسران ارشد لژيون ها 6تريبون هاى نظامى يا لشكرى 
  . م منصب تريبون نظامى با اختيارات كنسوىل تأسيس 367- 444بودند. طى دوران حبراىن 

 شد.

)3.(M .Furius  

)4.(C .Aemilius  

) مربوط به سال هاى 1، 97 (14). تكرار اسامى افرادى از تريبون هاى نظامى كه در كتاب 5(
) اين تريبون ها مركب 1. 26. 5  . م ذكر شده است. بر پايه ى نظر تيت- ليو (390- 391
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 تن. به دفعات پيش مى آيد كه ديودور، اسامى تريبون هاىي را به عنوان مثال 3 تن بودند و نه 6از 
 سه تن عنوان مى كند، اّما تنها از دو تن از آن ها نام مى برد.

  . م قرار داده 385- 386). ديودور شروع مرحله ى اصلى جنگ قربس را در سال هاى 6(
است. مانند متامى تاريخ هاى شروع جنگ ها، اين تاريخ نيز شبهه برانگيز است. ك. جى. بلوخ 

ثابت كرده است كه اواگوراس، ىب گمان صور را كه در آغاز خماصمات در اختيار داشت، هنگامى 
كه پارسيان در مصر بودند به تصرف خويش درآورد. بر پايه ى نظر النشو- كه تاريخ گذارى 

) از آن سخن به ميان آورده 140ديودور را مى پذيرد- جنگ مصر كه تنها ايزوكرات (مدح نامه، 
   . م روى داده است.-386 تا 388در سال هاى 

 476ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) اما اواگوراس با آخوريس، شاه مصر و دمشن پارسيان، متحد شده و سپاه كمكى قابل 3(
، حاكم كاريه، كه در خفا به وى »2 « و از هكاتومنوس »1 «مالحظه اى از وى دريافت داشت 

دست دوسىت داده بود، مبالغ هنگفىت پول براى مواجب مزدورانش دريافت داشت. وى مهننني 
 ديگر دمشنان آشكار و پنهان پارسيان را بر آن داشت تا در جنگ شركت جويند.

) اواگوراس تقريبا صاحب متامى شهرهاى قربس بود و در فنيقيه؛ صور و شهرهاى ديگر را در 4(
 كشىت سه رديف پاروىي- كه بيست كشىت را صور و هفتاد كشىت ديگر را 90اختيار داشت. او 

قربس تدارك ديده بود- و نيز شش هزار سرباز قربسى و سپاهيان ىب مشارى از متحدين، در اختيار 
. وانگهى از آن جا كه سكه هاى زيادى در اختيار داشت مزدوران زيادى را به »3 «داشت 

 و ديگر كساىن كه بر پادشاه پارس »4 «استخدام خويش درآورد. سر آخر، پادشاه اعراب 
 بدگمان بودند مشار زيادى سرباز براى او فرستادند.

3. 

) اواگوراس با اميان و اعتمادى كه چنني سپاهى به وى مى خبشيد، وارد كارزار شد. در بادى 1(
 امر، با كشىت هاى سريع جنگى پرمشارش، بر كشىت هاى 
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 ______________________________
 385ك. جى. بلوخ كه بيشرت مورخان از وى تبعيت كرده اند اين جنگ را در فاصله ى سال هاى 

  . م قرار مى دهد كه اين نظر به واقعيت نزديك تر است. پس عمليات هاى جنگى در 383تا 
 381قربس، پيش از تارخيى شروع مى شود كه ديودور از آن سخىن منى راند و بنابر نظر بلوخ در 
  . م 382 . م شروع و يا اگر با نظر ديودور مبىن بر دو سال جنگ مداوم، موافق باشيم در 

 روى داده است.

  . م) بدان اشاره مى كند، اين 342/ 1- 405). مهننان كه م. كلوشه (يونان و مصر از 1(
 خنستني بارى است كه يك شاه مصرى نريوى كمكى نظامى براى يونانيان گسيل مى دارد.

 ). وى در آغاز جنگ، فرمانده ى نريوهاى پارسى بود.2(

 هزار پيل تست حضور داشتند. ارقام 3) تنها 141). بر پايه ى نظر ايزوكرات (مدح نامه، 3(
ديودور به واقعيت نزديك ترند: ايزوكرات خطيب مى خواهد ضعف مادى شاه و ايستادگى اش را در 

 تقابل با هم قرار دهد.

). رودومان، «شاه بربرها» را به «شاه اعراب» اصالح كرده است. بايد خاطرنشان ساخت كه 4(
  . م منعقد كرده 6يكى از شاهان اعراب پيماىن را با كمبوجيه، پادشاه پارسيان، در پايان قرن 

 است (ر. ك به:

) خود مى پندارد كه شاه اعراب و شاه مصر احتماال 4، 46، 13). ديودور (5، 3هرودوت، 
   . م درانداختند.410طرح هاى مشرتكى را در سال 

 477ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

حامل آذوقه ى دمشن، محالت غافل گريانه اى صورت داد: برخى از آن ها را غرق كرد و مانع حركت 
 برخى ديگر شد و ديگر كشىت ها را نيز به تصرف خويش درآورد.
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اين چنني با وجود آن كه مشار زيادى سرباز در اين جزيره گرد آمده بودند، بازرگانان جرأت محل 
 گندم به آجنا را نداشتند. به زودى سپاه پارس دچار قحطى گرديد.

) فقدان غذا موجب شورش شد: مزدوران بر فرماندهانشان شوريده، برخى از آن ها را به قتل 2(
 رساندند و اين امر در سراسر اردوگاه، اغتشاش هاىي را پديد آورد.

) فرماندهان پارسيان و گلوس، درياساالر ناوگان، براى پايان دادن به شورش، با مشكالت 3(
عظيمى مواجه شدند. آنان با ناوگانشان رهسپار شده و از كيليكيه مقدار زيادى آذوقه فراهم 
ساختند كه موجب وفور مواد غذاىي در اردوگاه گرديد. اّما درباره ى اواگوراس؛ آخوريس، شاه 

 مصر، به ميزان كاىف گندم، پول و ديگر تداركات الزم را براى او گسيل داشت.

) با وجود اين، اواگوراس به خوىب دريافت كه نريوهاى درياىي اش بسيار كمرت از نريوهاى 4(
دمشن اند. وى براى افزايش آن ها، شصت كشىت جديد جتهيز و پنجاه كشىت ديگر را از آخوريس 
درخواست كرد كه او، اين كشىت ها را از مصر برايش روانه ساخت. اين چنني در جمموع، او 

دويست كشىت سه رديف پاروىي در اختيار داشت. اواگوراس كشىت ها را با سالح هاى مهيىب جتهيز 
 كرد و با مانورهاى پى درپى، مورد آزمايش قرار داد تا براى جنگ آماده و مهيا باشند.

 رهسپار شد، اواگوراس »1 «هنگامى كه ناوگان شاهنشاهى، در امتداد ساحل، به سوى كيتيون 
 با ناوگاىن منظم به طور غري منتظره بر آن يورش برده و اين گونه بر پارسيان پريوز شد.

 ______________________________
  . م قرار مى دهند، 381، كه وقوع آن را معموال به سال ( Kition)). نربد كيتيون 1(

بزرگ ترين روى داد اين جنگ است. اين تنها واقعه اى است كه دو منبع ديگرى كه درباره ى اين 
) و تئوپومپ (تاريخ، 141جنگ در اختيار دارمي، از آن سخن رانده اند: ايزوكرات (مدح نامه، 

مورّخ پريوى كرده ( Ephore)). اگر ديودور درباره ى وقايع روى داده در آسيا از افور6، 103
است، اين روايت از منبعى بره جسته است كه داراى ارزش زيادى است، زيرا بر پايه ى نظر 

 )، افور به خوىب اين جنگ را شرح داده است.25، 12پوليب (
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 478ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) وى با ناوگاىن آماده نربد بر ناوگاىن كه به خوىب سازماندهى نشده بود، يورش برده و سپاهياىن 5(
آماده را با رقيىب كه غافلگري شده بود، رويارو كرد. وقىت اواگوراس از خنستني درگريى، برترى اى 

نصيبش شد كه پريوزى را به وى نويد مى داد، با كشىت هاى سه رديف پاروىي كه به صورتى منسجم 
سازماندهى شده بودند بر كشىت هاى متفرق، پراكنده و بدون نظم دمشن يورش برد، برخى از آن ها 

 را غرق كرد و بسيارى ديگر را به تصرف خويش درآورد.

) با اين حال، گلوس درياساالر و ديگر فرماندهان پارسى به سخىت مقاومت كردند و نربد 6(
درياىي سخىت درگرفت كه در بادى امر برترى از آن اواگوراس بود؛ وىل هنگامى كه گلوس با متامى 
ناوگانش بر وى محله ور شد و جنگ سخىت را در پيش گرفت، اواگوراس به دنبال از دست دادن 

 مشار زيادى از كشىت هاى سه رديف پاروىي، فرار را برقرار ترجيح داد.

4. 

) پارسيان پس از كسب پريوزى در دريا، نريوى زميىن و درياىي خويش را در شهر كيتيون گردهم 1(
آوردند و از آن جا براى به حماصره در آوردن ساالمني رهسپار شدند: آنان شهر را از خشكى و 

 دريا حماصره كردند.

) تريى باز، پس از نربد درياىي، به كيليكيه رهسپار شد و آنگاه خود را به نزد شاه رسانيد: 2(
پريوزى را به آگاهى شاه رساند و با دو هزار تاالن، براى ادامه ى جنگ، بازگشت. اواگوراس كه، 
پيش از نربد درياىي در نزديكى ساحل، بر خبشى از پياده نظام دمشن در خشكى پريوز شده بود، 
به آينده اميد داشت؛ وىل هنگامى كه در دريا شكست خورد و در شهرى حماصره شد و گرفتار 

 آمد، شجاعت را از كف داد.

) با وجود اين، وى كه براى ادامه ى جنگ مصمم بود، فرماندهى كل سپاهيان قربس را به 3(
 واگذار كرد و موفق شد شبانگاه با ده كشىت سه رديف پاروىي، دور از »1 «پسرش پيثاگوراس 

چشم دمشن، ساالمني را ترك گفته، بگريزد. او خود را به مصر رساند و مذاكره اى با شاه آن جا به 
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عمل آورد: او پادشاه مصر را وادار كرد كه با متام توان جنگ را ادامه دهد و فراموش نكند كه 
 جنگ با پارسيان، به هر دوى آنان 

 ______________________________
 ). متامى نسخه هاى خطى ديودور، پيثاگوراس را پسر اواگوراس مى خوانند.1(

 479ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مربوط مى شود.

5. 

) مهزمان با اين رخدادها، السدمونيان تصميم گرفتند كه عليه مانتينه، بدون در نظر گرفنت 1(
معاهدات جارى، لشكركشى كنند. داليل اين لشكركشى چنني است: در آن زمان يونان، از 

صلحى مهگاىن معروف به آنتالسيداس برخوردار بود كه براساس آن، متامى شهرها از ساخلوها ختليه 
شده و براساس توافقى عمومى، خودخمتارى به آن ها داده شد. السدمونيان به واسطه ى دلبستگى 

به سيادت و ميل به جنگ، اين صلح را چونان خارى در چشم، غري قابل حتّمل مى انگاشتند: 
آنان حسرت قدرت مطلقى را مى خوردند كه پيش از اين بر يونان اعمال مى كردند و ىب صربانه در 

 پى تغيريى بودند.

) السدمونيان، ىب درنگ پس از پيمان، سعى كردند شهرها را حتريك كنند و به كمك 2(
هوادارانشان در اين شهرها، آشوب هاىي را برانگيزند. در ميان اين شهرها، برخى، بانه هاى موجهى 
براى اين كار به دست السدمونيان دادند. در واقع هنگامى كه اين شهرها صاحب خودخمتارى 
 شدند، از افرادى كه در زمان سيادت السدمونيان، در رأس قدرت بودند خواستار توضيح شدند

. در مقابل كيفر خواست هاى سنگيىن كه در آ�ا، عطش انتقام جوىي جناح مردمى و »1«
پرطرفدار موج مى زد و نيز در مقابل حمكوميت هاى ىب مشار به تبعيد، السدمونيان طرف جناح 

 شكست خورده را گرفتند.
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) السدمونيان با پذيرفنت و آوردن تبعيديان به نزد خويش، ابتدا شهرهاى ضعيف را به روز 3(
 ؛ آنگاه با توسل به جنگ، شهرهاى »2 «اسلحه به بردگى كشيدند

 ______________________________
). ديودور تنها مورخى است كه از واكنش ضد اسپارتى، در شهرهاىي كه تا آن زمان حتت فرمان 1(

السدمونيان بودند، سخن مى راند. بيان چنني مسئله اى، دست كم، حريت آور است: او به هيچ 
منونه و مثاىل اشاره منى كند و روى دادهاى حاضر، بيشرت كني ستاندن اسپارت و هوادارانش را در 

 ذهن متبادر مى سازد.

). ديودور تنها كسى است كه اظهار مى دارد، اسپارت به شيوه اى رومشند، از اختالفات داخلى 2(
 شهر را مى شناسيم كه 2شهرها بره جسته است؛ اين امر كامال قابل پذيرش است. امروزه، تنها 

قرباىن اسپارت شدند و در آن جا، گروه هاى هوادار اسپارت، نقش تعيني كننده اى ايفا كردند. شهر 
، 5؛ 17، 3، 5؛ 13- 10، 3، 5؛ 8، 2، 5فليونت (ر. ك به: گزنفون، هلنيكا (تاريخ يونان) 

 ).31- 25، 2، 5) و شهر تب (ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان، 25، 3

 480ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مهم تر را وادار به اطاعت از خويش كردند؛ آ�ا حىت به مّدت دو سال پيمان صلح مهگاىن را زير 
پا �ادند. السدمونيان هنگامى كه دريافتند مانتينه- شهرى كه در مهسايگى شان قرار دارد- داراى 
مجعيت زياد و مردان شجاعى است و به مدد صلح مهگاىن، به شيوه اى نگران كننده، در حال 

 .»1 «گسرتش و پيشرفت است، براى حتقري اين مردمان بسيار مغرور، خلىت درنگ نكردند

) آنان در ابتدا منايندگاىن را به مانتينه فرستادند تا آنان را وادارند باروهاى شهر خويش را ويران 4(
- كه از دير زماىن آن جا را ترك كرده »2 «ساخته و متامى ساكنني شهر، به پنج دهكده قدميى 

. ساكنني مانتينه به اين دستور »3 «بودند تا با هم در شهر مانتينه زندگى كنند- كوچانده شوند
 وقعى ننهادند و السدمونيان با سپاهى، شهر را به حماصره در آوردند.
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) ساكنني مانتينه، منايندگاىن را به آتن فرستادند تا از آن ها تقاضاى كمك كنند؛ آتن از نقض 5(
پيمان صلح مهگاىن امتناع كرد. با وجود اين، ساكنني مانتينه، با نريوهاى خودى، حماصره را برتافتند 

 و به سخىت در برابر دمشن از خود دفاع كردند. بدين سان، جنگ هاى تازه اى در يونان آغاز شد.

6. 

) در سيسيل، دنيس، جبار سرياكوز، كه از نگراىن جنگ عليه كارتاژها به در آمده بود، در 1(
صلح و آرامش روزگار مى گذرانيد؛ بدين خاطر شوروشوق سراييدن شعر، سراسر وجودش را 

. وى پرآوازه ترين شاعران را نزد خويش فرامى خواند، مهواره آن ها را از الطاف خويش »4 «فراگرفت 
بره مند مى ساخت و آن ها را بسان استادان و نقاداىن مى انگاشت. او كه از داورى هاى متملقانه ى 

 اطرافيانش سرمست مى شد، بيش از پريوزى هايش در جنگ، بر اشعارش مى باليد.

 ______________________________
). با روايت گزنفون بسيار متفاوت است: او با بيان عدم وفادارى مانتينه، رفتار اسپارت را 1(

 توجيه مى كند.

) دهكده ها را پنج تا مى داند. گزنفون 2، 3، 8). ديودور به مانند افور و اسرتابون (جغرافيا، 2(
 ) فقط از چهار دهكده نام مى برد.7، 2، 5(تاريخ يونان، 

). برپايه نظر گزنفون، اسپارت مطالبات كمرتى داشت. اسپارت، در آغاز، تنها خواهان 3(
 نابودى باروها بوده است. پراكندن عموم در دهكده ها، تنها پس از پريوزى �اىي معنا پيدا كرد.

 ). قسمت هاىي از اثرش توسط ب. اسنل مجع آورى شده است.4(

 481ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 كه »2 «، مؤلف ديىت رامب ها»1 «) از ميان شعراىي كه پريامون او بودند، بايد از فيلوكسنوس 2(
به خاطر نوآورى هايش در شعر معروف بود، نام برد. در صرف شامى كه پس از آن اشعار جبار 
خوانده شد، عقيده ى فيلوكسنوس را جويا شدند. پاسخ وى بسيار صريح و ىب پرده بود. جبار كه 
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دل آزرده شده بود، با بيان اين كه وى، از روى حسادت، شعرهايش را حتقري كرده است، 
فيلوكسنوس را به باد سرزنش و انتقاد گرفته و به مالزمينش دستور داد كه وى را ىب درنگ، به 

  برند.»3 «التومى 

) فرداى آن روز، دوستان فيلوكسنوس از دنيس خواستند كه بر وى رحم آورد. دنيس با وى از 3(
در صلح درآمد و دگربار، مهان ميهمانان را براى شام دعوت كرد. پس از خلىت ميگسارى؛ دنيس 
دگربار به متجيد و ستايش اشعارش پرداخت و برخى از آن ها را كه موفقيت آميز مى پنداشت از بر 

 خواند و از فيلوكسنوس پرسيد:

«اين اشعار را چگونه مى بيىن؟» فيلوكسنوس ىب آن كه پاسخى بدين سؤال دهد مالزمان دنيس را 
 فراخوانده، به آن ها گفت كه وى را به التو مى برند.

) دنيس كه از اين جواب زيركانه به خنده افتاده بود، صراحت فيلوكسنوس را برتافت؛ چه اين 4(
مزاح، انتقاد را مالمي تر و نرم تر ساخت. مدت زماىن بعد، چون نزديكان وى و دنيس از او 

خواستند، از صراحت ىب جايش چشم پوشى كند، فيلوكسنوس قوىل حريت آور داد: او گفت كه در 
پاسخ هايش، جانب حقيقت را خواهد گرفت و در عني حال، دنيس را نيز خرسند خواهد گرداند 

 و به اين قول، جامه ى عمل پوشاند.

) يك روز كه جبار اشعارى در باب موضوعى تأثرانگيز از برخوانده بود، از وى پرسيد: «اين 5(
شعر را چگونه مى ياىب؟»، وى گفت: «رّقت آور». او به لطف اين پاسخ دو پلويش، به قولش 

 جامه ى عمل پوشاند: دنيس در واقع گمان كرد كه 

 ______________________________
از بزرگ ترين نويسندگان ( Phi loxenosdecythere)). فيلوكسنوس سيرتى 1(

 ديىت رامب هاى عصر خويش بوده است.

؛ سرودهاىي شورانگيز در وصف ديوىن سوس، اهله ى ( Dithyrambes)). ديىت رامب ها2(
 شراب، بودند.
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) شاعر به خاطر فريفنت 7، 1. بنابر نظر آتنه (15). ر. ك: لوسني، عليه يك ناآگاه، بند 3(
 ، در واقع، عنوان يك از ديىت رامب ها مى باشد.)Galatee[گاالته حمكوم گرديد (گاالته [

 482ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

«رّقت آور» يعىن «شورانگيز و سرشار از مهدردى»؛ پس آن را يك موفقيت شعرى در نظر گرفت 
و اين پاسخ را به مثابه ستايش و متجيدى انگاشت؛ ديگران اين كلمه را به درسىت تفسري كرده، 

 دريافتند كه منظور از «رّقت آور» تنها ساختار ضعيف و ىب ارزش شعر دنيس است.

7. 

) تقريبا نظري اين ماجرا براى افالطون فيلسوف روى داد. دنيس وى را به نزد خويش فراخواند و 1(
در آغاز، هرچند كه مى ديد وى با آزادى و صراحىت كه از يك فيلسوف انتظار مى رود سخن 
مى گويد، احرتامات شايان توجهى به وى ابراز داشت، اّما اندك زماىن بعد، دنيس كه از برخى 
انديشه هايش آزرده شده بود، رفتارش را نسبت به او كامال تغيري داد. او را به بازار برد و بسان 

 به بيست مني به فروش رساند. فيلسوفان تالش خويش را براى بازخريد وى به كار »1 «برده اى 
گرفتند و پس از آن كه به وى صميمانه يادآورى كردند كه عاقل مى بايد تا حد ممكن از معاشرت 

 با جباران پرهيز كند، يا اين كه به متلق آن ها بپردازد، وى را به يونان بازفرستادند.

) با وجود اين، دنيس، مهواره شيفته ى شعر بود: او هنرمنداىن را كه صداى خوشى داشتند به 2(
جشن هاى املپى مى فرستاد تا اشعارش را براى مردم باز خوانند. اين هنرمندان، در ابتدا، مردم را با 
زيباىي صدايشان حتت تأثري قرار مى دادند، وىل وقىت عموم به دقت به آواز آن ها گوش مى دادند، 

 .»2 «آنان را مورد متسخر قرار داده و تنها قهقهه ى مردم بود كه نصيبشان مى شد

 ______________________________
- 18، 3) و ديوژن الئرسى (5- 4). ر. ك به: روايت پلوتارك (حيات مردان نامى، ديون، 1(

). هر سه اين مورخان به نزاعى ميان دنيس و افالطون اشاره مى كنند، اّما ديودور تنها كسى 20
است كه فروش فيلسوف را در سيسيل مى داند. دو تن ديگر فروش وى را در اژين مى دانند: 
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درباره ى جزئيات اختالف نظر وجود دارد، اّما هر سه توافق نظر دارند كه افالطون بر كشىت پوليس 
السدموىن در نشست و عزميت كرد و پوليس كه دنيس به وى دستور داده بود افالطون را به فروش 
برساند، او را به اژين برد. ىب گمان اين امر ناشى از دو روايت از دو منبع متفاوت است: ديودور 
ديدگاه سيسيلى را منعكس مى سازد كه با دنيس، دمشن و خمالف است. عمل به فروش رساندن 
افالطون يك واقعيت مسلم است، وىل برخى پژوهش گران از اين كه دنيس مرتكب چنني عملى 

 شده باشد، ترديد دارند.

 388). ديودور اين خبت برگشتگى را پيش از اين، با قرار دادن تاريخ آن در مسابقات سال 2(
  . م روايت-

 483ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) هنگامى كه دنيس دريافت اشعارش به متسخر گرفته شده است، غمى جانكاه سراسر وجودش 3(
را فرا گرفت. اندوهش روز به روز فزوىن مى يافت تا عاقبت، جنون بر روانش مستوىل گشت: 

مى گفت كه متامى دوستانش بر وى رشك مى برند و به آنان ظنني مى شد كه در پى توطئه چيىن اند. 
عاقبت به چونان درجه اى از اندوه و جنون رسيد كه بسيارى از دوستانش را به اتامات واهى، به 

 و »1 «كام مرگ فرستاد و مشار زيادى از آن ها را نفى بلد كرد. در بني تبعيدشدگان، فيليستوس 
- دو مردى كه از شجاعىت ىب نظري برخوردار و در عمليات هاى جنگى »2 «برادر تىن اش لپتينس 

 خدمات بزرگى به وى كرده بودند- يافت مى شدند.

 در ايتاليا پناه جسته و توسط يونانيان ايتاليا، با احرتام، مورد استقبال قرار »3 «) آ�ا به توريوآ4(
 و از »4 «گرفتند؛ آن دو، بعدها با خواهش دنيس، با وى آشىت كرده، به سرياكوز بازگشتند

لطفى كه پيش از اين برخوردار بودند، بره مند شدند و حىت لپتينس با دخرت دنيس ازدواج كرد. 
 چنني بود آن چه كه در اين سال روى داد.

 .8  . م 384- 385

  و»6 « آرخونت آتن بود، روميان ل. لوكرتيوس »5 «) هنگامى كه دخى تئوس 1(
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 ______________________________
) به سخنراىن ليزياس، شركت دنيس در 109، 14كرده است. خنستني روايتش كه كامل تر است (

مسابقات گردونه راىن و غرق شدن كشىت هيئت منايندگى اشاره مى كند. اين تكرار اشتباه، براى 
بسيارى از پژوهش گراىن كه منابع مورد استفاده ى ديودور را مى جستند، جالب بوده است. بسيارى 

از پژوهش گران با پريوى از س. آ. و ولكاردسن، اين امر را گواه آن مى دانند كه ديودور، 
، در امور سيسيليان، از وى پريوى كرده، رها 14را كه در كتاب ( Timee)نوشته هاى تيمه مورخ 

، از نويسنده اى كه با دنيس جبار دمشىن داشته و وقايع را 7 و 6كرده است. ديودور در بندهاى 
 از نظرگاه سيسيلى مى نگريسته، اهلام گرفته است.

)1.(Philistos  

)2.(Leptines  

)3.(Thourioi  

) فيليستوس تنها پس از مرگ دنيس 6، 11). بر پايه نظر پلوتارك (حيات مردان نامى، ديون، 4(
 به سرياكوز بازگشت.

)5.(Dexitheos  

)6.(L .Lucretius  

 484ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

. در اين سال، پادشاه ساالمني، اواگوراس، »2 « را به كنسوىل برگزيدند»1 «سرويوس سولپيسيوس 
 مصر را به آهنگ قربس ترك كرد: او پوىل را كه آخوريس پادشاه فراهم كرده بود، با خود آورد،

 اّما اين مبلغ انتظاراتش را برآورده منى كرد. او ساالمني را در حماصره اى سخت ديد و »3«
 متحدينش نيز وى را رها كرده بودند: پس ناگزير از مذاكره با دمشن شد.
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) تريى باز، فرمانده كل سپاهيان پارس، اعالم كرد كه صلح را با شرايط زير مى پذيرد: اواگوراس 2(
از متامى شهرهاى قربس، غري از ساالمني- كه در آن جا به عنوان پادشاه باقى خواهد ماند- 

چشم پوشى و هر ساله خراج ثابىت را به پادشاه پارس پرداخت كرده و از وى اطاعت كند، چونان 
 برده اى كه از اربابش اطاعت مى كند.

) به رغم سنگيىن اين شرايط، اواگوراس متام مفاد را غري از شرط آخر، پذيرفت. وى از اطاعت 3(
برده وار، سرباز زده، گفت كه مى بايست مهنون شاهى، حتت امر پادشاهى ديگر باشد. تريى باز 
بدان رضايت نداد؛ سردار ديگر اورونتس، كه از شهرت تريى باز رشك مى برد، نامه ى حمرمانه اى به 

 :»4 «سوى اردشري فرستاد كه در آن، تريى باز به اين داليل، متهم شده بود

) وى در اين نامه، ابتدا تريى باز را متهم كرد كه در حاىل كه مى توانست ساالمني را به اشغال 4(
خويش درآورد اين كار را نكرد، فرستادگان دمشن را پذيرا شد و با دمشن به توافق رسيد؛ مهننني 
پيماىن به سود خويش با السدمونيان منعقد ساخت، با آن ها از در دوسىت درآمد و نيز افرادى را 

  گسيل داشت تا نظر»5 «به پى تو

 ______________________________
)1.(ServiusSulpicius  

  . م، نيز 390- 391)، مربوط به سال هاى 1، 99 ديودور (14). از اين افراد در كتاب 2(
 )2، 29، 5نام برده شده است. ر. ك به: تيت ليو (

بود. چنني چيزى ( Nectenibios)). بر پايه ى نظر تئوپومپ، شاه مصر نكتنيبيوس 3(
 غريممكن مى منايد.

  . م شاه شد. درباره ى تاريخ جلوس 378- 379به سال ( NectanebosI)نكتانبوس اّول 
 1اين پادشاهان ر. ك به: اى. بيكرمان، «گاه مشارى وقايع سلسله ى سى ام»، مالنژ ماسپرو، ج 

 .1934(شرق باستان)، قاهره، 
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). تئوپومپ وقايع را به گونه اى ديگر تفسري مى كند: خصومت شخصى تريى باز نسبت به 4(
 اواگوراس، سازش اواگوراس با اورونتس و غريه.

)5.(Pytho  

 485ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ايزد را درباره ى طرح هاى شورش جويا گردند، عاقبت- آن چه كه مهم تر از مهه مى منود- در پى آن 
است كه با نيكى كردن، فرماندهان سپاه را با خود هم داستان سازد و با بذل و خبشش و دادن 

 وعده ها، نظر آن ها را به سوى خويش جلب كند.

) پادشاه با خواندن اين نامه، تمت هاى اورونتس را باور كرد و براى وى نوشت تا تريى باز را 5(
؛ تريى باز با آمدن به حضور پادشاه، »1 «دستگري كرده، به سويش بفرستد. اين دستور اجرا شد

 از وى خواست تا او را مورد داورى قرار دهند.

 بود، قضاوت را به »2 «تريى باز زنداىن شد و اندك زماىن بعد، پادشاه كه سرگرم نربد با كادوسيان 
 . اين چنني، اين مرافعه به درازا كشيد.»3 «وقت ديگر موكول كرد

9. 

) فرماندهى نريوهاى حاضر در قربس از آن اورونتس شد؛ وقىت وى دريافت كه اواگوراس 1(
دگربار، سرشار از اعتماد به نفس، آماده ى دفاع و مقاومت در شهر به حماصره درآمده است، 
حال آن كه نريوهايش، ناراضى از بازداشت تريى باز، نافرمان و سركش شده و از حماصره چشم 
پوشيده اند، از تغيري ناگهاىن اوضاع انديشناك شد. او مأموراىن را به نزد اواگوراس فرستاد تا براى 

پايان دادن به دمشىن ها با وى مذاكره و او را ترغيب كنند تا پيمان صلحى، با شرايطى كه وى پيش 
 از اين به تريى باز پيشنهاد كرده بود، منعقد سازد.

) اين چنني اواگوراس، به رغم انتظار، توانست از اشغال شهر خويش جلوگريى كرده، پيمان صلح 2(
زير را منعقد سازد: «اواگوراس پادشاه ساالمني خواهد بود، هر سال خراج ثابىت را پرداخت خواهد 
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كرد و چون شاهى، از شاه بزرگ اطاعت خواهد كرد.» بدين سان، جنگ قربس فرجام يافت: اين 
، وىل چون قسمت اعظم آن صرف فراهم ساخنت »4 «جنگ تقريبا ده سال به طول اجناميد

 تداركات شده 

 ______________________________
 )168) و پلوتارك (اخالقيات، 1، 14، 7). ر. ك به: پولني (1(

، 7، 11). درباره ى مردم جنگجوى كرانه ى غرىب درياى كاسپني، ر. ك به: اسرتابون (جغرافيا، 2(
1( 

) نقش اّول را در اين جنگ به تريى باز 25- 24). پلوتارك (حيات مردان نامى، اردشري، 3(
 مى دهد، حال آن كه بر پايه ى نظر ديودور، وى در زندان بوده است.

) تأييد شده است. اّما ديودور پس از آن كه تاريخ 64). اين رقم توسط ايزوكرات (اواگوراس، 4(
  . م به پايان 384- 385  . م قرار مى دهد آن را سال هاى 390- 391شروع جنگ را در 
 مى رساند و اين چنني،

 486ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 بود تنها دو سال، جنگى متام عيار روى داد.

) با وجود اين، گلوس درياساالر، كه با دخرت تريى باز ازدواج كرده بود، هراسيد كه به عنوان هم 3(
دست در طرح شورش، تلقى و توسط شاه جمازات شود؛ وى بر آن شد با خلق موقعيىت جديد، 
امنيت خويش را تضمني كند. او پول و سربازان ىب مشار در اختيار داشت و با بذل و خبشش 
فرماندهان كشىت هاى سه رديف پاروىي را به سوى خويش جلب كرد: آنگاه بر آن شد كه عليه 

 شاه شورش كند.

) ابتدا، فرستادگاىن را به سوى آخوريس، شاه مصر، روانه و پيمان احتادى را با او، عليه شاه 4(
، آنان را عليه شاه حتريك و »1 «بزرگ منعقد ساخت. مهننني براى السدمونيان نامه هاىي نوشت 
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مبالغ هنگفىت پول به آن ها تقدمي كرد و وعده هاى بزرگى به آن ها داد: به ويژه، به السدمونيان 
 وعده داد كه با آن ها در يونان، براى برقرارى دوباره ى سيادت اجدادى شان، مهكارى كند.

) حقيقت اين است كه اسپارتيان، از مّدتا پيش، عزم خويش را جزم كرده بودند تا دگربار 5(
سيادت خويش را به چنگ آورند: السدمونيان مى كوشيدند شهرها را به شورش وادارند و براى 

مهگان عيان و آشكار بود كه در پى به بردگى كشاندن آن ها مى باشند. وانگهى آوازه ى 
 ننگني شان، از زماىن كه ديگر يونانيان، آن ها را، به 

 ______________________________
سخن خود را نقض مى كند. تاريخ شروع جنگ درست است و بنابراين نربد مى بايست در 

   . م به پايان رسيده باشد.380- 381

  . م مى باشد. ت. ت. ب. رايدر، (روابط 380). اين احتاد در واقع مربوط به پيش از 1(
) نظريه ى ك. 9، بند 15اسپارت با پارس، پس از صلح شاه: روايىت عجيب از ديودور در كتاب 

 جى. بلوخ را كه براساس آن:

  . م خود را قدرمتند مى يابد، در آسيا مداخله 380«اسپارت از آن جا كه در يونان پس از 
مى كند» به نقد مى كشد. رايدر، برعكس، سعى مى كند اظهارات ديودور را كه براساس آن: 
«اسپارت با گلوس متحد مى شود تا موقعيتش را در يونان مستحكم سازد»، توجيه منايد. اين 

  . م 379پژوهشگر متام داليلى را كه اسپارت، به واسطه ى آن ها، مى بايست پس از سال 
نگران و هراسناك باشد، ارائه مى دهد و بر انزجار عمومى از اسپارت، در يونان، پس از تصرف 
كادمه پاى مى فشارد. اّما هر آن چه كه انگيزه هاى واقعى اسپارت بوده باشد (نظريه ى بلوخ 

 پذيرفتىن تر مى منايد)، منى توانيم از منت ديودور، براى توضيح آن ها، بره اى بربمي.

- 385مورخ، در واقع، پيوستگى وقايع را، به زعم خويش، رعايت مى كند: وى پيمان احتاد را در 
   . م قرار مى دهد و آن را با موقعيت اسپارت در فرداى صلح شاه توضيح مى دهد.384
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خاطر پيماىن كه با شاه منعقد كرده بودند و براساس آن يونانيان آسيا را به او تسليم كرده بودند، 
به ديده ى گناهكار مى نگريستند، موجب شرم و تأسف آن ها از آن چه كرده بودند، مى گرديد و 
آن ها به دنبال عذرى مّوجه بودند تا با اردشري وارد جنگ گردند. بنابراين با طيب خاطر با گلوس 

 متحد شدند.

10. 

) اردشري وقىت جنگ با كادوسيان را به فرجام رساند، تريى باز را به داورى نشاند و سه تن از 1(
. در مهني دوران قضات ديگرى را »1 «برتين و بزرگرتين قاضيان پارسى را براى اين مهم تعيني كرد

 و با »2 «كه گمان مى رفت حكم هاى نادرسىت صادر كرده اند، زنده زنده پوست كنده 
پوست هايشان، جايگاه حمكمه ها را كه قضات بر آن مى نشستند، پوشاند: اين چنني قاضيان در 
حني صدور حكم، منونه ى جمازاتى را كه براى قاضيان خالف كار در نظر گرفته شده بود، در 

 مقابل ديدگانشان داشتند.

) متهم كنندگان نامه ى اورونتس را قرائت كرده، اعالم كردند كه اين نامه براى متهم كردن 2(
تريى باز كفايت مى كند. تريى باز براى آن كه رفتارش را نسبت به اواگوراس توجيه كند (پيماىن را كه 
توسط اورونتس منعقد شده بود) قرائت كرده، خاطرنشان ساخت كه در اين پيمان، اواگوراس چون 
شاهى، از شاه بزرگ اطاعت خواهد كرد و حال آن كه خود وى، تنها به شرطى راضى به صلح 
شده بود كه اواگوراس از شاه، چون برده اى نسبت به اربابش اطاعت كند. وى درباره ى هاتفان 
گفت كه ايزد هرگز به پرسش هاىي درباره ى مرگ افراد پاسخ منى دهد و به گواهى متامى يونانيان 

حاضر، استناد كرد. وى دوسىت با السدمونيان را، با بيان اين كه وى اين دوسىت را به نفع شاه و نه 
به نفع خود خواسته بود، توجيه كرد و نشان داد كه اين دوسىت، موجب شد كه يونانيان آسيا را از 

. وى با ياد كردن از »3 «چنگ السدمونيان بريون آورد و آن ها را تسليم قدرت شاه بزرگ گرداند
 خدماتى كه در گذشته به شاه كرده بود، دفاع از خويش را به پايان رساند.

 ______________________________
 )31، 3). درباره ى قضات پادشاهى ر. ك به: هرودوت (تاريخ، 1(
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) تقريبا مهني داستان را روايت مى كند. تنها تفاوت اين است كه 25، 5). هرودوت (تاريخ، 2(
 سيسامنس، پيش از آن كه پوست كنده شود، گردن زده شد.

، 1، 5). تريى باز نقش مهمى هنگام صلح شاه ايفا كرد. ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان (3(
 )30، 1، 5؛ 25

 488ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) مى گويند كه وى به خدمات زيادى اشاره كرد و روى مهم ترين آن ها، كه دوسىت صميمانه ى 3(
شاه را براى وى به ارمغان آورده بود پافشارى كرد: هنگام شكار، دو شري به سوى شاه، كه سوار 

بر گردونه اى بود، يورش آورده و دو اسب از اسب هاى گردونه را دريده بودند و زماىن كه 
مى خواستند بر شخص شاه هجوم برند، تريى باز از راه رسيد و شريها را كشته و اين چنني شاه را 
از گزندى بزرگ رهانيد. بنابر گفته ها، اين مرد، شجاعىت ىب نظري هنگام جنگ ها از خود نشان 
مى داد و نصايح اش چونان معقول و منطقى بود كه شاه مهواره به كارگريى آن ها را به مصاحل 

 خويش مى ديد. به دنبال اين دفاعيه، قاضيان، تريى باز را به اتفاق آرا تربئه كردند.

11. 

) شاه، قاضيان را يك به يك فراخواند و از هريك، داليلى را كه به خاطر آن متهم را تربئه كرده 1(
بودند، خواستار شد: خنستني آن ها اعالم كرد كه اتامات به نظرش، ترديدآميز مى منايد حال آن كه 

 خدمات وى واضح و روشن است.

دّومني آن ها پاسخ گفت كه حىت اگر اتامات مستدل باشند، خدماتى كه وى كرده است بر 
خطاهايش مى چربد. نفر سّوم پاسخ گفت كه وى خدمات اجنام شده را در نظر نگرفته، زيرا شاه 
با دادن هداياى بزرگ از وى به خاطر اين خدمات قدرداىن كرده است، وىل اگر تنها اتامات در 

 نظر گرفته شود، متهم گناهكار به نظر منى رسد.
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) پادشاه قضات را، به خاطر صدور حكمى عادالنه، ستوده و بزرگ ترين افتخارات مرسوم در 2(
پارس را به تريى باز خبشيد؛ شاه كه متقاعد شده بود اورونتس اتامات واهى در انداخته است، وى 

 را از مشار دوستانش طرد و او را رسوا و ىب آبرو كرد. چنني بود اوضاع آسيا در آن زمان.

12. 

) در يونان، السدمونيان، به حماصره ى مانتينه ادامه دادند. در طول تابستان، ساكنني مانتينه به 1(
سخىت در برابر دمشن ايستادگى كردند. ىب باك ترين آركاديان، مهينان بودند و به مهني خاطر، 

السدمونيان مهواره در گذشته در كنار آن ها مى جنگيدند و آن ها را به چشم وفادارترين متحدان 
 .»1 «خويش مى نگريستند

 ______________________________
  . م نظرى 390  . م و سال 418- 421). اگر به رفتار آن ها در خالل سال هاى 1(

، 4افكنيم، در مى يابيم كه اين اظهارنظرى اقرارآميز بيش نيست. (ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان، 
) ديودور بر وفادارى مانتينه پاى مى فشارد تا نشان دهد كه متامى خطاها از جانب 18، 6

 اسپارت است.
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وىل با فرارسيدن موسم بد، باران، موجب باال آمدن آب رودخانه اى شد كه نزديك مانتينه جارى 
بود. السدمونيان، با اجياد سدهاى بزرگ، مسري رودخانه را منحرف و آن را به سوى شهر هدايت 

 . اين امر، موجب طغيان و سيل در مهه ى نواحى اطراف شد.»1 «كردند

) ساكنني مانتينه، چونان از ختريب خانه هايشان انديشناك شدند كه ناگزير از تسليم شهر به 2(
السدمونيان شدند؛ اينان به جمرد اين كه شهر به دستشان افتاد هيچ آسيىب به ساكنني مانتينه 

نرسانده، تنها به آن ها امر كردند كه به دهكده هاى سابق خويش رفته، در آن جا سكىن گزينند. 
اين گونه بود كه ساكنني مانتينه ناچار شدند خود، سرزمني شان را ويران ساخته، براى زندگى به 

 روستاها پناه برند.
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13. 

) هم زمان با اين رخدادها، در سيسيل، دنيس جبار سرياكوز، بر آن شد تا شهرهاىي را بر 1(
 بنا كند. وى مى خواست با چنني كارى، كنرتل كشىت راىن بر درياى ايوىن »2 «كرانه هاى آدرياتيك 

را به دست گريد تا امنيت راه اپري را تأمني كرده و شهرهاىي در اختيار داشته باشد كه قادر باشند 
لنگرگاهى براى كشىت هايش، فراهم كنند. او بر آن شد تا با سپاهى چشم گري، به شيوه اى 
 .»3 «غريمنتظره، در اپري لنگر انداخته و پرستشگاه دلف را كه سرشار از ثروت بود، غارت كند

- كه در آن زمان به تبعيد در سرياكوز »4 «) بدين خاطر، وى با مياجنى گرى آلستاس مولوسى 2(
زندگى مى كرد- پيمان احتادى با ايلرييان منعقد كرد. چون ايلرييان در جنگ بودند، وى سپاه 

كمكى قدرمتندى مشتمل بر دو هزار مرد جنگى و پانصد جوشن يوناىن كامل، برايشان فرستاد. 
ايلرييان جوشن ها را بني برتين جنگجويان خويش تقسيم كرده، سربازان دنيس را بني سربازان خود 

 جاى دادند.

 ______________________________
) را 7، 8، 8) و پوزانياس (5- 4، 2، 5). اين نظر كه خالف نظر گزنفون (تاريخ يونان، 1(

بيان مى دارد، از واقعيت به دور است؛ (ر. ك به: ج. فوژر، مانتينه و آركادى شرقى، پاريس، 
  از منت التني).420- 418، صص 1898

)2.((Adriatique ).؛ شاخه اى از درياى مديرتانه بني ايتاليا و شبه جزيره ى بالكان 

). غري ممكن است كه دنيس سوداى غارت دلف را در سر پرورانده باشد. چند تن از 3(
پژوهش گران به اشتباه براين اعتقاد بودند كه دلف را به «دودون» (مشهورترين معبد زئوس در 

 يونان) تصحيح كنند.

)4.(MolosseAlcetas  
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) پس از آن كه سپاهى ىب مشار مجع آورى كردند به اپري درآمده، آلستاس را بار ديگر بر ختت 3(
مولوس نشاندند. نبود مقاومت به آن ها اجازه داد كه در بادى امر، سرزمني را ويران سازند. اندك 
زماىن بعد، مولوس ها، عليه آن ها لشكركشى كرده و جنگ سخىت روى داد كه در آن ايلرييان پريوز 
شده و بيش از پانزده هزار مولوسى را قتل عام كردند. السدمونيان پس از آگاهى از شكست 
اپرييان، سپاهى كمكى براى مولوس ها روانه ساختند كه جلوى گستاخى ىب حد و حصر بربرها را 

 گرفت.

 به پريوى از سخنان هاتف، كوچ نشني هاىي را به »1 «) مهزمان با اين رخدادها، پارى ها4(
، بنا�ادند. دنيس »2 «آدرياتيك فرستاده و با مهكارى دنيس جبار، شهرى در جزيره ى فاروس 

 را در »3 «چند سال پيش از آن نيز، كوچ نشيناىن را به آدرياتيك روانه ساخته، شهر ليسوس 
 آن جا، ساخته بود.

) براين اساس، وى رهسپار شد ... دنيس از آسايش دوران صلح بره جست، جايگاه هاىي 5(
براى دويست كشىت سه رديف پاروىي ساخت و گرداگرد شهر باروهاى بسيار بزرگى برپا كرد؛ 

به طورى كه اين شهر، مرتفع ترين حصار را در بني شهرهاى يوناىن به خود اختصاص داد. مهننني 
، معابدى به افتخار خدايان و بناهاىي كه »4 «سالن هاى ورزشى بزرگى بر كرانه ى آناپوس 

 مى توانستند در شكوه سرياكوز نقش داشته باشند، برپا ساخت.

 .14  . م 383- 384

  آرخونت آتن شد و در روم، ل.»5 «) با پايان يافنت سال، ديوترفس 1(

 ______________________________
)1.(Pariens  

)2.((L'iledePharos ) فاروس خبشى از شبه جزيره اى است كه در مقابل كرانه ى
قرار دارد. ( Narenta)واقع است. اين جزيره، دقيقا مقابل نارنتا( Yougoslave)يوگوسالو

 افور به بناى اين شهر اشاره مى كند.
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را بنا�اد. ( Lissos)). به رغم نظر ك. جى. بلوخ، ىب گمان دنيس شهرى به نام ليسوس 3(
 ، واقع شده است.( Drin)، نزديك مصب درن ( Albanie)ليسوس در آلباىن 

)4.(Anapos  

)5.(Diotrephes  
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، به كنسوىل منصوب شدند؛ اليديان، نود و �مني بازى هاى »2 « و آ. مانليوس »1 «والريوس 
 برنده ى مسابقه ى دو و ميداىن شد. »3 «املپيك را برگزار كردند كه در طى آن ديكون سرياكوزى 

در اين سال، پارى ها كه فاروس را كوچ نشني خويش كرده بودند، با ساكنني بربر پيشني جزيره، به 
نرمى رفتار كرده و بدين سان از جايگاه بسيار حمكمى برخوردار شدند و شهر خويش را بر كرانه ى 

 دريا بنا و آن را با ديوارى حمصور كردند.

) بعدها، بربرها كه پيش از ورود يونانيان، در جزيره ساكن بودند، حضور آنان را غريقابل حتمل 2(
يافته و ايلرييان را كه در آن سوى جزيره مى زيستند به يارى طلبيدند: بيش از ده هزار تن سوار بر 
مشار زيادى قايق به جزيره ى فاروس درآمده، جزيره را غارت كرده و بسيارى از يونانيان را به قتل 

 گمارده بود با كشىت هاى سه رديف پاروىي ىب مشار، »4 «رساندند؛ اما حاكمى كه دنيس در ايسا
بر قايق هاى ايلريى ها يورش آورد: برخى را غرق و برخى ديگر را تصرف كرد و بيش از پنج هزار 

 بربر را كشته و حدود دو هزار تن را اسري گرفت.

) دنيس كه پوىل در بساط نداشت با شصت كشىت سه رديف پاروىي، به بانه ى پايان دادن به 3(
دزدى هاى درياىي، عليه تريه ىن لشكر كشيد. در واقع وى مى خواست پرستشگاهى مملو از نذورات 

 نام »6 «، در تريه ىن قرار داشت، غارت كند: اين بندر پريگوا»5 «را كه در بندر شهر آگيال
 داشت.

) دنيس شبانگاه در آن جا پلو گرفت، نريوهايش را از كشىت پياده و هنگام طلوع خورشيد محله 4(
 را آغاز كرد و اقدامش را با موفقيت به فرجام رساند. اين 
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 ______________________________
)1.(L .Valerius  

)2.(A .Manlius  

)3.(DicondeSyracuse  

)4.(Issa  

)5.((Agylla )؛ نام باستاىن كائر(Caere ) كنوىن است. كائر در اترورى، در فاصله اى
نزديك از روم، واقع است. آورده اند كه اين شهر توسط پالسژهاىي كه از تساىل آمده بودند، 

). بر پايه ى نظر ديودور، دنيس تنها به غارت اين 3، 2، 5ساخته شد (اسرتابون، جغرافيا، 
پرستشگاه مملو از نذورات مى انديشيده است، اّما پژوهش گران امروزى اين غارت را نشانگر 

 دوره اى از نربد ميان شهرهاى يوناىن سيسيل و جهان اتروسكى مى انگارند.

)6.(Pyrgoi  
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مكان، در واقع، توسط مشار بسيار اندكى سرباز پاسدارى مى شد: دنيس با زور كار آن ها را 
 يكسره و پرستشگاه را غارت كرد و دست كم هزار تاالن به دست آورد.

نريوهاى كمكى كه از آگيال رسيده بودند، از دنيس شكست خوردند؛ وى اسريان زيادى گرفت و 
پيش از آن كه به سرياكوز بازگردد مزارع را ويران ساخت؛ فروش اين غنامي جنگى، دست كم، 
برايش پانصد تاالن به مهراه داشت. اين چنني، وى كه ثرومتند شده بود، مشار زيادى مزدور از 
نژادهاى گوناگون گرد آورد و هنگامى كه سپاهى چشم گري مجع آورى كرد، آشكارا خود را براى 

 جنگ عليه كارتاژ، آماده كرد.

 چنني بود آن چه كه در اين سال روى داد.
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 .15  . م 382- 383

 آرخونت آتن بود، روميان به جاى كنسول ها، چهار تريبون »1 «) هنگامى كه فانوس تراتوس 1(
 و ل. »4 «، ل. اميليوس »3 «، سنتيوس سولپيسيوس »2 «نظامى را به نام هاى ل. لوكرتيوس 

 دنيس، جبار سرياكوز، كه تداركاتش را »7 «. در اين سال »6 « منصوب كردند»5 «فوريوس 
براى جنگ با كارتاژها به پايان رسانده بود، در پى بانه اى موجه بود تا با آنان وارد جنگ شود. 

 از اين روى، وقىت مشاهده كرد

 ______________________________
)1.(Phanostratos  

)2.(L .Lucretius  

)3.(Sentiussulpicius  

)4.(L .Aemilius  

)5.(L .Furius  

  تريبون اشاره مى كنند.6) به 1، 32، 5). ديودور به چهار تريبون و تيت ليو (6(

). ديودور متامى رويدادهاى جنگ جديد بني دنيس و كارتاژيان را، كه حدودا هشت سال به 7(
  . م) قرار مى دهد. وانگهى وى بني اين جنگ و 382- 383طول اجناميد، تنها در يك سال (

  . م) هيچ ارتباطى برقرار منى سازد. او 378- 379بناى جديد هيپونيون توسط كارتاژ به سال (
، ميان ساير وقايعى كه احتماال به جنگ ارتباطى ندارند، اشاره مى كند. 24به اين بنا در بند 

) پيش از بناى هيپونيون 4، 17- 3، 16) و كرونيون (ك 3، 15به طور يقني، نربدهاى كاباال (ك 
و تصرف كروتون توسط دنيس روى داده اند (اين روى داد كه ديودور به آن اشاره اى منى كند توسط 

تيت ليو و دنيس هاليكانارسى بيان شده اند)؛ تعيني تاريخ اين دو جنگ دشوار است: ك. جى. 
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  . م به طول 374 تا 382  . م را پيشنهاد مى كند و مى پندارد كه جنگ از 375بلوخ تاريخ 
 اجناميده است.
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شهرهاى حتت انقياد كارتاژ آمادگى شورش دارند از پيشنهادات متامى آن هاىي كه سر شورش 
داشتند به گرمى استقبال كرد: دنيس پيمان هاى احتادى با آنان منعقد كرد و رفتارى مناسب با 

 آن ها در پيش گرفت.

) كارتاژيان منايندگاىن به سوى جبار اعزام كردند تا از او خبواهند اين شهرها را تسليم كند؛ وى 2(
 به اين هشدار وقعى ننهاد: اين امر منشأ جنگ شد.

كارتاژيان با مردمان يوناىن تبار ايتاليا، كه طرفدارشان بودند، پيمان احتادى منعقد و مشرتكا عليه 
جبار، آغاز به جنگ كردند. آن ها جنگى بسيار طوالىن را پيش بيىن مى كردند- چيزى كه منطقى 
مى منود- به مهني خاطر، از شارمندان واجد شرايط سربازگريى كرده، مبالغ هنگفت پوىل را كه 

 پس انداز كرده بودند، براى استخدام تعداد زيادى مزدور به كار گرفتند. آن ها فرماندهى را به ماگون 
 پادشاه واگذار و ده ها هزار تن سرباز به ايتاليا و سيسيل اعزام كردند، زيرا مى خواستند جنگ »1«

 را، هم زمان، در دو سرزمني پى گريند.

) دنيس نيز نريوهايش را تقسيم كرد تا با سپاه خنست، با يونانيان ساكن ايتاليا و با سپاه ديگر 3(
 جبنگد. بدين سان جنگ هاى زيادى روى داد كه تنها خبشى از نريوهاى حاضر »2 «عليه پونيك ها

در آن ها شركت داشتند و پيوسته زد و خوردهاىي صورت مى گرفت كه هيچ نتيجه ى مهمى 
دربرنداشت؛ وىل دو جنگ بزرگ سازمان يافته و بسيار معروف نيز روى داد. در خنستني نربد، 

 پريوزى را از آن »3 «دنيس رشادت هاى زيادى از خود به خرج داد و در مكاىن معروف به كاباال
 خود كرد.
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او بيش از ده هزار بربر را از دم تيغ گذراند و دست كم، پنج هزار اسري گرفت و فراريان را واداشت 
تا بر تپه اى مستحكم، وىل فاقد آب، پناه جويند. شاه ماگون، پس از آن كه ىب باكانه جنگيد، به 

 خاك افتاد.

) كارتاژها كه به واسطه ى تريه خبىت بيش از اندازه، شكست را پذيرا شده بودند ىب درنگ 4(
 منايندگاىن را روانه ساختند تا تقاضاى صلح كنند. دنيس اعالم كرد

 ______________________________
)1.(LeroiMagon  

)2.(Punique  

 ). ىب گمان در خبش غرىب سيسيل 3(
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كه تنها به شرطى به آن ها صلح عطا خواهد كرد كه شهرهاى سيسيليان را ختليه و هزينه هاى 
 جنگ را پرداخت كنند.

16. 

، براى جنگ با دنيس، به نرينگ »1 «) كارتاژها كه وقاحت و گستاخى اين پاسخ را دريافتند1(
مرسوم خويش توسل جستند. آن ها تظاهر كردند كه در پى يافنت راهكارى رضايت خبش اند، وىل 
افزودند كه از هيچ قدرتى، براى واگذار كردن اين شهرها برخودار نبوده و از دنيس تقاضاى چند 

 روز آتش بس كردند تا در اين مورد، با سران سرزمني خويش به مذاكره نشينند.

) جبار با درخواست آن ها موافقت كرد و آتش بس موقت برقرار شد. دنيس با اين انديشه كه 2(
 بزودى صاحب سراسر سيسيل خواهد گرديد، غرق شادى بود.
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كارتاژيان براى شاه ماگون، مراسم خاك سپارى باشكوهى برگزار كرده، پسرش را به جاى وى به 
فرماندهى برگزيدند: وى بسيار جوان، وىل داراى قلىب بزرگ و شجاعىت ىب نظري بود؛ وى در متام 

مّدت آتش بس، از سپاه سان مى ديد و آن ها را مترين مى داد. به لطف آموزش هاى كارآمد، سخنان 
دلگرم كننده و مترينات نظامى با جنگ افزار، وى از اين سپاه، ارتشى منظم و توامنند براى پريوزى 

 ساخت.

) پس از پايان آتش بس، دو طرف، سپاهيان خويش را براى جنگ آراستند و با شور و 3(
 درگرفت كه در آن، »2 «حرارت، وارد كارزار شدند. جنگ سخىت نزديك حملى به نام كرونيون 

 و اين بار، پريوزى را نصيب »3 «قدرت اهلى سايه محايت خويش را بر سر مهاوردان افكند
 كارتاژيان گردانيد كه اين چنني ناكامى پيشني خود را جربان 

 ______________________________
). منبعى كه ديودور از آن بره گرفته است، نظر چندان بدى به دنيس نداشته است. ديودور 1(
) به شجاعت دنيس در جنگ اشاره كرده، هيچ گونه مسئوليىت را در مرگ 1، 17؛ 3، 15(

 لپتينس، به وى نسبت منى دهد.

) بيان مى دارد كه در سيسيل، بسيارى از مكان هاى مرتفع، به يادمان 1 و 6، 3). ديودور (2(
) كرونيون، شهرى واقعى بوده 5، 10، 5كرونوس، كرونيون ناميده مى شوند؛ بر پايه ى نظر پولني (

روى داده است؛ هيچ نظر قطعى ( Thermai)است. بلوخ مى پندارد كه نربد در منطقه ترماى 
 در اين باره وجود ندارد.

را بسان قدرتى كه موازنه را بني نريوها برقرار مى ساخت، ( Tyche)). ديودور، در واقع، تيخه 3(
 مى پندارد.

قدرتى كه، وقىت اردوىي مأيوس و اردوىي ديگر اطمينان خاطر حاصل مى كرد، متجلى مى گرديد؛ 
) در عني حال، وى تيخه را بسان ايزدى مى نگرد كه گناه كاران 2، 70، 20؛ 3- 2، 33، 20(

 را و به ويژه متكربان را به سزاى اعمالشان مى رساند.
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كردند. فاحتان خنستني، كه به واسطه ى پريوزى پيشني، بسيار مغرور و متكرب شده بودند، شكسىت 
غريمنتظره را پذيرا شدند و دمشنان شان كه به واسطه ى ناكامى، نااميد شده بودند، پريوزى بزرگ و 

 غري منتظره اى به دست آوردند.

17. 

) فرمانده جناح چپ، لپتينس، مردى با شجاعىت ىب نظري، پيش از آن كه با جنگيدن قهرمانانه، 1(
. »1 «مرگى پرافتخار را نصيب خود گرداند، مشار زيادى از كارتاژيان را به خاك هالكت افكند

 فقدانش، به پونيك ها اعتماد به نفس خبشيد:

 آن ها به سخىت نريوهاى دمشن را حتت فشار قرار داده، آن ها را فرارى دادند.

) در آغاز، دنيس، به يارى سربازان زبده، بر نريوهاىي كه در برابرش ايستادگى مى كردند، برترى 2(
داشت؛ اّما به ّجمرد اين كه سربازانش از مرگ لپتينس آگاه شدند و دريافتند كه جناح چپ پا به 

 فرار گذاشته است، ترس ووحشت بر سربازان مستوىل گشت و راه فرار را در پيش گرفتند.

) مجلگى پا به فرار گذاشتند، كارتاژيان با شور و حرارت به تعقيب آن ها پرداختند، در حاىل كه 3(
 به يكديگر توصيه مى كردند، به هيچ روى اسريى نگريند:

بدين سان، متامى كساىن را كه به حماصره ى خويش درآورده بودند، از دم تيغ گذراندند و سراسر 
 نواحى اطراف، پوشيده از اجساد مردگان شد.

) پونيك ها، ماالمال از كينه و دمشىن، دست به چنان كشتارى زدند كه يونانيان سيسيل، بيش 4(
از چهارده هزار كشته دادند. بازماندگان در اردوگاه پناه جستند و فرا رسيدن شب، موجب 

  بازگشتند.»2 «جناتشان گرديد. كارتاژيان پس از پريوزى در اين جنگ بزرگ، به پانورموس 

 ) پس از پريوزى، رفتارى انساىن را با يونانيان سيسيل در پيش گرفتند.5(
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آن ها منايندگاىن را روانه ساختند تا به دنيس، پيشنهاد دهند به اين جنگ پايان خبشند. دنيس با 
 خشنودى از پيشنهادات اينان استقبال كرد و صلح با شرايط زير

 ______________________________
). منبع ديودور از متامى افسانه هاى غرض آلود درباره ى مرگ لپتينس، ىب اطالع يا دور است. 1(

به عنوان مثال: دنيس، وى را از روى حسادت به دمشن واگذار كرد (پلوتارك، اخالقيات)، يا 
 ).45، 13شرايط نابودى وى را در نربدى درياىي فراهم ساخت (اىل ين، 

)2.((Panormos ) يا پانورم(Panorme ) 

 496ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

منعقد شد: هريك از دو طرف جنگ امالك پيشني خويش را حفظ خواهد كرد؛ تنها، سرزمني و 
، به »2 « واقع در آن سوى رود هاىل كوس »1 «شهر سلى نونت و خبشى از سرزمني آكراگاس 

؛ از ديگر سوى دنيس، هزار تاالن به كارتاژيان پرداخت كرد. وضع امور در »3 «كارتاژيان رسيد
 سيسيل، در آن زمان، چنني بود.

18. 

) در آسيا، گلوس، كه درياساالرى ناوگان پارس در طى جنگ قربس را عهده دار بود، عليه شاه 1(
علم طغيان برافراشت و السدمونيان و پادشاه مصر را به جنگ پارسيان حتريك كرد، وىل ىب آن كه 

بتواند در اقدامش طرىف ببندد، به قتل رسيد. پس از مرگ وى، تاخوس كه نقشه هايش را از 
سرگرفته بود، سپاهى دور خويش مجع كرده و در نزديكى دريا، بر بلندى اى با شيب تند، شهرى به 

  بنا كرد: در آن جا پرستشگاهى وجود داشت كه وقف آپولون بود.»4 «نام لوكه 

 و كيمه در مورد اين شهر به نزاع برخاستند. »5 «) تاخوس اندك زماىن بعد، مرد و كالزومن 2(
در آغاز، دو شهر برآن شدند اين مرافعه را از طريق جنگ فيصله دهند؛ سپس شخصى پيشنهاد 
كرد كه از ايزد بپرسند چه شهرى، بنا بر حكمش، شايستگى تصاحب لوكه را دارد. حكمى كه از 

  صادر شد اين بود كه، شهرى »6 «پى تى 
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 ______________________________
)1.(Acragas  

)2.(Halykos  

). به نظر مى رسد، ترماى و هراكليا مينوآ، به هنگام صلح، به دست كارتاژيان افتاده باشند. 3(
 كارتاژيان از اين پس يك سّوم سيسيل را در اختيار خويش داشتند.

)4.((Luke /Luce /Leuke ).؛ شهرى در آسياى صغري 

)5.(Clazomenes  

)6.((Pythie ) ؛ هاتف معبد دلف؛ پى تى، راهبه ى آپولون در معبد دلف بود كه نام خود را از
- اژدهاى وحشتناكى كه از جلن هاى طوفان اوليه اى كه خدايان بر زمني وارد ( Python)پيتون 

 ساختند، به وجود آمده بود- گرفته بود.

«پى تى» بر روى سه پايه اى در كنار حمراب مى نشست و بر اثر دودها و خبارهاى گياهان مقدس و 
برگ هاى درخت غار به حالت خلسه فرو مى رفت و كلماتى كه در آن حال بازگو مى منود، به 

 صورت پاسخ براى رازجويان به مشار مى رفت.

و پى تى- به عمل آمده، وظايف ( Sibylle)حتقيقاتى كه درباره ى هاتفان معبد دلف- سى بيل 
آنان را از يكديگر متمايز مى سازد و از ميان مورخان عهد باستان، اين پلوتارك بوده كه با 
تصورات خود، سيماىي از «سى بيل» و قدرت و وظايف او را روشن ساخته و بايد از او 

 سپاسگزار بود كه ما امروز مى توانيم فرق-

 497ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كه خنستني قرباىن را در شهر لوكه تقدمي كند صاحب آن خواهد شد؛ قرار شد در روزى معني كه 
 هر دو طرف برآن توافق داشته باشند، هنگام طلوع خورشيد، از شهر خويش عازم شوند.
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) تاريخ حركت مقرر شد. مردم كيمه مى انديشيدند، پريوزى از آن آ�ا خواهد شد، زيرا شهرشان 3(
نزديك ترين شهر به لوكه بود؛ اّما مردم كالزومن كه در فاصله ى دورترى مى زيستند، با نرينگ زير 
پريوزى را از آن خود كردند: آنان از طريق قرعه كشى كوچ نشيناىن تعيني كردند تا شهرى كنار لوكه 
بنا سازند و اينان هنگام طلوع خورشيد عزميت كرده، پيش از مردم كيمه، مراسم قرباىن را به عمل 

 آوردند.

) هنگامى كه كالزومنيان، به لطف اين نرينگ، صاحب لوكه شدند برآن شدند جشىن، كه مهني 4(
 ناميدند. پس از اين رويدادها، »1 «نام را بر خود داشت، برپا دارند و اين جشن را پروفتازيا

 شورش ها در آسيا، به خودى خود، پايان گرفت.

19. 

) السدمونيان پس از مرگ گلوس و تاخوس و پس از آن كه اوضاع يونان را مطابق ميل و 1(
سليقه ى خود، سروسامان خبشيدند، از هر اقدامى در آسيا چشم پوشى كردند. آن ها با متقاعد 
كردن برخى شهرها به تسليم و سرسپردگى و با بره گريى از بازگشت تبعيديان، براى اين كه ديگر 
شهرها را به زور به انقياد وادارند، از اين پس آشكارا براى برپاىي سيادتشان در يونان، به رغم 

 توافق هاى صلح 

 ______________________________
«پى تى» و «سى بيل» را توجيه كنيم. هاتفان و پيش گويان به حقيقت دو وظيفه ى گوناگون در 
سنت هاى آپولون برعهده دارند و از مهني جا است كه بني «پى تى» و «سى بيل» تفاوت آشكار 
مى گردد. بدين سان بايد گفت كه «سى بيال» يا «سى بيل» كاهنه اى است كه پيش گوىي منى كند، 
اما نصايح او در شناسانيدن پيش گوىي هاى هاتفان آپولون مؤثر است. پى تى زىن حمجوب است كه 
نصايح خود را به صورت نثر بيان مى كند و سعى او براين است كه سنت هاى اسالف خود را به 
دّقت هرچه متام تر تعبري و تفسري منايد. بايد گفت كه دموكراسى يونان باستان به هاتفان امهيت 

خاصى خبشيده و بدانگاه كه «پى تى» پاسخ سؤاىل را منى دهد، «سى بيل» نقش اسطوره اى خود را 
 ايفا مى كند.
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براى اطالع بيشرت ر. ك به: سعيد فاطمى، مباىن فلسفى اساطري يونان و روم، جلد اّول (زئوس و 
 و 401، 398، 376، 346، 342، صص 1375خانواده ى املپ)، نشر دانشگاه تران، تران 

403 -408. 

 ). اين جشن ىب گمان وقف آپولون مى شده است و تنها در اين منت از آن ياد شده است.1(

 498ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مهگاىن حتت نام صلح آنتالسيداس كه در آن شاه پارس نيز شركت داشت، تالش مى كردند.

؛ »1 «) در مقدونيه، شاه آمينتاس، كه از ايلرييان شكست خورده بود از قدرت كناره گريى كرد2(
وى، گذشته از اين، از حاكميت خويش بر خبش وسيعى از سرزمني جماور چشم پوشى كرد و آن را 

 به اولنىت ها خبشيد.

در آغاز، اولنىت ها از درآمدهاى سرزميىن كه به آن ها خبشيده شده بود، منتفع مى شدند؛ اّما 
آمينتاس كه، به رغم متامى انتظارات، دگربار قدرت را فراچنگ آورده بود از آنان خواست كه اين 

 سرزمني را به وى بازگردانند، اّما اولنىت ها براين خواست شاه، وقعى ننهادند.

) در نتيجه شاه آمينتاس، از ميان رعايايش سپاهى تدارك ديد و السدمونيان را كه متحدش 3(
 تا براى وى، فرمانده و سپاهى قابل توّجه، براى جنگ به اولنت »2 «بودند، متقاعد ساخت 

گسيل دارند. السدمونيان كه در پى آن بودند حاكميت خويش را بر منطقه ى تراس بگسرتانند، از 
ميان شارمندان و متحدين خود، سپاهى قدرمتند تدارك ديدند كه مشارشان در جمموع بيش از ده 

 واگذار كرده، به او دستور »4 «. آنان فرماندهى آن را به فويبيداس اسپارتى »3 «هزار تن بود
دادند به يارى آمينتاس شتافته، به مهراهى وى عليه اولنت جبنگد. آن ها سپاه ديگرى عليه فليونت 
روانه ساختند: اين سپاه پريوز شد و ساكنني فليونت را وادار كرد كه حتت انقياد السدمونيان 

 درآيند.

 ) در اين زمان، شاهان اسپارت در اين مورد كه چه سياسىت را پى گريند،4(
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 ______________________________
). ديودور، پيش از اين، متامى اين روى دادها را از يورش ايلرييان تا بازگشت آلستاس به ختت 1(
  . م قرار داده، اّما 393) شرح داده است؛ وى زمان اين روى دادها را به سال 3، 92، 14(

 تعدادى از مورخني كنوىن، تاريخ اين روى دادها را ديرتر مى پندارند.

) اسپارت به واسطه ى درخواست شاه 14- 11، 2، 5). بر پايه ى نظر گزنفون (تاريخ يونان، 2(
 شهر يوناىن آكانت و آپولونيا، كه از ورود 2آمينتاس، مداخله نكرده است. اسپارت به درخواست 

به احتاديه ى خالسيديان سرباز زدند، پاسخ گفت. گزنفون بر گسرتش نفوذ اين احتاديه كه حتت 
 سيطره ى اولنت بود، پاى مى فشارد. ديودور از آن سخىن به ميان منى آورد.

 )20، 2، 5). گزنفون نيز مهني رقم را مى آورد. ر. ك به: گزنفون (تاريخ يونان، 3(

)4.(LeSp artiatePhoibidas  

 499ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

؛ مرد صلح جو و حق طلب و وانگهى بسيار باهوش، »2 «. آژزى پوليس »1 «اتفاق نظر نداشتند
بر اين عقيده بود كه مى بايست به سوگند خويش وفادار باشند و با بردگى كشاندن يونانيان، توافق 
صلح مهگاىن را نقض نكنند. بر پايه ى نظر وى، اسپارت از شهرت و آوازه ى بدى برخوردار بود؛ 
زيرا يونانيان آسيا را تسليم پارسيان كرد و نيز شهرهاى خود يونان را به اطاعت خويش درآورد؛ 
حال آن كه هنگام توافق صلح مهگاىن، اسپارت سوگند ياد كرده بود كه اين شهرها را به بردگى 

نكشاند و خودخمتارى آن ها را به رمسيت بشناسد. برعكس، آژزيالس، كه خوى جنگاورى داشت، 
 جنگ را مى ستود و سوداى آن داشت كه بر يونانيان قدرتى مطلق را حاكم سازد.

 .20  . م 381- 382

 آرخونت آتن بود، روميان به جاى كنسول ها، شش تريبون نظامى »3 «) هنگامى كه اوآندروس 1(
 ، ك.»5 «، س. فابيوس »4 «را به نام هاى ك. سولپيسيوس 
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 منصوب كردند. در اين سال، السدمونيان، كادمه ى تب »7 « و  . كورنليوس »6 «سرويليوس 
را به تصرف خويش درآوردند. داليل اين رويداد از اين قرار است. السدمونيان دريافته بودند كه 

بئوسى داراى مشار زيادى شهر است و مردمانش نيز بسيار شجاع مى باشند، مهننني تب، به عنوان 
آكروپول و مركز سرزمني بئوسى، از شكوهى بسيار كهن برخوردار است؛ بنابراين برآن شدند پيش 
از آن كه اين فرصت براى بئوسيان فراهم شود تا براى سيادت بر يونان به جدال با آن ها برخيزند، 

 خود را از پيش امين سازند.

 ______________________________
) مى پذيرد كه 20، 3، 5). گزنفون كه از دوسىت شخصى آن ها سخن مى راند (تاريخ يونان، 1(

، درباره ى 25، 4، 5آژزيالس و آژزى پوليس، رقباى سياسى بوده اند (ر. ك به: تاريخ يونان، 
 آژزيالس و كلئومربوتوس.)

)2.(Agesipolis  

)3.(Euandros  

)4.(Q .Sulpicius  

)5.(C .Fabius  

)6.(Q .Servilius  

)7.(P .Cornelius  

 500ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) براين اساس، اسپارتيان، در خفا، از سرداران خويش خواستند كه چنان چه فرصىت برايشان 2(
فراهم شد، كادمه را به تصرف خويش درآورند. مطابق اين دستورات، فويبيداس اسپارتى كه 

فرماندهى را بر عهده داشت و با سپاهى به جنگ با اولنت رهسپار شده بود، كادمه را به تصرف 
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. تباييان، خشمناك، سالح بردست، گردهم آمدند؛ فويبيداس جنگ را آغاز »1 «خويش درآورد
 .»2 «كرد و فاتح شد

او سيصد تن از بزرگان تباىي را تبعيد و ديگران را هراسان كرد و پيش از آن كه براى اجراى 
 مأموريت رهسپار شود، ساخلوىي قدرمتند در آن جا مستقر ساخت.

 السدمونيان- كه يونانيان آن ها را پس از اين حتريكات و توطئه ها، بسيار شرور مى انگاشتند-
 ، فويبيداس را حمكوم به پرداخت جرميه كردند، وىل ساخلوى خويش را از تب خارج نكردند.»3«

) بدين سان، تب خودخمتارى را از دست داد و ناچار شد حتت انقياد السدمونيان درآيد. در 3(
اين حال، اولنتيان، جنگ عليه شاه مقدونيه، آمينتاس، را پى گرفتند: السدمونيان، فويبيداس را از 

 را به فرماندهى برگزيدند. آن ها سه هزار سرباز »4 «فرماندهى عزل كردند و برادرش اوداميداس 
 سنگني اسلحه ى هوپليت را در اختيار وى گذاردند و او را براى جنگ با اولنت روانه ساختند.

21. 

 ) اوداميداس به سرزمني اولنتيان درآمد و جنگ با اولنت را به مهراهى آمينتاس در پيش گرفت 1(
 . به دنبال آن، اولنتيان كه نريوهاى بسيار»5«

 ______________________________
). توصيف هاى گزنفون و ديودور در متامى موارد با هم مغايرند. آن ها عمل فويبيداس را به 1(

شيوه اى متفاوت توضيح مى دهند. بر طبق نظر ديودور، فويبيداس از سران اسپارتى كه از قدرت 
)؛ بر پايه ى نظر گزنفون، فويبيداس بدون 3، 5تب هراسناك بودند دستوراتى گرفته بود (ر. ك به: 

دريافت دستورى، وارد عمل شد و از پيشنهادات يك تباىي دوستدار اسپارت، 
 پريوى كرد.( Leontiades)لئون تيادس 

) كسى 29، 2، 5). ديودور به جنگى اشاره مى كند. بر پايه ى نظر گزنفون (تاريخ يونان، 2(
 دست به سالح نربد. فويبيداس و لئونتيادس با هيچ مقاومىت روبه رو نشدند.
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). ديودور پس از اين رفتار السدمونيان، بر آوازه ى ننگني اسپارت پاى مى فشارد. گزنفون از 3(
 آن سخىن منى راند؛ او از جرميه اى كه فويبيداس بدان حمكوم شده نيز سخىن منى گويد.

)4.(Eudamidas  

). بر پايه ى نظر گزنفون، آمينتاس هيچ نقشى در آغاز جنگ بر عهده نداشت. (ر. ك به: 5(
 )38، 2، 5گزنفون، تاريخ يونان، 

 501ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

چشم گريى گردهم آورده بودند، چون بر رقيب از حيث مشار برتر بودند، مهواره در نربدها، پريوزى 
 را به »1 «را از آن خود مى كردند. براين اساس، السدمونيان سپاه چشمگريى گرد آورده، تلوتياس 
فرماندهى آن منصوب كردند. وى برادر شاه آژزيالس بود و مهشهريانش شجاعت وى را 

 مى ستودند.

) او پلوپونز را با سپاه ترك گفت: به نزديكى اولنت رسيد و سربازان اوداميداس را به سپاه 2(
خويش ملحق كرد. وى از اين پس، در مقام روياروىي با دمشن برآمد؛ با ويران ساخنت سرزمني 

اولنتيان، كارش را آغاز كرد و در آن جا غنامي هنگفىت به چنگ آورد كه آن ها را بني سربازان تقسيم 
 .»2 «كرد

در اين زمان، اولنتيان كه پيشرت مبادرت به سربازگريى كرده و به يارى متحدان خويش جاىن تازه 
 گرفته بودند، خود را براى نربد آراستند. تلوتياس نربد را آغاز كرد.

در بادى امر نربد برابر بود و دو سپاه از هم جدا شدند؛ اّما پس از آن جنگ سخىت درگرفت كه 
؛ السدمونيان بيش از هزار و دويست تن »3 «تلوتياس پس از آن كه قهرمانانه جنگيد، كشته شد

 كشته دادند.

) پس از پريوزى شرييىن كه اولنتيان كسب كردند، السدمونيان كه در پى جربان ناكامى بودند، 3(
 خود را براى ارسال نريوهاى چشم گريترى آماده ساختند.
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اولنتيان كه فكر مى كردند اسپارتيان با نريوهاى بيشرتى باز خواهند گشت و جنگ مدتى طوالىن 
به طول خواهد اجناميد مواد غذاىي زيادى ذخريه كرده، نريوهاى كمكى مشتمل بر متحدينشان را 

 گرد آوردند.

 .22  . م 380- 381

  آرخونت آتن بود روميان به جاى »4 «) هنگامى كه دموفيلوس 1(

 ______________________________
)1.(Teleutias  

 ). گزنفون دوره اى را كه اوضاع بر وفق مراد تلوتياس بود، به تفصيل شرح داده است.2(

، 2، 5). درباره ى نربدى كه تلوتياس در طى آن از پاى درآمد؛ ر. ك به: گزنفون (تاريخ يونان 3(
3 -6( 

)4.(Demophilos  

 502ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ، ل. پاپرييوس »2 «، ل. ويرژينيوس »1 «كنسول ها، تريبون هاى نظامى به نام هاى  . كورنليوس 
 را منصوب »7 « و ل. پوستوميوس »6 «، آ. مانليوس »5 «، والريوس »4 «، م. فوريوس »3«

 .»8 «كردند

) در اين سال، السدمونيان، فرماندهى را به شاه آژزى پوليس واگذار كرده، نريوهاى چشم گريى 2(
براى وى تدارك ديدند و به جنگ با اولنت رأى دادند. شاه به سرزمني اولنت رسيد، به سربازاىن 
كه پيش از اين، در اردوگاه مستقر بودند ملحق شد و جنگ با مردم اين سرزمني را در پيش 

گرفت. اولنتيان، در اين سال، هيچ نربد شايان ذكرى اجنام ندادند و چون از سپاهيان شاه هراس 
 داشتند مهواره به زد و خوردهاى پراكنده و درگريى هاى خمتصر بسنده مى كردند.
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 .23  . م 379- 380

 به آرخونىت آتن دست يافت و در روم به جاى كنسول ها، »9 «) سال سپرى شد، پيثئاس 1(
 ، ل. ژوليوس »11 «، ل. سرويليوس »10 «شش تريبون نظامى به نام هاى؛ ت. كوينكتيوس 

  و»14 «، ل. لوكوتيوس »13 «، آكيليوس »12«

 ______________________________
)1.(P .Cornelius  

)2.(L .Verginius  

)3.(L .Papirius  

)4.(M .Furius  

)5.(Valerius  

)6.(A .Manlius  

)7.(L .Postumius  

) اين امكان را فراهم مى منايد كه آخرين نام را، ل. پوستوميوس، به 8، 1، 6). تيت- ليو (8(
 درسىت بيابيم.

ديودور به دو نام اشاره مى كند كه در جاهاى ديگرى، ذكرى از آن ها به ميان نيامده است. م. 
 فوريوس و ل.

 پاپرييوس.

)9.(Pytheas  

)10.(T .Quinctius  
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)11.(L .Servilius  

)12.(L .Julius  

)13.(Aquilius  

)14.(L .Lucretius  

 503ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

  برگزيده شدند.»1 «سر. سولپيسيوس 

 فاتح »2 «اليديان صدمني بازى هاى املپيك را برگزار كردند كه در طى آن ديوىن سودوروس تارنىت 
 مسابقات دو و ميداىن گرديد.

) در اين سال شاه اسپارت، آژزى پوليس، بر اثر بيمارى درگذشت؛ وى چهارده سال پادشاهى 2(
 كرد. برادرش، كلئومربوتوس، جانشني وى شد و نه سال پادشاهى كرد. السدمونيان، پوىل بياداس 

  را به فرماندهى برگزيده، وى را به جنگ با اولنت فرستادند.»3«

) پوىل بياداس فرماندهى سپاه را عهده دار شد، عمليات را با قدرت و مهارت پى گرفت و 3(
 پريوزى هاى زيادى به دست آورد.

وى پس از آن كه پريوزى بزرگى را از آن خود كرد و چند پريوزى ديگر به دست آورد، آنگاه شهر 
اولنتيان را حماصره كرده و آن ها را درون شهر خويش حمبوس كرد، عاقبت توانست يوغ بندگى 
السدمونيان را بر گردن دمشن كه ترس بر او مستوىل شده بود، �د. هنگامى كه اولنت در مشار 

متحدين اسپارت قرار گرفت، بسيارى از ديگر سرزمني ها نيز، شتابان خود را در مشار سرزمني هاىي 
قرار دادند كه سيادت السدمونيان را پذيرفته بودند. بنابراين، دوراىن فرا رسيد كه السدمونيان در 

  و در يونان، سيادت بر زمني و دريا را فراچنگ آوردند.»4 «ذروه ى قدرت قرار گرفتند
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) در واقع، ساخلوىي، تب را حتت نظارت خويش گرفته بود؛ كورنت و آرگوس هنوز از آخرين 4(
جنگ ها قد راست نكرده بودند و آتن نيز از آوازه ى ننگيىن در يونان برخوردار بود، زيرا اين شهر 

كوچ نشني هاىي را مستقر كرده بود كه با مردم، چونان دمشناىن رفتار مى كردند. برعكس، 
 السدمونيان، متام هّم و غم خويش را بر

 ______________________________
)1.(Ser .Sulpicius  

)2.(LeTare ntinDionysodoros  

)3.(Polybiadas  

) اوج قدرت اسپارت را در يك زمان و آن هم 27، 3، 5). ديودور و گزنفون (تاريخ يونان، 4(
  . م، پس از انقياد اولنت، مى دانند. هر دو مورخ اشاره مى كنند كه قدرت اسپارت، 379سال 

در آن زمان، در اوج خود قرار داشت. دو منت از نظر حمتوا كامال يكسان اند: آن ها شهرهاى 
 متفاوت را به امجال نظر مى افكنند و اغلب داورى هايشان نيز درباره ى آن ها يكسان است.

 504ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 اين �اده بودند كه از مجعيىت زياد و كارآزموده براى جنگ، برخوردار شوند.

 بدين سان مهگان از قدرت و سيادتشان هراسناك بودند.

) اين چنني، بزرگ ترين فرمانروايان وقت- از پادشاه پارس و دنيس، جّبار سيسيل، سخن 5(
 .»1 «مى گومي- نيز براى سيادت اسپارت، احرتام قايل و احتادش را خواستار بودند

24. 

) هنگامى كه نيكون آرخونت آتن بود، روميان به جاى كنسول ها، شش تريبون نظامى به 1(
 نام هاى ل. پاپرييوس، ك. سرويليوس، ل. كوينكتيوس، ل.
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والريوس و آ. مانليوس را منصوب كردند. در اين سال، كارتاژيان به ايتاليا لشكركشى كردند: 
 را كه از سرزمني خويش رانده شده بودند دگربار در شهرشان جاى داده، »2 «ساكنني هيپونيون 

 متامى تبعيديان را گردهم آورده و از براى منافع خويش، دچار نگراىن زيادى شدند.

. اين بيمارى چونان سخت و »3 «) به دنبال آن، ساكنني كارتاژ قرباىن شيوع طاعون شدند2(
وخيم بود كه بسيارى از كارتاژيان هالك شده، در معرض خطر از دست دادن سيادتشان قرار 

گرفتند. در واقع ليبياىي ها، كه از اين پس، به چشم حقارت به كارتاژيان مى نگريستند علم طغيان 
برافراشته و ساكنني ساردىن، كه فرصت را براى شورش عليه كارتاژ مناسب مى ديدند، از آ�ا 

 سرمشق گرفتند. اين دو ملت عليه كارتاژيان دمشن، تشريك مساعى كردند.

) در مهني زمان، بالياىي از جانب ايزد بر پيكر كارتاژ نازل شد. در شهر، ىب وقفه، شورش، 3(
 بلوا، اضطراب و نگراىن، كه علت آن نامشخص بود روى مى داد.

افراد زيادى شتابان، سالح در دست و از خود ىب خود، به راه مى افتادند و گمان مى كردند كه 
 دمشنان به سوى شهرشان هجوم آورده اند؛ با هم مى جنگيدند و گمان 

 ______________________________
 ). اين اظهارنظر شگفت آور مى منايد.1(

)2.(Hipponion  

) نيز از بيمارى واگريدار در كارتاژ سخن 1، 73، 15). ديودور در جاى ديگر اين كتاب (3(
رانده است. اين احتمال وجود دارد كه آن جا دو بيمارى واگريدار پياپى روى داده باشد، اّما 

يك بار اتفاق افتادن آن، حمتمل تر است. ترتيب تارخيى ديودور براى اين دوره از تاريخ مديرتانه ى 
 غرىب پر از اشتباه است.

 505ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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. عاقبت، آن ها با دادن »1 «مى كردند كه با دمشن مى جنگند؛ مهديگر را كشته يا جمروح مى كردند
قرباىن هاىي براى كفاره ى گناهان خويش مورد خبشايش ايزد واقع شدند. كارتاژيان پس از آن كه به 
سخىت فراوان از اين باليا رستند، عليه ليبياييان جنگى را آغاز كردند كه در آن فاتح شدند و 

 ساردىن را دگربار به چنگ آوردند.

 .25  . م 377- 378

، آرخونت آتن بود، روميان چهار تريبون نظامى به نام هاى م. »2 «) هنگامى كه نوزى نيكوس 1(
 كورنليوس، ك. سرويليوس، م. فوريوس و ل. كوينكتيوس را، به جاى كنسول ها، منصوب كردند.

 مى خوانند، ميان السدمونيان و بئوسيان، آغاز »3 «در اين سال، جنگى كه آن را جنگ بئوسى 
شد. منشأ آن چنني است. السدمونيان به ناحق، ساخلوى خود را در كادمه نگاه داشته، بسيارى 
از بزرگان را تبعيد كردند؛ تبعيديان با هم متحد گرديده، به كمك آتن، شبانگاه، به سرزمني خويش 

 بازگشتند.

 ) آنان، در ابتدا، طرفداران السدمونيان را، در خانه هايشان غافلگري كرده، از دم تيغ گذراندند2(
. آنگاه مهشهريان خود را به استقرار آزادى فراخوانده، مهكارى مجلگى تباييان را به دست »4«

. عموم، ىب درنگ سالح بر دست شتافته و سحرگاهان به حماصره ى كادمه، مبادرت »5 «آوردند
 ورزيدند.

) ساخلوى السدمونيان كه ارگ شهر را در اشغال خويش داشت، مشتمل بر هزار و پانصد 3(
 تن، از مجله متحدين بود؛ آن ها شتابان پيك هاىي را به اسپارت 

 ______________________________
). پوزانياس، روى دادى نظري آن چه را در باال آمده، با توضيحات بيشرتى ارائه مى دهد: 1(

). آنان مهنون كارتاژيان 8- 7، 23، 10توصيف وحشت گاالت هاى گلوآىي در دلف (
مى پنداشتند كه مورد هجوم دمشنان واقع شده اند، بدين سان به دو گروه تقسيم شده بودند و 

 يكديگر را قتل عام مى كردند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


)2.(Nausinicos  

)3.(GuerredeBeotie  

) و روايات مفصل پلوتارك (حيات مردان 6- 2، 4، 5). ر. ك به: گزنفون (تاريخ يونان، 4(
 )12- 7نامى، پلوپيداس، 

)؛ پلوتارك (حيات مردان نامى، پلوپيداس، 9- 8، 4، 5). ر. ك به: گزنفون (تاريخ يونان، 5(
12( 

 506ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

گسيل داشتند تا شورش تب را خرب داده و از آنان خبواهند كه هرچه سريع تر نريوهاى كمكى 
برايشان ارسال كنند؛ در مّدت انتظار، از آن جا كه در موقعيىت برتر قرار داشتند، به دفاع از خويش 

 پرداخته و بسيارى از حماصره كنندگان را كشته و جمروح كردند.

) تباييان كه انتظار داشتند از جانب يونان، سپاه چشم گريى براى تقويت السدمونيان رهسپار 4(
شود، منايندگاىن را به سوى آتن روانه ساختند. آن ها به آتنيان خاطرنشان ساختند كه تباييان، 
هنگامى كه آنان، حتت انقياد سى تن جبار قرار داشتند، براى استقرار دموكراسى به آتنيان يارى 
رساندند و حال از آتنيان انتظار دارند كه با متامى نريوهاى خويش، به يارى شان شتافته، به آن ها 

 كمك كنند تا پيش از رسيدن السدمونيان، كادمه را به تصرف خويش در آوردند.

26 

) مجلگى آتنيان، وقىت سخنان منايندگان را شنيدند، براى آزادى تب، به ارسال فورى 1(
: آتنيان، در پى آن بودند كه هم دين خويش را ادا كرده و »1 «قدرمتندترين سپاه ممكن رأى دادند

هم بئوسيان را وادارند كه به حالت آماده باش جنگى درآيند تا براى جنگيدن عليه سيادت 
السدمونيان، به عنوان متحدى قدرمتند در كنار آتن باشند، زيرا هيچ ملت ديگرى در يونان- 

 آن گونه كه به نظر مى رسيد- از چنني مردماىن، ىب مشار و ىب باك براى جنگ برخوردار نبود.
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  را به فرماندهى اين لشكركشى تعيني كردند:»2 «) آتنيان، سراجنام دموفون 2(

وى ىب درنگ پنج هزار سرباز سنگني اسلحه ى هوپليت و پانصد سواره نظام گرد آورد و در سپيده 
دم فرداى آن روز، آتن را با سپاه ترك كرد و با شتاب فراوان روانه شد و سعى كرد پيش از 

السدمونيان، به آن جا برسد. آتنيان تنها به اين بسنده نكرده، نريوهاى خويش را فراخواندند تا در 
 صورت لزوم به بئوسى اعزام دارند.

 ______________________________
) 12- 9، 4، 5). روايت ديودور منسجم، وىل بسيار متفاوت از روايت گزنفون (تاريخ يونان، 1(

 است.

بر پايه ى نظر ديودور، دخالت سپاهيان آتىن ناشى از تصميم جممع بود، وىل بر پايه ى نظر گزنفون 
اين مداخله، ناشى از تصميم شخصى دو رزم آرا بود كه با ميهن پرستان تباىي هم داستان شده 

بودند. بر طبق نظر ديودور، حماصره چندين روز به طول اجناميد وىل براساس نظر گزنفون، كادمه، 
 در مهان روز شورش به شورشيان واگذار شد.

)2.(Demophon  

 507ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) دموفون راه ميانرب را در پيش گرفت و ناگهان نزد تباييان- كه انتظار ديدنش را نداشتند- 3(
ظاهر شد. گذشته از اين، سربازان زيادى از ديگر شهرهاى بئوسى، بدان جا شتافتند و بدين سان، 

 تباييان سپاهى ىب مشار را در اختيار گرفتند.

) در واقع، دست كم دوازده هزار سرباز سنگني اسلحه ى هوپليت و بيش از دو هزار 4(
سواره نظام، در آن جا گرد آمده بودند. مجلگى آنان مى خواستند با شوروشوق حماصره را پى گريند؛ 
اين مجعيت، به چند خبش تقسيم شدند كه پى درپى بر دمشن يورش برده، شبانه روز جنگى ىب وقفه 

 را پى گرفتند.
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27. 

) سپاهيان مستقر در كادمه، كه به واسطه ى حتريك و تشويق فرماندهان خويش، جاىن دوباره 1(
گرفته بودند به سخىت در برابر دمشن ايستادگى مى كردند. آن ها اميدوار بودند كه السدمونيان، با 
سپاهى قدرمتند، به يارى شان بشتابند. تا زماىن كه از آذوقه كاىف برخوردار بودند به سخىت با 

خماطرات رويارو شده، مشار زيادى از حماصره كنندگان را كشته و زمخى كردند. موقعيت آكروپول، 
دفاع از آن را برايشان آسان مى كرد، وىل چون قحطى باال گرفت و ارسال تداركات السدمونيان 

 به درازا اجناميد؛ تفرقه در بني آن ها پديدار گشت.

) السدمونيان بر اين عقيده بودند كه مى بايست تا سر حد مرگ جبنگند؛ اّما سپاهياىن كه 2(
توسط شهرهاى متحدين بسيج شده و مشارشان بسيار بيشرت از مشار السدمونيان بود؛ بر اين 

عقيده بودند كه بايد كادمه را رها سازند. سپاهياىن كه حىت از اسپارت آمده بودند ناچار شدند كه 
به خاطر مشار اندكشان، مهراه با سايرين، آكروپول را ختليه كنند. بنابراين تسليم رأى سايرين شده، 

 برآن شدند كه آزادانه راهى شوند و به پلوپونز بازگردند.

) با اين حال، السدمونيان، با نريوهاىي چشم گري، به سوى تب لشكركشى كردند؛ آن ها دير 3(
 از »1 «رسيدند و اندك زماىن بعد، ىب آن كه نتيجه اى عايدشان شده باشد، بازگشتند. آنان سه تن 

 فرماندهان مأمور ساخلو را حماكمه كردند، دو تن از آن ها را

 ______________________________
) آنان يك نفر را به مرگ حمكوم كردند، اّما 13، 4، 5). بر پايه ى نظر گزنفون (تاريخ يونان، 1(

 ) اظهارنظر ديودور را تأييد مى كند.13پلوتارك (حيات مردان نامى، پلوپيداس، 

 508ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

به مرگ و سّومى را به چونان جرميه ى سنگيىن حمكوم كردند كه داراىي اش، براى پرداخت آن بسنده 
 منى كرد.
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) پس از اين وقايع، آتنيان به سرزمني خويش بازگشتند؛ تباييان، تسپى را به حماصره ى خويش 4(
 در آورده، وىل از آن هيچ طرىف نبستند.

هم زمان با اين رخدادها، روميان پانصد كوچ نشني را، معاف از هر مالياتى، گسيل داشتند و 
 كوچ نشيىن را نيز در ساردىن بنا �ادند.

 .28  . م 376- 377

) هنگامى كه كالياس آرخونت آتن بود، روميان به جاى كنسول ها، چهار تريبون نظامى به 1(
 نام هاى ل. پاپرييوس، م. پوبليوس، ت. كورنليوس و ك.

لوسيوس را برگزيدند. در اين سال، بئوسيان كه شكست السدمونيان در برابر تب، به آن ها 
دل گرمى خبشيده بود با هم به توافق رسيده، پيمان مشرتكى را منعقد ساختند و نريوهاى 

چشم گريى را گردهم آوردند، زيرا منتظر بودند السدمونيان با نريوهاى ىب مشار خويش به بئوسى 
 لشكركشى كنند.

) آتنيان، به نوبه ى خويش، فرستادگاىن مشتمل بر برجسته ترين شارمندان را، به متامى شهرهاى 2(
حتت انقياد السدمونيان گسيل داشتند تا آن ها را به محايت از آزادى مهگاىن دعوت كنند. در 

واقع، السدمونيان از چنان قدرت عظيمى برخوردار بودند كه استيالى متكربانه و سنگني شان را به 
 مردم حتت فرمان، حتميل مى كردند: بدين سان مشار زيادى از رعايايشان به سوى آتن روى آوردند.

) خنستني شهرهاىي كه براى دعوت به شورش، پاسخ مثبت دادند، خيوس و بيزانس بودند؛ 3(
رودس و ميتيلن و بسيارى ديگر از جزيره نشينان، از آن ها پريوى كردند. اين جنبش نزد يونانيان 
روزبه روز گسرتش يافت و شهرهاى زيادى به جرگه ى آتنيان پيوستند. عموم كه به واسطه ى 

تداركات مناسب متحدين خويش، ترغيب شده بودند شوراى مركزى از متام متحدان تشكيل داده 
 و براى هر شهر، مناينده اى در آن جا گماردند.

 ) با توافقى مشرتك تصميم براين شد كه مقر شورا در آتن باشد و مهگى 4(
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 509ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

شهرها چه بزرگ و چه كوچك، داراى يك رأى باشند و نيز متامى شهرها خودخمتارى خود را حفظ 
كنند و سيادت از آن آتن باشد. السدمونيان با وجود اين كه دريافتند جلوگريى از اين شورش 
مهگاىن غريممكن است، سعى كردند با ارسال منايندگان و ابراز سخنان فريبنده و دادن وعده هاىي 

 مناسب، در برابر اين دمشىن مهگاىن به پاخيزند.

) در عني حال، آن ها به سخىت سرگرم تدارك جنگ بودند: آنان در انتظار جنگى طوالىن و 5(
سخت با بئوسى بودند، زيرا هم آتنيان و هم متامى يونانيان عضو شوراى مركزى از تب محايت 

 مى كردند.

29. 

، پادشاه مصر، آخوريس- كه دمشن پادشاه پارس بود- سپاه »1 «) هم زمان با اين رخدادها1(
چشمگريى از مزدوران، گردهم آورد؛ به لطف مواجب هنگفىت كه به مزدوران مى داد و خبشش هاىي 
كه بسيارى، از آن بره مند مى شدند، در اندك زماىن موفق شد مشار زيادى از يونانيان را، براى 

 لشكركشى از پيش طراحى شده اش، به خدمت بگريد.

 ) چون فرمانده اليقى در اختيار نداشت، خابرياس آتىن را فراخواند:2(

دورانديشى و ذكاوت خابرياس از او جنگ آورى ىب مانند ساخته و ىب باكى اش، او را غرق شكوه و 
افتخار ساخته بود. خابرياس پيش از پذيرش فرماندهى، نظر مردم را جويا نشد: وى فرماندهى 

 .»2 «سپاه مصر را بر عهده گرفت و با شوروشوق، خود را براى جنگ عليه پارس آماده كرد

) از سوى ديگر، فارناباز نيز، كه شاه بزرگ فرماندهى ارشد سپاه پارس را به او واگذار كرده 3(
بود، تداركات جنگى عظيمى فراهم ساخت. گذشته از اين، او فرستاده اى به آتن رهسپار و 

 خابرياس را متهم كرد كه با پذيرفنت فرماندهى سپاه 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 ______________________________
  . م روى داد: وقايع نگارى مصريان نيز بدان اذعان دارد 380). در واقع، اين وقايع در سال 1(

  . م به رزم آراىي گماشته شد مى بايست در اين تاريخ به آتن 379و خابرياس كه به سال 
 بازمى گشت.

( Peluse)و پلوز( Guerrha)). وى با اجياد سدهاىي بر دهانه هاى نيل بني گرهه 2(
]اسرتابون، ( Mareotis)] و نزديك درياچه ى مارئوتيس 33، 2، 16]اسرتابون، جغرافيا، 

 ] اقدامات دفاعى را به عمل آورد.22، 1، 17جغرافيا، 

 510ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مصر، موجب از دست رفنت محايت شاه بزرگ از مردم يونان شده است. وى مهننني اعزام 
 ايفى كرات را، به عنوان فرمانده، به پارس خواستار شد.

) آتنيان كه مى خواستند از مساعدت هاى شاه پارس برخوردار شده و با فارناباز از در صلح 4(
درآيند، ىب درنگ خابرياس را از مصر فراخوانده و ايفى كرات را اعزام كردند تا به عنوان فرمانده، در 

 كنار پارسيان مشغول نربد شود.

) برطبق قراردادى كه پيش از اين منعقد شده بود، در آن زمان، هنوز صلح ميان آتنيان و 5(
 اسپارتى كه به فرماندهى منصوب شده »2 «. اّما، بعدها اسفودريادس »1 «السدمونيان برقرار بود

و شخصيىت خودخواه و عصىب داشت به وسيله ى كلئومربوتوس، پادشاه اسپارت، متقاعد شد كه 
پريه را به تصرف خويش درآورد. با افورها نيز مشورت نشد. اسفودريادس سعى كرد با بيش از ده 
هزار سرباز، شبانگاه، پريه را به تصرف درآورد، وىل آتنيان آگاه شده و اين چنني، اقدامش با 

 شكست مواجه گرديد و وى بدون گرفنت نتيجه اى، عقب نشيىن كرد.

) وى در برابر جممع اسپارتيان حماكمه شد: شاهان اسپارت از وى دفاع كرده و او از هر 6(
 .»3 «جرمى، تربئه شد
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) در اين زمان، آتنيان، بسيار ناخرسند از آن چه روى داده بود، ابراز داشتند كه السدمونيان 7(
 تن از برجسته ترين 3پيمان صلح را نقض كرده اند و برآن شدند كه با آن ها وارد جنگ شوند؛ آنان 
 شارمندان را به نام هاى تيموته، خابرياس و كاليسرتاتوس به فرماندهى برگزيدند.

آن ها به فراهم آوردن بيست هزار سرباز سنگني اسلحه ى هوپليت و پانصد سواره نظام و جتهيز 
 و آن ها را نيز »4 «دويست كشىت جنگى رأى دادند. وانگهى تباييان را در شوراى مركزى پذيرفته 

 چون سايرين از حقوقى برابر ساير اعضا

 ______________________________
   . م 378). در بار 1(

؛ 2، 14) و پلوتارك (حيات مردان نامى، پلوپيداس 15، 4، 5). گزنفون (تاريخ يونان 2(
 ياد مى كنند.( Sphodrias)) از وى مهواره با نام اسفودرياس 24آژزيالس، 

)؛ مهننني نگاه كنيد به: 33- 20، 4، 5). ر. ك به: روايت طوالىن گزنفون (تاريخ يونان، 3(
 ).1، 26- 3، 24؛ آژزيالس، 3- 2، 14پلوتارك (حيات مردان نامى، پلوپيداس، 

). پس از فسخ پيمان صلح، تب وارد شوراى مركزى مى گردد و جزء ديگر هم پيمانان آتن به 4(
 مشار مى آيد.

 511ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 برخوردار كردند.

) آتنيان، مهننني حكمى صادر كردند كه براساس آن، زمني هاىي كه كوچ نشني هاى خويش را در 8(
 و قانوىن وضع كردند كه آتنيان را از »1 «آن ها جاى داده بودند به صاحبان پيشني واگذار كنند

زراعت در زميىن خارج از آتيك منع مى كرد. اين عمل سخاومتندانه ى آتنيان، احرتام ديگر يونانيان 
 را نسبت به آن ها برانگيخت و تثبيت سيادتشان را فراهم ساخت.

30. 
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) در نتيجه بسيارى از شهرها، به واسطه ى داليلى كه برمشردمي، به سوى آتن گرايش يافته، در 1(
صف آتنيان قرار گرفتند؛ خنستني شهرهاىي كه بيشرتين شتاب را، براى ورود به اين جممع، از خود 

- بودند. اين شهر، به دنبال »3 «- به استثناى هيس تيايا»2 «نشان دادند شهرهاى واقع در اوبه 
خدمات بزرگى كه السدمونيان بدان ارزاىن داشته و جنگ ىب رمحانه اى كه آتنيان با آن به راه 

، برتين داليل را براى اختصاص كينه اى شديد به آتن و حفظ وفادارى پايدار »4 «انداخته بودند
 به اسپارت، در اختيار داشت.

 به عضويت احتاديه ى آتن درآمده و هريك با حقوقى برابر، »5 «) با اين حال هفتاد شهر2(
عضو شوراى مركزى شدند. به مهني خاطر، قدرت آتنيان روزبه روز افزايش و قدرت السدمونيان 

كاهش مى يافت. زماىن رسيد كه دو شهر، خود را برابر ديدند. آتنيان، كه مى ديدند اوضاع بر وفق 
مراد است، سپاهى به اوبه فرستادند تا از متحدين خويش محايت كرده و با رقبايشان وارد جنگ 

 شوند.

 ______________________________
( Imbros)، اميربوس ( Lemnos)). صحيح منى باشد: آتن، كوچ نشني هاى موجود در ملنوس 1(

 را برمنى چيند؛ تنها از اجياد كوچ نشني هاى جديد چشم مى پوشد.( Skyros)و اسكريوس 

  . م با آتن متحد مى گردد. به مهني ترتيب 377- 378به سال ( Chalsis)). خالسيس 2(
و ( Icos)، ايكوس ( Carystos)، كاريستوس ( Eretrie)شهرهاى ارترى 

 .( Arethuse)آره توز

)3.(Histiaia  

   . م.446). اشاره به جنگ 4(

به عضويت ( Aristoteles)). اين رقم مربوط به شهرهاىي است كه پس از فرمان آريستوتلس 5(
 درآمدند.
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احتاديه در ( Eschine ,Ambassade ,70)رقم مربوطه صحيح مى باشد: بر پايه ى نظر اشني 
  عضو بود و قدرت هاى پايه گذار آن شش شهر بودند.75جمموع مشتمل بر 

 512ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نامى، كه به كمك ژازون فرسى سپاهى براى خويش »1 «) اندك زماىن پيش، در اوبه، نئوژنس 3(
 گرد آورده بود، بر آكروپول هيس تيايا سيطره يافت و خود را جبار اين سرزمني و شهر اوروپه 

 اعالم كرد. السدمونيان كه مى ديدند قدرت او بر زور متكى است و آن را با خودخواهى »2«
  را عليه وى روانه ساختند.»3 «اعمال مى كند، ترى پيدس 

) وى در ابتدا سعى كرد، جبار را متقاعد سازد كه آكروپول شهر را ختليه كند؛ چون پاسخى 4(
دريافت نداشت، ساكنني را براى كسب آزادى به جنگ فراخواند، آن جا را به حماصره ى خويش 
درآورد و آزادى را به شارمندان اروپه باز گرداند. بدين خاطر ساكنني منطقه ى هيس تيايا به 

 اسپارت وابسته بوده، دوسىت پايدارى را با آن حفظ كردند.

 را ويران ساخته »4 «) خابرياس كه فرماندهى يگان اعزامى آتنيان را عهده دار بود، هستيايوتيد5(
، واقع بر بلندى اى كه به خاطر موقعيت طبيعى اش بسيار »5 «و در حملى به نام مرتوپوليس 

مستحكم بود، استحكاماتى برپا ساخت؛ وى پيش از آن كه به سوى جزاير سيكالد راهى شود، 
 و جزاير »7 «، اسكياتوس »6 «ساخلوىي در آن جا مستقر كرد. در جزاير سيكالد؛ پپارتوس 

بسيار ديگرى، حتت انقياد السدمونيان را، به واسطه ى اين كه آتنيان در آن ها سكىن داشتند، از 
 آن خود كرد.

31. 

) السدمونيان دريافته بودند، جلوگريى از شورشى كه آن ها را از متحدين شان حمروم مى كرد، 1(
 غريممكن است؛ بنابراين از سختگريى هاى گذشته 

 ______________________________
)1.(Neogenes  
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)2.(Orope  

)3.(Theripides  

). منظور از هستيايوتيد، در اين جا، هيستياياى اوبه منى باشد، بلكه ناحيه اى از تساىل غرىب 4(
است؛ مهننان كه مراجعه به مرتوپوليس آن را به اثبات مى رساند. اين شهر كه مكان آن به خوىب 
 توصيف شده است در جنوب هستيايوتيد تساىل واقع است. تشابه اسامى باعث اشتباه مى گردد.

)5.(Metropolis  

)6.(Peparethos  

تنها موّرخاىن هستند كه از اين ( S tephanedeByzance)). ديودور و استفان بيزانسى 7(
 ياد مى كنند.( Cyclades)جزاير با نام جزاير سيكالد

 513ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

دست برداشته، سعى كردند با شهرها به نرمى رفتار كنند. اين رفتار و اعمال سرشار از گذشت، 
موجب نزديكى و عالقه ى بيشرت متحدين به آنان شد. وانگهى آنان دريافتند كه جنگ در حال 
وخيم تر شدن است و مراقبت و هوشيارى بيشرتى را از جانب آنان مى طلبد: با شدت و حّدت 
خود را براى آن آماده ساخته، به ويژه سازماندهى سپاه، تقسيم سربازان و هزينه ها را سروسامان 

 دادند.

) شهرها و نريوهاىي را كه براى جنگ تدارك ديدند، به ده خبش تقسيم كردند. خنستني خبش 2(
شامل السدمونيان؛ دومني و سومني، آركاديان؛ چهارمني، اليديان؛ پنجمني، آخاييان مى شد؛ 

؛ هشتمني از »1 «ششمني از كورنت و مگار؛ هفتمني از سيسيون، فليونت و ساكنني آكته 
 و متحدين تراسى تشكيل »2 «آكارناىن ها؛ �مني از فوسيديان و لوكريان و آخرين از اولنتيان 

مى شد. در اين سپاهيان براى هر سرباز سنگني اسلحه ى هوپليت دو سرباز سبك اسلحه و براى 
  برمشرده مى شد.»3 «هر سواره نظام، چهار سرباز سنگني اسلحه ى هوپليت 
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 ) سازمان دهى سپاه چنني بود؛ شاه آژزيالس در پيشاپيش آن قرار داشت.3(

وى به واسطه ى شجاعت و هوشش در فرماندهى، پرآوازه بود و تا آن زمان، تقريبا هرگز شكست 
خنورده بود و در متامى جنگ هاىي كه فرماندهى آن ها را بر عهده داشت و به ويژه هنگام جنگ 
السدمونيان عليه پارسيان، ستايش مهگان را برانگيخته بود: او در جنگى سازماندهى شده، 

، قسمت اعظم آسيا را درنورديد و »4 «سپاهى بسيار بزرگ تر از سپاه خود را شكست داد
سرزمني هاى مهوار را صاحب گرديد و سر آخر اگر اسپارتيان وى را به داليل سياسى فرا 

 منى خواندند، تقريبا متامى امپراتورى پارس را به خماطره مى انداخت.

 ) او مرد عمل و در عني حال دورانديش، ىب باك و قادر به اجنام 4(

 ______________________________
 ). ناحيه ى اپيدور1(

  . م منتفى مى سازد: بنابراين اين 379). وجود اولنتيان، امكان وقوع رفورم را در پيش از 2(
) به شرح آن 21، 2، 5  . م كه گزنفون (تاريخ يونان، 382رفورم منى تواند با رفورم سال 

 مى پردازد، يكى باشد.

  . م، يك هوپليت برابر بود با سه اوبول اژينىت و يك سواره نظام، چهار 382). در رفورم 3(
 برابر بيشرت.

 )80، 14  . م؛ ر. ك به: (395). اشاره به نربد سارد در 4(

 514ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

جسورانه ترين كارها بود. بدين سان، اسپارتيان با مالحظه ى اين امر كه براى اين جنگ بسيار مهم، 
فرماندهى شجاع و ىب پروا الزم است، در اين زمان، فرماندهى ارشد و مسئوليت متامى عمليات را 

 به وى واگذار كردند.

32. 
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 .»1 «) آژزيالس سپاه را به سوى بئوسى هدايت كرد و وارد آن جا شد1(

وى در جمموع بيش از هجده هزار سرباز از مجله پنج يگان السدمونيان را در اختيار داشت: هر 
 »3 «. آن چه كه نزد اسپارتيان، يگان اسكرييت ها»2 «( شامل پانصد تن بودMoraيگان )

مى خوانند هرگز با ديگر يگان ها آميخته منى شد: اين يگان جاىي جداگانه را، در كنار شاه، اشغال 
مى كرد و هر زماىن كه الزم بود به يارى يگان هاىي مى آمد كه به مشكل برمى خوردند. اين يگان كه 
از سربازان زبده تشكيل مى شد، نقشى تعيني كننده را در جنگ هاى سازمان يافته داشت و عموما 

  سواره نظام نيز در اختيار داشت.1500پريوزى را رقم مى زد. از سوى ديگر، آژزيالس 

. »4 «) وى شهر تسپى ها را، كه در آن جا ساخلوىي از السدمونيان مستقر بود، تصرف كرد2(
اردويش را در آن نزديكى برپا داشت و براى رفع خستگى سپاه، به آن ها چندين روز اسرتاحت 
داد. آتنيان از حضور نريوهاى السدموىن در بئوسى آگاه شدند: ىب درنگ سپاه كمكى را، مركب 

 از پنج هزار پياده نظام و دويست سواره نظام، به تب گسيل داشتند.

) وقىت اين سپاهيان در آن سرزمني گرد آمدند، تباييان بر ديواره ى بلندى در بيست استادى 3(
شهر سنگر گرفتند؛ آن ها در پى آن بودند در اين زمني صعب العبور به دفاع برخيزند و در انتظار 
محله ى دمشن بودند: در واقع، آوازه ى آژزيالس، چونان موجب ترس و وحشت آنان شد كه جرأت 

 منى كردند در دشىت مهوار و شرايطى برابر براى دو طرف، به مهاوردى با وى بپردازند.

 ______________________________
   . م. ديودور تاريخ بسيار ديرى را ارائه مى دهد.378). در طى تابستان سال 1(

 تن؛ سايرين و از 700 تن؛ بنابر نظر كاليستنس، 500). «مورا، طبق گفته ى افور مركب از 2(
، 6» براساس اشارات گزنفون (2، 17 تن بود. ر. ك به: پلوتارك، پلوپيداس، 900مجله پوليب، 

  تن بود.576) هر مورا مشتمل بر 12، 4

 )3، 68، 5). ر. ك به: توسيديد (جنگ هاى پلوپونزى، 3(
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) اين لشكركشى را به شيوه اى كامال متفاوت نقل 41- 35، 4، 5). گزنفون (تاريخ يونان، 4(
 مى كند.

 515ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) آژزيالس، سپاهى را كه براى نربد آراسته شده بود، به روياروىي با بئوسيان هدايت كرد: وقىت به 4(
نزديكى دمشن رسيد، در بادى امر، با اعزام نريوهاى سبك اسلحه، به ارزياىب دمشن پرداخت، زيرا 

براساس جتربه ى نظامى مى خواست رقباى جنگى را سبك و سنگني كند. تباييان، به لطف 
موقعيت برتر، اين محله را بدون دشوارى دفع كردند. در اين هنگام آژزيالس، مجلگى سپاهيانش را، 

 كه به شكلى آراسته شده بود تا دمشن حتت تأثري قرار گريد، عليه آن ها به پيش راند.

، پيشاپيش مزدورانش، به سپاهيانش فرمان داد با در پيش گرفنت رفتارى »1 «) خابرياس آتىن 5(
حتقريآميز و با ماندن بر سر پست هاى خويش، محالت دمشن را پذيرا گردند. آن ها مى بايست 
سپرها را به زانوانشان تكيه داده، در حاىل كه نيزه هايشان را به مست جلو مى گرفتند، ىب حركت 

 مى ماندند.

) سپاهيان، بسان يك پيكر، از اين فرمان اطاعت كردند: آژزيالس كه حتت تأثري آرايش خوب 6(
و رفتار حتقريآميز دمشن قرار گرفته بود، خنواست موقعيت برتر رقيب را در هم شكسته و آنان را 
وادارد تا در جنگى نزديك شجاعت خويش را بروز دهند. جتربه به وى نشان داده بود، چنان چه 
دمشن را بدين كار وادار منايد، آن ها جرأت مى يابند براى پريوزى مبارزه كنند: وى سعى كرد نربد را 
به دشىت مهوار بكشاند. اّما تباييان پايني نيامدند؛ بنابراين، آژزيالس، فاالنژ پياده نظامش را به 
عقب كشيد و سواره نظام و گروهان سبك اسلحه را براى ويران ساخنت زمني هاى اطراف روانه 

 ساخت؛ او ىب آن كه با مقاومىت مواجه شود، غنائم هنگفىت به چنگ آورد.

33. 
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) مشاورين اسپارتى كه وى را مهراهى مى كردند و مهننني سردارانش، با تعجب از خود 1(
مى پرسيدند، چگونه ممكن است آژزيالس كه به مرد عمل معروف است و سپاهى پرمشارتر و 

 قدرمتندتر از رقيب در اختيار دارد، از

 ______________________________
) از خابرياس و رزمايش او سخىن به ميان منى آورد. 41- 35، 4، 5). گزنفون (تاريخ يونان، 1(

 )1)؛ نپوس (خابرياس، 2، 1، 11براى اطالع بيشرت ر. ك به: پوىل ين (

 516ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

پيكار سر باز زند. آژزيالس به ايشان چنني پاسخ داد: «اينك السدمونيان خود را فاتح مى يابند 
ىب آن كه كمرتين خطرى را از سر گذرانيده باشند، زيرا بئوسيان اجازه دادند سرزمني شان، ىب آن كه 
از آن دفاع كنند، ويران شود». حال آن كه اگر وى، پس از مشاهده ى اين كه دمشن، پريوزى را به 
او تقدمي داشته است، آن ها را به جنگ وادار مى كرد ممكن بود السدمونيان قرباىن بازى سرنوشت 

 شده، شكست نظامى را پذيرا شوند.

) در آن زمان فكر مى كردند كه اين پاسخ، تنها فرضى منطقى از آن چه كه مى توانست روى 2(
دهد، بوده است؛ اّما بعدها، وقىت اين رويداد به واقعيت پيوست، براين عقيده شدند كه اين امر، 
نه ناشى از انديشه ى ناب انساىن، بلكه سروشى غيىب بود كه از جانب خدايان اهلام شده بود. در 
واقع، وقىت السدمونيان سپاه كثريى عليه تباييان روانه ساختند و آن ها را به جنگ براى كسب 

 آزادى واداشتند، به تريه خبىت هاى بزرگى گرفتار آمدند.

) ابتدا، شكست لوكرت، موجب از دست رفنت مشار زيادى از شارمندان شد و كلئومربوتوس 3(
پادشاه نيز در مشار كشته شدگان جنگ قرار گرفت. مدت زماىن بعد، هنگام نربد مانتينه، شكست 
متام عيارى را پذيرا شدند كه موجب شد سيادت شان، به شيوه اى غريمنتظره، از چنگ آن ها خارج 
شود؛ زيرا تقدير مى تواند شكست هاى غريمنتظره اى به متكربان وارد سازد تا به آن ها بياموزد آرزوها 
و اميدهاى دورودراز، در سر نپرورانند. آژزيالس، در عني حال، اين علم را داشت كه به خنستني 

 موفقيتش بسنده كند؛ اين امر به وى اجازه داد سپاه را از هر گزندى مصون دارد.
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) آنگاه، آژزيالس با سپاه به پلوپونز بازگشت. تباييان كه جنات خويش را مرهون نقشه ى 4(
 خابرياس مى ديدند، سرعت عمل وى را در طرح جنگى زيركانه ستودند.

خابرياس كه در جنگ كارهاى منايان زيادى از خود نشان داده بود، به ويژه از اين حيله ى جنگى، 
بر خود مى باليد و وقىت عموم چهره اش را به تصوير مى كشيدند، وى خود را در مهني حالت ظاهر 

 مى ساخت.

 517ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) تباييان، پس از عزميت آژزيالس، عليه تسپياييان لشكركشى كردند: آن ها پست ديده باىن را كه 5(
. آنگاه ىب درنگ به شهر هجوم آوردند، اّما »1 «در آن دويست تن حضور داشتند، ويران ساختند

 چون نتايج در خورى عايدشان نشد، سپاه را به تب بازگرداندند.

) فويبيداس السدموىن كه در سرزمني تسپياييان ساخلوى مهمى در اختيار داشت، از شهر 6(
 خارج شد و ناگهان بر تباييان، كه در راه بازگشت بودند، يورش برد:

وى بيش از پانصد تن از سربازانش را از دست داد و پس از نربدى متهورانه، جراحات زيادى 
 .»2 «برداشت و چون قهرماىن جان سپرد

34. 

 ) اندك زماىن بعد، السدمونيان با مهان سپاه، لشكركشى تازه اى را عليه تباييان آغاز كردند1(
 را- كه خنستني بار از آن ها بره جنسته بودند- »4 «. تباييان بسيارى از جاهاى صعب العبور»3«

به اشغال خويش در آوردند. اين چنني، مانع غارت مزارع توسط دمشن شدند، ىب آن كه جرأت كنند 
 با انبوه سپاه دمشن وارد جنگى رودررو شده و جنگ سازمان يافته اى را در دشت آغاز كنند.

) اّما، وقىت ديدند آژزيالس آنان را به جنگ حتريك مى كند، اندك اندك براى روياروىي با وى، از 2(
. جنگ سخىت درگرفت كه زمان زيادى به طول اجناميد: در ابتدا برترى از »5 «تپه ها سرازير شدند

آن آژزيالس بود، وىل هنگامى كه تباييان، مجلگى از شهر خارج شدند، آژزيالس با مشاهده ى 
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انبوه مجعيت كه به پيش مى آمدند، شيپورها را به صدا در آورد تا مردانش را از ميدان جنگ 
 فراخواند. اين براى خنستني بار بود كه تباييان خود را پست تر از السدمونيان احساس منى كردند:

 ______________________________
 ). گزنفون از اين رويداد سخىن به ميان منى آورد.1(

) تلفات سپاه فويبيداس كمرت بوده 45- 43، 4، 5). بر پايه ى نظر گزنفون (تاريخ يونان، 2(
 است.

  . م، ر. ك به: گزنفون (تاريخ يونان، 377). درباره ى لشكركشى جمّدد السدمونيان به سال 3(
5 ،4 ،47 -55.( 

 ). به ويژه منطقه ى جنوب شرقى تب.4(

) تباييان از آن جا كه آژزيالس به سوى 51، 4، 5). بر پايه ى نظر گزنفون (تاريخ يونان، 5(
شهرشان روانه شده بود، از تپه ها سرازير شدند. پيكار در نزديكى پوتنياى در دو كيلومرتى تب 

 روى داد. گزنفون امهيت آن را كوچك مى انگارد.

 518ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

آنان يادمان پريوزى برافراشتند و از آن روز به بعد، ديگر از سپاه اسپارت هراسى به خود راه 
 ندادند.

) چنني بود فرجام پيكارها براى نريوهاى زميىن؛ بر دريا، در مهني دوران، نربد درياىي مهمى ميان 3(
 ناكسوس و پاروس روى داد. منشأ آن چنني بود:

 السدموىن، خربدار شد كه ميزان زيادى گندم در كشىت هاى جتارى به مقصد »1 «پوليس درياساالر
آتن محل مى شود؛ وى به كمني نشست و مراقب عبور حمموله ى آذوقه شد، با اين قصد كه بر 

كشىت هاى جتارى يورش برد. مردم آتن از نيت وى آگاه شدند، ناوگاىن را بدان سو گسيل داشتند 
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و آنرا مأمور مراقبت از حمموله ى گندم كردند و در واقع، اين ناوگان موفق شد حمموله را به پريه 
 برساند.

) مدت زماىن بعد، خابرياس، درياساالر آتىن، با متامى ناوگانش عازم ناكسوس شد و آن جا را 4(
به حماصره ى خويش در آورد. وى ادوات حماصره را نيز با خود برد و از آن ها براى سرنگون ساخنت 

باروها بره جست. خابرياس متام تالش خويش را براى تصرف شهر به كار گرفت. مقارن اين 
وقايع، پوليس، درياساالر السدموىن، روانه ناكسوس شد تا به ساكنني آن يارى رساند. دو سردار 

. آنان كشىت ها را »2 «كه به هم چشمى و رقابت با يكديگر برخاسته بودند، نربد را آغاز كردند
 براى نربد آراسته و به روياروىي با يكديگر شتافتند.

 كشىت از اين نوع را در اختيار داشت. 83 كشىت سه رديف پاروىي و خابرياس 65) پوليس 5(
ناوگان عليه يكديگر به پيش مى راندند. پوليس، پيشاپيش جناح راست، خنست بر جناح چپ 

 آن را فرماندهى مى كرد- يورش برد. پوليس پس از نربدى »3 «ناوگان رقيب- كه سدون آتىن 
متهورانه سدون را از پاى در آورد و كشى اش را غرق كرد؛ پس از آن بر كشىت هاى ديگر هجوم 

 برد و با ضربات مهميز

 ______________________________
)1.(Pollis  

) به نربد اشاره مى كند، اّما به تشريح آن منى پردازد. نربد 61، 4، 5). گزنفون (تاريخ يونان، 2(
، 6  . م روى داد. ر. ك به: پلوتارك (حيات مردان نامى، فوسيون، 376ناكسوس در سپتامرب 

 )2، 11، 3)؛ پوىل ين (3

)3.(Cedon  

 519ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

آن ها را درهم شكست و برخى را غرق و برخى ديگر را وادار به فرار كرد. خابرياس آن چه را كه 
اتفاق مى افتاد، مشاهده مى كرد: وى خبشى از كشىت ها را به يارى جناحى كه دچار مشكل شده 
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بود، روانه ساخت و موقعيت ناوگان را دگربار استحكام خبشيد. با اين حال، قسمت اعظم ناوگان 
 را حتت فرمان خويش داشت:

وى به سخىت جنگيد و مشار زيادى از كشىت ها را درهم شكست و مشارى ديگر را به تصرف 
 خويش در آورد.

35. 

) خابرياس اين چنني پريوزى را از آن خود ساخت و متامى ناوگان دمشن را وادار به فرار كرد و 1(
 را به ياد مى آورد »1 «در عني حال از هرگونه تعقيىب چشم پوشيد. وى نربد جممع اجلزاير آرژينوس 

كه در آن عموم مردم، پس از خدمات شاياىن كه جنگجويان فاتح اجنام داده بودند، آن ها را به 
 مرگ حمكوم كردند؛ از آن جهت كه كساىن را كه در جنگ كشته شده بودند خاك سپارى نكردند

. شرايط نربد نيز به مهان گونه بود و وى مراقب بود تا دچار سرنوشىت نظري آن نگردد. »2«
بدين سان، خابرياس از تعقيب دمشن چشم پوشيد و به جنات هم شهريانش كه در حال غرق شدن 
بودند، پرداخت: آن هاىي را كه هنوز زنده بودند جنات داد و مردگان را به خاك سپرد. اگر چنني 

 مالحظه اى منى كرد مى توانست به راحىت متامى ناوگان دمشن را درهم شكند.

 كشىت سه رديف 24) در طى نربد، هجده كشىت سه رديف پاروىي آتىن درهم شكسته شد. 2(
پاروىي السدموىن نيز به مهني سرنوشت دچار شد و هشت كشىت ديگر، با متام جتهيزات، به چنگ 

. خابرياس پس از اين پريوزى درخشان، با غنامي هنگفت، راه پريه را در پيش »3 «دمشن افتاد
گرفت. هم شهريانش به گرمى از وى استقبال كردند: از زمان جنگ پلوپونز، اين خنستني نربد 

 درياىي بود كه آتنيان از آن 

 ______________________________
)1.(Arginuses  
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). بر پايه ى نظر ديودور، رزم آرايان را به خاطر مجع نكردن اجساد مردگان سياست كردند، حال 2(
آن كه گزنفون اين سرزنش را به خاطر عدم جنات كساىن كه در حال غرق شدن بودند، مى داند. 

 ).11، 7، 1(گزنفون، تاريخ يونان، 

 كشىت را از دست داد، اّما اشارات ديودور 49)، پوليس 77). براساس نظر دموسنت (لپتني، 3(
 پذيرفتىن تر و به واقعيت نزديك تر است.

 520ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، آن ها بر كشىت هاى خود جننگيده بودند و پريوزى را »1 «فاتح بريون مى آمدند، زيرا در كنيد
 مرهون ناوگان شاهى بودند كه از آن بره جسته بودند.

) در مهني دوران، در ايتاليا و در روم، م. مانليوس اعرتاف كرد كه سوداى جبارگرى را در سر 3(
 .»2 «مى پرورانده است. او اعدام شد

 .36  . م 375- 376

 آرخونت آتن بود؛ روميان به جاى كنسول ها، چهار تريبون »3 «) هنگامى كه خاريزاندروس 1(
 نظامى به نام هاى سر. كورنليوس، سولپيسيوس، ل.

پاپرييوس و ت. كوينكتيوس را منصوب كردند. اليديان صد و يكمني بازى هاى املپيك را برگزار 
  جايزه دو و ميداىن را از آن خود كرد.»4 «كردند كه در طى آن دامون توريوىي 

، با متام »6 « كه به خاطر قحطى حتت فشار بودند»5 «در اين سال، در تراس، ترى بال ها
نريوهايشان مناطق اطراف را اشغال كردند. آن ها سعى داشتند آذوقه مورد نياز خويش را از سرزمني 

 بيگانه فراهم سازند.

) بيش از سى هزار مرد جنگى وارد منطقه ى تراس شدند كه در مهسايگى آنان واقع بود؛ آنان 2(
مهننني سرزمني آبدر را، ىب آن كه هراسى به خود راه دهند، غارت كردند. ترى بال ها پس از كسب 
غنامي بسيار، در حاىل كه رقيب را به سخره گرفته بودند، در ىب نظمى مطلق، راه بازگشت را در 
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پيش گرفتند. آبدريان با متامى نريوها عليه آن ها راهى شدند؛ آن ها را در راه بازگشت كه متفرق و 
 در ىب نظمى كامل 

 ______________________________
 )7- 4، 83، 14  . م، حتت فرماندهى كونون؛ ر. ك به: ديودور سيسيلى (394). در 1(

 )؛ در وقايع نگارى رومى اين تاريخ صحيح مى باشد.16- 15، 6). ر. ك به: تيت- ليو (2(

)3.(Charisandros  

)4.(DamondeThourioi  

)5.((Triballes ) ؛ اين مردم در سرزميىن كه از مشال به دانوب، از جنوب به كوه هاى بالكان و
از شرق به ايسكار حمدود مى شد، مى زيستند. ترى بال ها از طريق دره ى نستوس (المستا) به آبدر 

 رسيدند.

) مى گويد كه 13، 3، 7). به نظر مى آيد كه اين، تنها دليل باشد؛ اما اسرتابون (جغرافيا، 6(
مهاجرت هاى گروهى و قبيله اى وجود داشته است كه ما از تاريخ آن آگاهى ندارمي. درباره ى 

 آوازه ى غارت گرى هايشان؛ ر. ك به: ايزوكرات (پاناتنائيك).

 521ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 به سر مى بردند غافلگري ساخته، بيش از دو هزار تن از آن ها را به هالكت رساندند.

) بربرها از آن چه روى داده بود در خشم شده، برآن شدند تا از آبدريان كني بستانند و دگربار 3(
سرزمني آبدر را تصرف كردند. آبدريان كه در خنستني نربد پريوز شده و از پريوزى به وجد آمده 

بودند از نزديك ترين تراسيان به خويش، نريوى كمكى دريافت داشته، خود را براى نربد آراسته و به 
 مقابله با بربرها برخاستند.
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) جنگ سخىت روى داد: تراسيان، ناگهان تغيري موضع دادند و آبدريان كه به حال خود رها 4(
شده بودند توسط بربرها حماصره شدند و بربرها تقريبا متامى كساىن را كه در جنگ شركت جسته 

. آبدريان كه از اين فاجعه ى هولناك متأثر شده بودند نزديك بود »1 «بودند، از دم تيغ گذراندند
كه به حماصره ى كامل درآيند وىل ناگهان خابرياس آتىن، پيشاپيش سپاهى ظاهر شد، آبدر را از 

؛ وى در شهر ساخلوىي با مشار زيادى »2 «هر گزندى مصون ساخت و بربرها را از آن بريون راند
 .»3 «سرباز گماشت، وىل خود به قتل رسيد

) تيموته، در اين زمان، فرماندهى ناوگان را به دست گرفت، به سوى سفالوىن بادبان برافراشت 5(
و شهرهاى اين جزيره را به انقياد خويش در آورد و به مهني شيوه، شهرهاى آكارناىن را متقاعد 
ساخت تا در زمره ى شهرهاى متحد آتن درآيند. وى با پادشاه مولوس ها، آلستاس، طرح دوسىت 
رخيت و به شيوه ى معمول، بيشرت سرزمني هاى اين نواحى را در زمره ى متحدان آتن در آورد و 

 .»5 «، شكست داد»4 «السدمونيان را در نربدى درياىي، در نزديكى لوكاد

) وى متامى اين كارها را در اندك زماىن و بدون زمحىت به اجنام رساند؛ نبوغش در سخنورى اين 6(
 امكان را به وى مى داد كه برخى را از راه سخن متقاعد

 ______________________________
). او به ويژه محالت غافلگريكننده اى را 10- 8، 15). درباره ى دو نربد ر. ك به: انه كتيسى (1(

 كه توسط ترى بال ها، در هنگامه ى يورش دّوم، طراحى شده بود، به تفصيل شرح مى دهد.

   . م؛ آبدر در اين هنگام وارد احتاديه ى آتن شد.375). در بار 2(

 ). خابرياس در اين تاريخ منرده است.3(

)4.(Leucade  

  . م روى داد. ر. ك 375). اين نربد كه نربد آىل زيا نيز خوانده مى شود در پايان ماه ژوئن 5(
 )4، 10، 3به: پوىل ين (
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 522ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ساخته و به جرگه ى خويش درآورد، وانگهى شجاعت و استعداد نظامى اش، موجب مى شد كه 
 برخى ديگر را از طريق جنگ مطيع خويش سازد.

اين چنني نه تنها نزد مهشهريانش بلكه نزد متامى يونانيان از احرتام شاياىن برخوردار بود. اين آن چه 
 بود كه مى بايست درباره ى تيموته گفته شود.

37. 

) هم زمان با اين رخدادها، تب عليه اورخومن لشكركشى كرد؛ پانصد تن از سربازان زبده اى كه 1(
 بداجنا گسيل شدند، كار مناياىن را حتقق خبشيدند كه شايسته است بدان اشاره كنيم.

السدمونيان در اورخومن ساخلوىي با سپاهيان ىب مشار داشتند كه به روياروىي با تباييان پرداخت؛ 
جنگ سخىت روى داد كه در آن، تباييان، با وجود اين كه از نظر مشار، نصف السدمونيان بودند، 

 و در گذشته، »1 «بر آن ها پريوز شدند. هرگز، پيش از اين، نظري چنني پيشامدى روى نداده بود
چنان چه سپاه ىب مشارى بر سپاه كوچكى از السدموىن غلبه مى كرد، خود را خوشبخت 

 مى پنداشت.

) اين چنني تباييان سرشار از غرور شدند، آوازه ى ىب باكى شان شهره ى آفاق شد و بديهى بود 2(
 كه از اين پس سوداى سيادت بر يونان را در سر بپرورانند.

 روايت روى دادهاى سيسيل را تا اين سال پى »2 «) از ميان مورخان، هرمياس متيمنه اى 3(
 گرفت. اثر وى مشتمل بر ده كتاب يا بر پايه ى نظر برخى ديگر، دوازده كتاب است.

 .38  . م 374- 375

 آرخونت آتن بود، روميان به جاى كنسول ها، چهار تريبون »3 «) هنگامى كه هيپوداماس 1(
 نظامى را به نام هاى ل. والريوس،، سر. سولپيسيوس، ل.
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 مانليوس و لوكرتيوس، منصوب كردند.

 در اين سال، پادشاه پارس، اردشري، خود را براى جنگ با مصر آماده مى كرد

 ______________________________
 ) نيز چنني اشاره اى دارد.5، 17). پلوتارك (حيات مردان نامى، پلوپيداس، 1(

)2.(H ermiasdeMethymna  

)3.(Hippodamas  

 523ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

. بنابراين تصميم گرفت به جنگ هاى »1 «و بر آن بود تا سپاه عظيمى از مزدوران را گردهم آورد
فرسايشى يونان، پايان خبشد. اردشري، در واقع، بسيار اميدوار بود كه يونانيان، به جمّرد اين كه از 
جنگ هاى داخلى خالصى يافتند، با طيب خاطر به خدمت او درآيند. پس سفرياىن را به يونان 

 .»2 «روانه ساخت تا شهرها را دعوت به انعقاد صلحى مهگاىن كنند

) يونانيان با شادى از اين پيام استقبال كردند، زيرا از جنگ هاى پى درپى خسته شده بودند. 2(
مجلگى صلح را منعقد ساختند. مقرر شد كه متامى شهرها خودخمتار و خاىل از ساخلو شوند. 
يونانيان مأموراىن را انتخاب كردند كه شهرها را بازرسى كرده و ساخلوهاىي را كه هنوز در برخى 

 .»3 «شهرها وجود داشت، بريون مى راندند

 ) تنها تباييان نپذيرفتند كه اين پيمان شهر به شهر، سوگند خورده شود.3(

آن ها متام بئوسى را تنها به خبش تابعى از تب تقليل دادند. آتنيان به شدت با اين طرح خمالفت 
، كه در رأس جناح مردمى قرار داشت، سخنگوى آتنيان بود. در »4 «كردند، كاليسرتاتوس 

مقابل، اپامى نونداس سخنگوى جناح تباييان بود كه سخنراىن غراىي در برابر جممع عمومى ايراد 
. متامى يونان براى انعقاد قرارداد صلح اتفاق نظر پيدا كردند و تنها تباييان از پذيرش آن »5 «كرد

 سرباز زدند كه از صلح 
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 ______________________________
  . م، اوضاع اين سال به دقت شرح داده شده 375). در خنستني خبش از وقايع سال 1(

است. به ويژه دخالت پادشاه پارس مسلم است، وىل گزنفون به سكوت از آن گذشته است؛ 
آن را تأييد مى كند. انگيزه اى كه ديودور به پادشاه ( Philochore)حال آن كه گواهى فيلوخور

 پارس منصوب مى كند، به واقعيت نزديك است.

، 39- 1، 38  . م (375) با روايت صلح 1، 51- 4، 50  . م (371). روايت صلح 2(
 ) مهانند است.2

  . م- دربرمى گريد. تباييان در 375- و نه 371). از اين جا روايت، روى دادها را از سال 3(
) 14  . م- از صلح رانده شدند، مهننان كه ايزوكرات (پالتائيك، 375  . م- و نه 371

   . م از اعضاى فعال احتاديه ى آتن بود.372- 373بدان اشاره دارد. وانگهى تب در 

)4.(Callistratos  

  . م- در اسپارت به سخن راىن پرداختند. بر 375- و نه 371). اين دو خطيب در سال 5(
) اپامى نونداس به تييج و حتريك جممع پرداخت و 2، 28- 4، 27پايه ى نظر پلوتارك (آژزيالس، 

) ما را به سخن راىن 18- 10، 3، 6رقيب اصلى وى، آژزيالس بود. گزنفون (تاريخ يونان، 
 كاليسرتاتوس آگاه مى سازد.

 524ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ىب بره شدند.

شجاعت و ىب باكى اپامى نونداس، هم شهريانش را چونان به وى دل استوار گرداند كه آنان جرأت 
 كردند به تنهاىي در برابر تصميمات متام يونانيان ايستادگى كنند.

) السدمونيان و آتنيان كه مهواره براى دست ياىب به سيادت يونان بر سر جنگ بودند، امتيازاتى 4(
را متقابال به يكديگر واگذار كردند: حق حاكميت بر خشكى به نفع السدمونيان و حق 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. اين چنني آن ها با ناخشنودى دريافتند »1 «حاكميت بر دريا به نفع آتنيان به رمسيت شناخته شد
كه قدرت سّومى، سوداى سيادت را در سر مى پروراند و سعى كردند شهرهاى بئوسى را از 

 احتاديه ى تباييان خارج كنند.

39. 

 و پيشرت، السدمونيان را »2 «) تباييان كه نريوى جسماىن، شجاعت و ىب باكى شان ىب نظري بود1(
، بسيار به خود مغرور شده و سوداى سيادت »3 «در جنگ هاى بسيارى شكست داده بودند

بر خشكى را در سر مى پروراندند. اميدشان، به واسطه ى داليلى كه اشاره كردمي، به يأس مبدل 
نشد و نيز به خاطر اين كه، آن ها در آن زمان، بيش از ديگر يونانيان داراى سران و سرداران 

 شجاع بودند.

  و اپامى نونداس بودند.»4 «) پرآوازه ترين اين سرداران پلوپيداس، گورژياس 2(

شجاعت اين آخرى و ذكاوتش در فرماندهى، وى را سردارى ىب مهتا در سرزمينش و حىت در 
 . وى كامل ترين تعاليم را فراگرفته و به ويژه به »5 «سراسر يونان گرداند

 ______________________________
). اين امر به اين معناست كه صلح توسط دو قدرت- و نه تنها يك قدرت- تضمني مى شود: 1(

چنان چه شهرى صلح را زيرپا مى �اد، فرماندهى عمليات زميىن از آن اسپارت و فرماندهى عمليات 
) تأييد 2، 2  . م توسط نپوس (تيموته، 375درياىي از آن آتن مى شد. اين روى داد در صلح 

 371  . م دقيق است، وىل وى آن را در وقايع سال 375شده است. نظريه ى ديودور براى 
  . م مى آورد.

) نيز بر قدرت جسماىن تباييان، اعتماد به نفس و ىب باكى 6- 5، 50). ديودور (در بند 2(
 فرماندهانشان پاى مى فشارد.

 ) در تناقض است.1، 37). با بند (3(
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)4.(Gorgias  

 371). شرحى كه درباره ى اپامى نونداس داده مى شود، در بندهاىي كه به روى دادهاى سال 5(
 .88 . م مى پردازد، مهتا و نظريى ندارد. ر. ك به: ستايش و متجيد از اپامى نونداس، بند 

 525ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، افزون براين، صاحب استعداد و تواناىي هاى زيادى بود و »1 «فلسفه ى فيثاغورسى عالقمند بود
 منطقى است كه كارهاى منايان و درخشان زيادى اجنام داده باشد.

بدين سان، وقىت ناگزير شد مهراه تعداد كمى از هم ميهنان خويش عليه متامى سپاهيان السدموىن و 
متحدين آن ها جبنگد، برترى اش بر اين سربازان شكست ناپذير، آن چنان زياد بود كه توانست 

 .»2 «كلئومربوتوس- شاه اسپارت- را كشته و تقريبا متامى رقبايش را به طور كامل نابود كند

) اگر وى چنني كارهاى منايان و ىب نظريى را حتقق خبشيد، اين امر، به خاطر هوش سرشار و 3(
روحيه ى واالىي بود كه آموزه هايش به وى ارزاىن داشته بودند. ما كمى بعد، از متامى اين ها، با 
جزئيات كامل و با توضيحات بيشرت سخن خواهيم راند. اكنون رشته ى كالم خويش را از سر 

 مى گريمي.

40. 

) وقىت دولت شهرها صاحب خودخمتارى شدند، آشفتگى هاى بزرگ و انقالبات، دامن گري 1(
آن ها شد. از شهرهاىي كه بيش از سايرين گرفتار اين اغتشاشات شدند، شهرهاى پلوپونز بودند كه 

 و غافل از بالهت خويش، اكنون آزادى »3 «تا آن زمان حكومت اليگارشى بر آنان حاكم بود
مطلقى را كه ويژگى بارز دموكراسى است در شهرها برقرار ساختند: بسيارى از نيك مردان را از 

 شهرها بريون رانده، عليه آن ها شكايت هاى ىب پايه و اساس اقامه كردند تا حمكومشان سازند.

وقىت شورش هاى داخلى آغاز شد، احكام تبعيد و مصادره ى اموال، به ويژه آن هاىي را كه در زمان 
 سيادت السدمونيان در شهرهايشان بر سر قدرت بودند، هراسناك كرد.
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) آن ها در آن زمان به شيوه اى مستبدانه نسبت به هم شهريان خويش رفتار مى كردند و كينه ى 2(
 آحاد مردم، به جمّرد اين كه به آزادى دست يافتند، سر باز

 ______________________________
) پيش از اين اشاره كرده است كه وى شاگرد ليزيس فيثاغورثى بوده 2، 11، 10). ديودور (1(

 است.

  . م مربوط 371). اين ارجاع به نربد لوكرت ثابت مى كند كه حتليل پيشني به واقعه ى سال 2(
 است.

 آخرين مجله ى بند نشان مى دهد كه ديودور از پيش انداخنت واقعه كامال آگاه بوده است.

). ديودور به شورش و آشوب هاى شهرهاى پلوپونز، پس از متامى صلح هاى مهگاىن اشاره 3(
). بسيارى از مورخان براين باورند كه شورش هاىي كه اين جا 59- 3، 57؛ 1، 5دارد. (ر. ك به: 

 به آن ها اشاره مى شوند، مجلگى پس از نربد لوكرت روى مى دهند؛ (ر. ك به: ك. جى. بلوخ).

 526ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 بودند كه گردهم آمدند؛ مكان مستحكمى به نام »1 «كرد. در بادى امر، اين تبعيديان فياليا
 را به تصرف خويش در آوردند و از آن جا به عنوان پايگاهى براى تدارك محله عليه »2 «هرايا

فياليا بره جستند؛ روزى كه جشن هاى ديونيزوسى در فياليا برگزار مى شد، آنان به شيوه اى 
غريمنتظره بر متاشاچياىن كه در سالن تئاتر نشسته بودند هجوم آورده، مشار زيادى از آنان را از دم 
تيغ گذرانده، بسيارى ديگر را جمبور كردند كه به جرگه شان بپيوندند و با آنان هم داستان شوند، 

 قبل از آن كه به اسپارت پناه برند.

) تبعيديان كورنىت كه مشار زيادى از آنان در آرگوس سكىن داشتند، تالش كردند به سرزمني 3(
خويش بازگردند. والدين و دوستان، آن ها را در شهر پذيرا شدند، اّما شناساىي شده و 

نقشه هايشان نقش برآب شد؛ هنگامى كه مى خواستند اين تبعيديان را دستگري كنند، آن ها به 
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واسطه ى ترس از رفتارهاى ناشايسىت كه مى توانست پس از دستگريى، متوجه شان گردد، به كشنت 
 يكديگر پرداختند.

كورنتيان مشار زيادى از شارمندان را حمكوم كردند كه در اين اقدام با تبعيديان مهدست شده اند، 
 بدين سان آن ها را از دم تيغ گذرانده يا نفى بلد كردند.

) در سرزمني مگاريان، تالش شد تا حكومت را سرنگون كنند، اّما برترى از آن جناح مردمى 4(
، اقدام به شورش، »3 «شد: مشار زيادى به دار آوخيته يا تبعيد شدند. به مهني شيوه، در سيسيون 

 سركوب شد و عاملني آن به دار آوخيته شدند.

، تبعيديان كه مشارشان زياد بود، بر مكاىن مستحكم واقع در اين سرزمني »4 «) در فليونت 5(
مسلط شدند؛ مزدوران زيادى را گردهم آورده، جنگ را با مردم شهر آغاز كردند؛ تبعيديان پريوز 

شده، بيش از سيصد تن از فليونىت ها را از دم تيغ گذراندند. اندك زماىن بعد، نگهبانان به 
 تبعيديان خيانت كرده و فليونتيان برترى را از

 ______________________________
)1.(Phialia  

)2.((Heraia ) ؛ منى دانيم كه آيا «هرايا»- شهرى در كنار رود آلفه(Alphee ) در سوى -
 .( Phigalie)واقع بوده يا در جاىي نزديك تر به فيگاىل ( Lycee)ديگر ليسه 

)3.(Sicyone  

)4.(Phlionte  

 527ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

آن خود ساختند؛ آن ها بيش از ششصد تن از تبعيديان را به قتل رسانده و سايرين را، كه از 
سرزمني شان بريون رانده بودند وادار كردند كه به آرگوس پناه برند. چنني بود شورخبىت هاىي كه 

 شهرهاى پلوپونز را از تاب وتوان انداخته بود.
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 .41  . م 373- 374

 آرخونت آتن بود، روميان به جاى كنسول هاى پيشني، چهار »1 «) هنگامى كه سوكراتيدس 1(
 ، منصوب كردند.»2 «تريبون نظامى را به نام هاى ك. سرويليوس، كورنليوس و اس.  . پاپرييوس 

در اين سال، اردشري پادشاه، به سوى مصريان- كه عليه پارسيان علم طغيان برافراشته بودند- 
لشكركشى كرد. فرماندهان اين لشكركشى عبارت بودند از فارناباز كه فرماندهى سپاهيان پارسى را 
عهده دار بود و ايفى كرات آتىن كه فرماندهى سپاهيان مزدور را- كه مشار آن ها بيست هزار تن 

: پادشاه، وى را نزد خويش فراخواند و فرماندهى سپاهيان مزدور را به »3 «بود- بر عهده داشت 
 وى سپرد، زيرا او از توان جنگى باالىي برخوردار بود.

) فارناباز چندين سال را صرف فراهم كردن تداركات جنگى كرد؛ ايفى كرات با مالحظه ى شور 2(
و حرارت فارناباز در گفتار و سسىت وى در كردار، آشكارا به وى گفت كه از ديدن اين مهه شور 
و حرارت در گفتار و كاهلى در كردار غرق حريت شده است. فارناباز وى را پاسخ گفت كه 

 گفتارش از آن خود اوست، وىل كردارش به كردار شاه بسته است.

 متمركز شد. بربرهاىي كه فارناباز بر آن ها فرمان مى راند »4 «) سپاه پارس در شهر آكه 3(
 دويست هزار تن بودند؛ ايفى كرات مزدوران يوناىن را كه مشارشان بيست 

 ______________________________
)1.(Socratides  

)2.(Sp .Papirius  

 هزار تن بوده اند 12) مزدوران 4، 2؛ براساس نظر نپوس (ايفى كرات، 4، 29). ر. ك به: بند 3(
  هزار تن.20و نه 

 ). سن ژاندارك امروزى 4(

 528ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 كشىت سه رديف پاروىي و دويست 300هزار تن بود فرماندهى مى كرد. ناوگان، مركب از 
  بود؛ كشىت هاىي كه آذوقه ها و باقى جتهيزات را محل مى كردند بسيار زياد بودند.»1 «ترياكونتورس 

) در آغاز فصل بار، سرداران شاه بزرگ هريك پيشاپيش نريوهاى خويش و با محايت ناوگان، 4(
به سوى مصر لشكركشى كردند. وقىت به نزديكى نيل رسيدند، ديدند كه مصريان براى نربد كامال 

 آماده اند.

) فارناباز به خاطر سسىت اى كه در لشكركشى از خود نشان داد، زمان زيادى را در اختيار 5(
دمشن قرارداد تا خود را براى نربد مهيا سازد. معموال چنني امرى براى سرداران پارسى روى مى داد: 

آن ها براى عمليات هاى جنگى، از اختيارات كامل برخوردار نبودند، براى هر چيزى به شاه 
 مراجعه مى كردند و در مورد هر چيز جزىي، در انتظار پاسخ شاه مى نشستند.

42. 

، شاه مصر، از بزرگى سپاه پارس آگاه بود، اّما اعتماد به نفس خويش را »2 «) نكتانبيس 1(
حفظ كرد: اين اعتماد به نفس، در واقع ناشى از موانع طبيعى اى بود كه از سرزمينش دفاع 

 كه متامى »3 «مى كرد- دسرتسى به مصر ىب �ايت دشوار است- و نيز ناشى از سازه هاىي بود
 راه هاى ورودى، بر خشكى و دريا را كامال سد مى كرد.

 به درياى مصر مى ريزد و بر روى هر يك از اين »4 «) نيل، در واقع، از طريق هفت دهانه 2(
دهانه ها، شهرى با باروهاىي بزرگ بنا كرده بودند كه هريك بر ساحلى مشرف مى شد و نيز پل 

 بيش از ساير دهانه ها دفاع »6 « كه راه ارتباطى بر روى رودخانه بود. دهانه ى پلوزياك »5 «چوىب 
مى شد، زيرا اولني دهانه اى بود كه مصريان هنگام بازگشت از سوريه، به آن برخوردند؛ اين امر 

 موجب شد كه گمان كنند دمشن 

 ______________________________
)1.((Triacontores ) ؛ نوعى كشىت جنگى 

)2.((Nectanebis ).؛ مقصود مهان «نكتانبو» است 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 3، 29). ر. ك به: بند 3(

 )7- 5، 35). ر. ك به: كتاب اّول (4(

 )8، 33). ر. ك به: كتاب اّول (5(

)6.(La bouchePelusiaque  

 529ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .»1 «ترجيحا از اين راه به مصر وارد خواهد شد

) شاه در آن جا خندق هاىي حفر و با ساخت ديوارهاىي بر مناسب ترين مكان ها، راه هاى قابل 3(
كشىت راىن را سد كرد. او راه هاى زميىن را به زير آب برده و راه هاى قابل كشىت راىن را با اجياد 

سدهاىي، مسدود كرد و اين گونه، راه هاى ورودى را ويران ساخت. اين امر ورود كشىت ها، نزديك 
 شدن سواره نظام دمشن و راه پيماىي پياده نظام را بسيار دشوار كرده بود.

) فارناباز و سران سپاه، با مشاهده ى سازه هاى دفاعى عظيمى كه دهانه ى پلوزياك از آن 4(
برخوردار بود و مشار سربازاىن كه از آن مراقبت مى كردند، از نفوذ از طريق آن، به طور كامل چشم 

 پوشيده، بر آن شدند از دهانه ى ديگرى، براى پياده كردن نريوهايشان، بره جويند.

 »2 «بنابراين به سوى پنه ى دريا رهسپار شدند تا از چشم دمشن بگريزند و به دهانه ى ماندزى 
رسيدند كه از ساحلى به وسعت كاىف برخوردار بود. فارناباز و ايفى كرات با سه هزار سرباز در 

 آن جا پياده شدند و بر باروى مستحكمى كه بر دهانه ى رود واقع بود، هجوم بردند.

 ) مصريان با سه هزار سواره و پياده نظام به يارى نريوهاى خويش شتافتند.5(

جنگ سخىت درگرفت: سربازان زيادى براى تقويت نريوى پارسى پياده شده بودند؛ مصريان حماصره 
شده، بسيارى از آن ها كشته و بسيارى ديگر به اسارت درآمدند؛ جنات يافتگان به درون شهر 
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رانده شدند: ايفى كرات و مردانش، هم زمان با سپاهيان مصر، به درون باروهاى شهر هجوم 
 بردند؛ بارو را به تصرف خويش درآورده، آن را ويران ساختند و ساكنينش را به بردگى كشاندند.

43. 

) پس از اين، نزاعى بني سرداران درگرفت كه موجبات شكست لشكركشى را فراهم آورد. ايفى 1(
كرات، از طريق اسريان، آگاه شد كه ممفيس- شهرى كه در برتين جاى مصر واقع است- ىب دفاع 

 رها شده است. او

 ______________________________
). نيل داراى هفت دهانه بوده كه مصريان قادر بودند هر هفت دهانه ى نيل را بسته، راه هاى 1(

 زميىن ورود به مصر را نيز به آب ببندند.

)2.(Lab oucheMendesienne  

 530ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نقشه اى كشيد تا ىب درنگ، رود را تا ممفيس، پيش از رسيدن سپاهيان مصرى، بپيمايد. فارناباز 
برعكس، مى پنداشت كه برت است منتظر متامى سپاه پارس گردند: در اين صورت لشكركشى عليه 

 ممفيس با خماطرات كمرتى مهراه مى شد.

) ايفى كرات درخواست كرد تا مزدوراىن را كه در لشكركشى حضور داشتند در اختيارش گذارند 2(
تا بتواند شهر را به تصرف خويش درآورد؛ ىب باكى و شجاعتش ترديد فارناباز را برانگيخت كه از 
خود مى پرسيد، نكند وى به تنهاىي مصر را به تصرف خويش درآورد و بدين سان اين افتخار را از 

 آن خويش كند.

بنابراين، فارناباز از پذيرش اين درخواست سرباز زد؛ ايفى كرات در حاىل كه به سخىت اعرتاض 
مى كرد، گفت كه اگر فرصت مناسب را از دست دهيم، اهداف اصلى لشكركشى حمقق خنواهد 

 شد. افسران پارسى كه بر وى رشك مى بردند تمت هاى نارواىي عليه وى شايع كردند.
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) مصريان از اين فرصت براى فرستادن ساخلوى الزم به ممفيس بره جستند، سپس با متام قوا 3(
باروىي را كه ويران شده بود به تصرف خويش درآوردند؛ موقعيت، بدان ها برترى آشكارى نسبت به 
دمشن مى خبشيد و بدين سان، پى درپى، دمشن را حتت فشار قرار مى دادند. توان هجومى مصريان 
هم چنان افزايش مى يافت: بسيارى از پارسيان را از دم تيغ گذرانده، از روياروىي با دمشن هيچ 

 هراسى به خود راه منى دادند.

) سپاه پارس در هنگام وزش بادهاى مديرتانه اى و طغيان نيل- كه آب هاى به خروش آمده ى 4(
- در مقابل اين بارو معطل شدند؛ اين چنني دسرتسى »1 «آن متامى منطقه را به زير آب برده بود

به مصر روزبه روز سخت و سخت تر مى شد. سرداران اعزامى پارس كه دريافتند اقدام شان پيوسته با 
 شكست روبرو است، برآن شدند كه مصر را ختليه كنند.

 ) پس راه آسيا را پيش گرفتند. ايفى كرات، به واسطه ى اختالفش با فارناباز،5(

 ______________________________
 ). طغيان نيل در ژوئيه آغاز و در پايان سپتامرب به اوج خود رسيد.1(

 531ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 پيش از اين به چنني »1 «بيم آن داشت دستگري شده و جمازات شود، هم چنان كه كونون آتىن 
سرنوشىت دچار آمده بود؛ پس تصميم گرفت خمفيانه سپاه پارس را ترك گويد. كشىت اى فراهم 

 ساخت و شبانگاه راهى شده، به آتن رسيد.

) فارناباز منايندگاىن گسيل داشت. اينان ايفى كرات را متهم ساختند كه به خاطر اشتباهش، 6(
موجبات ناكامى و شكست عمليات پارسيان را در تصرف مصر فراهم آورده است. آتنيان به 

پارسيان پاسخ گفتند كه چنان چه وى گناهكار تشخيص داده شود او را آن چنان كه شايسته است 
جمازات خواهند كرد؛ اّما اندك زماىن بعد، وى را به رزم آراىي برگزيده، فرماندهى ناوگان را به وى 

 سپردند.

44. 
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) شايسته است در اين جا، آن چه را كه تاريخ از فضايل ايفى كرات در سينه ى خويش پنهان 1(
داشته است، نقل كنيم. ياد و خاطره ى هوش سرشارش در عمليات هاى جنگى و استعداد 

ىب نظريش در انواع اخرتاعات راهربدى، در تاريخ ثبت شده است. جتربه ى طوالىن او در عمليات ها 
در خالل جنگ پارس موجب شد تا به واسطه ى ابتكاراتش، هنر نظامى را در بسيارى زمينه ها به 
 ويژه در بكارگريى از تسليحات- كه وى عالقه ى خاصى بدان ها داشت- توسعه و گسرتش دهد.

) يونانيان، تا آن زمان، سپرهاىي با اندازه هاى بزرگ در اختيار داشتند كه طبعا به دست گرفنت 2(
، با »2 «آن ها دشوار بود؛ وى اين سپرها را حذف كرد و سربازان را با سپرهاى هالىل (پلت)

اندازه ى متوسط، جمهز ساخت. اين اصالح موجب شد تا هم بدنه ى سپاه به طور مؤثر محايت 
 شده و هم نريوهاى جمهز به پلت ها، به خاطر سبكى اين سالح، از حترك زيادى برخوردار شوند.

) سهولت در دست گرفنت اين سپرها باعث شد كه پس از آزمايشى موفق، مورد پذيرش قرار 3(
گريد. سربازاىن كه پيش از اين به خاطر در دست گرفنت اين سپرها، هوپليت (سنگني اسلحه) 

 خوانده مى شدند، از اين پس، به خاطر سپرهاى هالىل 

 ______________________________
) اشاره 16، 8، 4)؛ گزنفون در «تاريخ يونان» خويش (4، 85 (14). ر. ك به: كتاب 1(

   . م كونون توسط تريى باز بازداشت شده بود.392مى كند كه به سال 

)2.((Peltes ).به سپرهاى كوچك تراسى اطالق مى گرديد كه به شكل هالل بودند 

 532ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ناميده شدند. تغيري اندازه هاى نيزه و مششري در جهت عكس »1 «شكل و سبكشان، پلتست 
اجنام گرفت: ايفى كرات نيمى از طول نيزه را افزايش داد و تقريبا طول مششري را دو برابر كرد. 

بكارگريى اين سالح ها، براين اصالح صحه گذارد و پس از آزمايش موفقيت آميز اين دو سالح، 
 رزم آرا، لقب خمرتع بزرگ را گرفت.
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) او مهننني به سربازان خود كفش هاى سبكى داد كه درآوردن آن ها آسان بود. امروزه نيز اين 4(
 مى گويند. »2 «كفش ها نامى دارند كه از نام او گرفته شده است؛ به آن ها ايفى كراتيدس 

هم چنني او نوآورى هاى بسيار و كارآمدى را وارد هنر نظامى كرد، وىل بيان آن ها باعث اطاله ى 
كالم خواهد شد. لشكركشى پارس عليه مصر، با وجود اين كه تداركات خوىب براى آن فراهم شده 

 بود، نتايج شاياىن به مهراه نداشت.

45. 

) در يونان شورش و ناآرامى، در شهرهاىي كه شيوه ى حكومىت جديدى را براى خويش برگزيده 1(
بودند، حاكم بود و هرج ومرج عمومى، دامن زدن به شورش ها را- كه در بسيارى از جاها به وجود 

 مى آمد- مساعد مى ساخت.

آناىن كه در پى استقرار اليگارشى بودند، از اسپارت كمك دريافت مى كردند و طرفداران 
 دموكراسى، آتن را در كنار خويش داشتند.

) در واقع اين دو شهر، تنها اندك زماىن، توافق هاىي را كه براى آن ها سوگند ياد كرده بودند، 2(
رعايت كردند. از اين روى، پشتيباىن هاىي كه از شهرهاى حتت نفوذشان مى كردند، آنان را به از 
سرگريى جنگ سوق داد، ىب آن كه به پيمان صلح مشرتكى كه منعقد كرده بودند، وقعى بنهند. به 

، آن هاىي كه شهر را در زمان سيادت السدمونيان اداره مى كردند، در »3 «اين ترتيب، در زاسنت 
 معرض دمشىن و كينه ى توده ى مردم واقع و مجلگى به تبعيد حمكوم شدند ....

تبعيديان به نزد تيموته كه ناوگان آتنيان را فرماندهى مى كرد، پناه برده، به نريوهاى ناوگانش پيوسته 
 و بسان متحدانش درآمدند.

 ______________________________
)1.(Peltaste  

)2.(Iphicratides  
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 )2، 2، 6). ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان (3(

 533ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) بدين سان آنان متعهد به مهكارى با وى شدند. تيموته، تبعيديان را در جزيره اى پياده كرد و 3(
آن ها بر مكاىن مستحكم، نزديك دريا، سيطره يافته و آن را آركادى ناميدند. آنان از اين پايگاه 

 بره جسته و به يارى تيموته، صدمات فراواىن به ساكنني شهر (زاسنت) وارد آوردند.

) ساكنني زاسنت، از السدمونيان يارى طلبيدند. السدمونيان، منايندگاىن را به آتن گسيل داشته 4(
و حتريكات تيموته را فاش ساختند، اّما وقىت مشاهده كردند مردم آتن با تبعيديان به مالطفت رفتار 

 كشىت سه رديف پاروىي را جتهيز كرده، به يارى ساكنني 25مى كنند، ناوگاىن را تدارك ديدند. آنان 
 .»2 « واگذار كردند»1 «زاسنت فرستادند و فرماندهى ناوگان را به آريستوكراتس 

46. 

، عليه نظام دموكراتيك شورش »3 «) هم زمان با اين رخدادها، هواداران السدمون در كورسري1(
كردند و از اسپارت تقاضا كردند تا ناوگاىن براى محايت از آن ها گسيل دارد: آنان وعده دادند كه 
كورسري را به اسپارت واگذارند. السدمونيان از امهيت كورسري، براى هر آن كه سوداى امپراتورى بر 

 ؛ بنابراين سعى كردند اين شهر را فراچنگ آورند.»4 «دريا را در سر مى پروراند، آگاه بودند

) ىب درنگ بيست و دو كشىت سه رديف پاروىي را، كه فرماندهى آن به آلسيداس واگذار شده 2(
بود، به كورسري روانه كردند. السدمونيان وامنود كردند كه اين ناوگان به سيسيل مى رود تا اين چنني، 
چونان دوستاىن در كورسري، مورد استقبال قرار گريند. اين امر امكان تصرف شهر را به كمك 

 تبعيديان براى آن ها فراهم مى كرد.

 ) اّما ساكنني كورسري، به نقشه ى اسپارت پى بردند؛ آنان با دقت متام به 3(

 ______________________________
)1.(Aristocrates  
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). به رغم سكوت گزنفون كه آتن و تيموته را مسئول از سرگريى دمشىن ها مى داند، درسىت اين 2(
 لشكركشى مسلم است.

  . م بازمى گردد. گزنفون نه از شورش طرفداران 374). روى دادهاى كورسري به سال 3(
اليگارشى سخىن به ميان مى آورد و نه از لشكركشى آلسيداس و كمكى كه كورسري از آتن 

درخواست كرده بود. گزنفون با نپرداخنت به لشكركشى هاىي كه نتايج آن ها، امهيت اندكى داشته 
 است، اعمال خشونت طلبانه ى آريستوكرات ها و اسپارت را خمفى نگاه مى دارد.

 ) به خوىب به امهيت جزيره مى پردازد.9، 2، 6). گزنفون (تاريخ يونان، 4(

 534ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مراقبت از شهر خويش مهت گمارده، منايندگاىن را به آتن گسيل داشتند تا از آنان درخواست 
 را »1 «كمك كنند. آتنيان برآن شدند به يارى كورسري و تبعيديان زاسنت بشتابند. آنان كتزيكلس 

 و مشغول فراهم آوردن تداركات »2 «به فرماندهى تبعيديان منصوب و به زاسنت گسيل داشتند
 شدند تا ناوگاىن به كورسري روانه سازند.

، در بئوسى، ساكنني پالته در پى احتاد با آتن بودند و از »3 «) هم زمان با اين رخدادها4(
آتنيان خواستند تا سربازاىن را براى آن ها گسيل دارند: آن ها برآن شده بودند، شهر خويش را به 

آتن واگذارند. بئوتارك ها كه از اين بابت نسبت به ساكنني پالته در خشم شده بودند و 
مى خواستند بر نريوهاى كمكى آتنيان پيش دسىت كنند، ىب درنگ با سپاهيان چشم گريى عليه پالته 

 لشكركشى كردند.

) آن ها به نزديكى شهر پالته رسيدند، در آن جا افراد اندكى اين محله را پيش بيىن كرده بودند، 5(
بيشرت ساكنني پالته، در دشت، توسط سواره نظام غافلگري شدند و اين سواره نظام بر آن ها فايق 
آمدند. سايرين به شهر پناه جستند، اّما نبود متحدى، آنان را واداشت تا توافقى به سود دمشن 
منعقد سازند: آنان مى بايست شهر را، مهراه اسباب و اثاثيه شان ترك گويند و بازگشت به بئوسى 

 براى مهيشه براى آنان ممنوع شد.
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؛ مهننني تس پى را كه با آنان در دمشىن بود، به »4 «) آن گاه تباييان، پالته را ويران كردند6(
. ساكنني پالته مهراه با زنان و فرزندان خويش به آتن پناهنده شدند؛ آتنيان با »5 «غارت بردند

 به آن ها، خريخواهى خويش را نشان دادند. چنني بود وضع امور »6 «اعطاى حقوق شهروندى 
 در بئوسى.

 ______________________________
)1.(Ctesicles  

)، در 6- 4، 47). به نظر مى رسد كه ديودور دو لشكركشى را به كتزيكلس منسوب مى دارد (2(
 حاىل كه گزنفون تنها از لشكركشى دّوم سخن به ميان مى آورد.

) اشاراتى دارد كه اندكى متفاوت است. تصرف پالته، حتت آرخونىت 8، 1، 9). پوزانياس (3(
  . م) دو سال قبل از نربد لوكرت روى داده است؛ بنابراين تصرف در 373- 372آستيوس (

   . م اجنام پذيرفت.373طول تابستان 

( LePlataique)). درباره ى وقايع ناگوار روى داده در پالته؛ ن. ك به: ايزوكرات، پالتائيك 4(
. 

 )1، 3، 6). ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان (5(

)6.(Isopolitie  

 535ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

47. 

 كشىت سه رديف پاروىي و 65 را به فرماندهى برگزيده، وى را با »1 «) السدمونيان، مناسيپوس 1(
. او در جزيره پلو گرفت، تبعيديان را گردهم »2 « سرباز براى نربد به كورسري فرستادند1500

آورد و وارد بندر شد؛ چهار كشىت جنگى را تصرف كرد، حال آن كه سه كشىت ديگر بر خشكى 
 قرار داشتند كه كورسرييان آن ها را به آتش كشيدند تا به دست دمشن نيفتند.
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مناسيپوس، مهننني در خشكى بر نريوهاىي كه بر روى تپه اى مستقر شده بودند، پريوز شد و به 
 طور كلى، ختم ترس و وحشت را در ميان كورسرييان كاشت.

) از ديگر سوى، آتنيان، از مّدتى پيش، تيموته، پسر كونون، را با شصت كشىت جنگى به 2(
كمك كورسري فرستاده بودند، اّما وى قبل از آن كه اين مأموريت اضطرارى را به اجنام برساند، خود 
را به تراس رساند و بسيارى از شهرهاى آن را وادار ساخت تا به احتاديه ى آتن بپيوندند؛ او در 

 آن جا افزون بر كشىت هايش، سى كشىت سه رديف پاروىي به چنگ آورد.

) تأخريى كه وى در آن زمان، در كمك به كورسري روا داشت، باعث شد كه عنوان رزم آراىي اش 3(
را از كف دهد، زيرا نارضايىت مردم از او بيش از اندازه بود، اّما وقىت با منايندگان شهرهاى ديگر 

كه به احتاديه ى آتن پيوسته بودند و سى كشىت سه رديف پاروىي اضاىف- كه به چنگ آورده بود- 
و با ناوگاىن كامال آماده براى نربد، پا به يونان �اد، مردم پشيمان شده و مقامش را دگربار به وى 

 بازگرداندند.

) آتنيان، پيش از اين، چهل كشىت سه رديف پاروىي ديگر تدارك ديده بودند كه تعداد كل 4(
 پاره رساند؛ هم چنني ميزان قابل توجهى آذوقه، سالح هاى پيكان دار و 130كشىت هايشان را به 

 هر آن چه كه براى جنگ الزم بود، گرد آوردند.

 سرباز به يارى كورسري گسيل 500در اين زمان كتزيكلس را به فرماندهى برگزيده و به مهراهى 
 داشتند.

 ) وى موفق شد شبانگاه حماصره كنندگان را كه در حال نگهباىن بودند،5(

 ______________________________
)1.(Mnasippos  

). بر پايه ى نظر گزنفون، كه به طور مفصل به آغاز اين لشكركشى مى پردازد، اين رقم تنها 2(
 )7- 3، 2، 6مزدوران- و نه متامى سپاه- را شامل مى شد. ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان (
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 536ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

؛ ساكنني به جناح هاى رقيب، تقسيم شده بودند و وى، »1 «فريب داده در كورسري پلو گريد
آن ها را ناتوان از اجنام جنگى كار آمد يافت؛ او به جناح بندى ها پايان و امور عموم مردم را 

 .»2 «سروسامان خبشيد و شجاعت را در دل حماصره شدگان برانگيخت 

 200) در بادى امر، به گونه اى غريمنتظره محله اى را عليه حماصره كنندگان صورت داد و حدود 6(
تن از آنان را از دم تيغ گذراند؛ آنگاه جنگ بزرگى روى داد كه وى در آن جنگ، مناسيپوس و 

؛ عاقبت توانست حماصره كنندگان را به »3 «مشار زيادى از سربازانش را به خاك هالك انداخت 
 حماصره ى خويش درآورد كه اين امر حتسني و ستايش فراواىن را براى وى، به دنبال داشت.

 و ايفى كرات »4 «) جنگ كورسري تقريبا به امتام رسيده بود كه ناوگان آتىن حتت فرمان تيموته 7(
پا به جزيره �اد. آن ها خيلى دير رسيدند و هيچ عملى كه شايسته ى روايت باشد، اجنام ندادند. 

تنها اين كه، با كشىت هاى سه رديف پاروىي سيسيلى، كه به وسيله ى دنيس براى كمك به 
 قرار »6 « و كرى نيپوس »5 «السدمونيان فرستاده شده بودند و در رأس آن ها سى سى دس 

. مشار اين »7 «داشتند، برخورد و آن ها را با متامى جتهيزاتشان به تصرف خويش درآوردند
 تاالن از فروش اسريان عايد آنان شد و از طريق اين پول 60كشىت ها، نه پاره بود. بيش از 

 توانستند مواجب سپاهيان را بپردازند.

 ، شاه اواگوراس را»8 «) در قربس، هم زمان با اين رخدادها، خواجه نيكوكلس 8(

 ______________________________
 )10، 2، 6). ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان (1(

)، برعكس، بر وخيم تر شدن قحطى و گرسنگى پاى 15، 2، 6). گزنفون (تاريخ يونان، 2(
 مى فشارد.

 )23- 17، 2، 6). ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان (3(
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). وى در اين لشكركشى شركت نكرده بود. گزنفون به تفصيل به آن مى پردازد. ر. ك به: 4(
 )32- 27؛ 14- 13، 2، 6گزنفون، تاريخ يونان (

)5.(Cissides  

)6.(Crinippos  

)؛ به نظر وى، ايفى كرات اسرا را با شرط 36- 33، 2، 6). ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان (7(
 پرداخت غرامت آزاد كرد.

)8.(Nicocles  

 537ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .»1 «به قتل رساند و بر ختت ساالمني جلوس كرد

 را رودرروى هم قرار داد؛ روميان پريوز شدند »2 «در ايتاليا، جنگى سازمان يافته، روم و پرنست 
 .»3 «و تقريبا متامى دمشنان خويش را قتل عام كردند

 .48  . م 372- 373

) هنگامى كه آستيوس، آرخونت آتن بود، روميان به جاى كنسول ها، شش تريبون نظامى را به 1(
 نام هاى م. فوريوس، ل. فوريوس و مهننني آ.

 .»4 «پوستوميوس، ل. لوكوتيوس، م. فابيوس و ل. پوستوميوس، منصوب كردند

در اين سال، شهرها و مزارع واقع در پلوپونز در اثر زمني لرزه ها و آب لرزه هاىي، با شدتى باور 
نكردىن، ويران شدند. هرگز در گذشته بالياىي نظري اين، بر شهرهاى يونان نازل نشده بود. هرگز 
شهرهاىي ديده نشده بود كه مهراه متام ساكنانش، نيست و نابود گردند؛ گوىي قدرتى اهلى برآن شده 

 بود كه بشر را كشته و نابود سازد.
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) زماىن فرا رسيد كه فاجعه به منتها درجه ى خود رسيد. زمني لرزه روز روى منى داد تا مردم بتوانند 2(
 خود را جنات خبشند، بلكه شبانگاه اتفاق مى افتاد.

شدت لرزش ها، خانه ها را به لرزه درمى آورد كه بدين سان ختريب مى شدند و مجعيت كه در تاريكى 
 و به طور ناگهاىن با فاجعه اى غافل گري مى شدند، كارى براى جنات خويش منى توانستند اجنام دهند.

 ) بيشرت مردم زير آوار خانه ها دفن گرديده، هالك مى شدند. برخى كه 3(

 ______________________________
). اين اشاره ى خمتصر، داراى اشتباهات زيادى است. قاتل، خواجه اى بوده است اّما نامش 1(

تراسى دايوس بوده و نه نيكوكلس (ر. ك: تئوپومپ و مهننني ارسطو، سياست). نيكوكلس نام 
يكى از پسران اواگوراس است كه خواجه نبوده و مسبب مرگ پدرش نيز نبوده است؛ قاعدتا او 

 )2- 1جانشني پدرش شده است. ر. ك به: ايزوكرات (اواگوراس، 

)2.(Preneste  

). بر پايه ى نظر وى، اين جنگ در ساىل روى داد كه 29- 27، 6). ر. ك به: تيت ليو (3(
) از آن ها سخن مى راند، اعمال حاكميت 1، 50، 15تريبون هاى نظامى كه ديودور (كتاب 

 مى كردند.

 )5، 22، 6). ر. ك به: تيت- ليو (4(

 538ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

موفق مى شدند سپيده دمان از خانه هايشان بريون آيند و گمان مى كردند كه از خطر جان سامل 
بدر برده اند، ناگهان بالىي سهمگني تر و سخت تر از بالى خنستني، بر آنان نازل مى شد. دريا 
خروشان و طوفاىن مى شد و موجى عظيم شكل مى گرفت كه متامى ساكنني را مهراه زمني هاى 

اجدادى شان، به كام خويش مى بلعيد. دو تا از شهرهاى آخاىي؛ هليكه و بورا بدين شيوه نيست و 
 : هليكه يكى از معروفرتين شهرهاى آخاىي پيش از زمني لرزه بود.»1 «نابود شدند
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) سؤاالت زيادى درباره ى اين پديده مطرح شد. فيلسوفان طبيعى دان سعى كردند چنني بالىي 4(
را، نه از طريق اراده ى اهلى، بلكه از راه ها و شرايط طبيعى كه به وسيله ى رشته اى از علت و 
معلول ها حادث شده اند، توضيح دهند. برعكس اشخاصى كه به ايزد اعتقاد داشته و راه 

پرهيزكارى را پيشه كرده بودند اين روى داد را با داليل مّوجه، اين گونه توجيه مى كردند كه خشم 
خدايان عليه كافران، منشأ اين تريه خبىت است. ما نيز اين رويداد را با اختصاص فصل ويژه اى از 

 تاريخ مان به آن، با دّقت مورد بررسى قرار خواهيم داد.

49. 

 گردهم آيند؛ آن ها »3 « كه براى جشن پانيونيا»2 «) در ايوىن، در نه شهر رسم براين بود1(
 به طور مشرتك قرباىن هاى زيادى، كه ريشه ى قدميى داشت، در مكاىن بياباىن در نزديكى ميكال 

  تقدمي مى داشتند. بعدها،»5 «، به پوزئيدون »4«

 ______________________________
)1.((Helike )در كرانه ى جنوىب خليج كورنت واقع بوده است؛(Boura ) در خبش داخلى

) اشاره مى كند كه دو شهر 18، 3، 1اين خشكى واقع بود؛ برخالف نظر ديودور، پوزانياس (
 سرنوشت مشابى نداشتند:

 هليكه با آب لرزه به زير آب رفت و بورا در ورطه ى گرداىب ناپديد شد.

 ).145، 1 شهر؛ ر. ك به: هرودوت (12). بر پايه ى نظر هرودوت، 2(

)3.(L afetedesPanionia  

 ).148، 1). درباره ى اين پرستشگاه؛ ر. ك به: هرودوت (4(

)5.((Poseidon ) ؛ خداىي كه بر درياها حكومت مى كرد. او از خدايان املپ و پسر كرونوس
بود. در افسانه هاى دوره ى كالسيك، پوزئيدون را اغلب برادر كوچك تر زئوس- و ( Rhea)و رئا

 نه بزرگ تر- مى دانستند.
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آن گونه كه روايت مى شود (از زمان نوشته شدن ايلياد) سهم پوزئيدون از فرمانرواىي، حكومت بر 
درياها بوده است در حاىل كه هادس فرمانرواى عامل ارواح و زئوس فرمانرواى آمسان و زمني 

بوده اند. وى نه تنها حكومت امواج را در دست داشت، بلكه اجياد رگبارهاى توأم با رعدوبرق در 
 شاخه ى خود صخره هاى بزرگ ساحل را از جا كنده و با مهان 3اختيار او بود و مى توانست با 

  شاخه ى خمصوص چشمه ها را جارى-3

 539ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

جنگ هاىي كه در اين منطقه روى داد برگزارى جشن پانيونيا را غريممكن ساخت و اين مهايش 
باشكوه به مكاىن در نزديكى افز، كه از هر گزندى مصون بود، منتقل شد. آنان تئورهاىي را به 
شهر پيتو فرستادند تا نظر ايزد را جويا گردند؛ هاتف به آن ها امر كرد از حمراب هاى قدميى كه 

 برافراشته بودند و پيش از اين به اين نام بود و امروزه هليكه ى »1 «نياكانشان در هليكه ى ايوىن 
 آخاىي خوانده مى شود، كپى كنند.

) ايونيان براى اطاعت از هاتف، يك هيأت منايندگى را به آخاىي فرستادند تا كپى ها را جستجو 2(
كنند؛ اين هيأت، مأموريت خويش را در برابر جممع آخاييان عرضه كرده و آنان را متقاعد 

ساختند، آن چه را كه مى خواهند در اختيارشان قرار دهند. اّما ساكنني هليكه پيش گوىي قدميى اى 
را به ياد داشتند كه براساس آن، وقىت ايونيان بر حمراب پوزئيدون قرباىن كنند، آن ها به خطر خواهند 
افتاد. آنان اين پيش گوىي را به خاطر آوردند و از دادن كپى ها به ايونيان سرباز زدند، با بيان اين 
مطلب كه اين يك پرستشگاه مشرتك براى متامى آخاييان نيست، بلكه ملكى است كه تنها به 

 آن ها تعلق دارد. ساكنني بورا از آن ها محايت كردند.

) اّما ايونيان برپايه اجازه اى كه تصميم جممع آخاييان به آن ها مى داد، مستقر شدند تا بر حمراب 3(
پوزئيدون، مهان طور كه نداى غيىب به آن ها امر كرده بود، قرباىن كنند. اهاىل هليكه نذورات ايونيان 
را برهم زده و تئورهايشان را تصاحب كردند و بدين سان، عمل كفرآميزى را نسبت به خدايان 

 مرتكب شدند.

 مى گويند اين امر موجب برانگيخنت خشم پوزئيدون شد و او شهرهاى 
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 ______________________________
كند. قدرت او به دريا حمدود منى شد و آب هاى جارى و درياچه ها هم در اختيار او بودند، اّما 
رودخانه ها از حيطه ى قدرت او خارج بودند و خداىي خمصوص به خود داشتند. پوزئيدون را، 

 شاخه اى در دست دارد و بر ارابه اى كه با حيوانات عجيب، نيمه 3به طور معمول، در حاىل كه 
 اسب- نيمه مار، كشيده مى شود تصوير مى كردند.

). هليكه، پيش از آخاييان، توسط ايونيان اشغال شده بود كه آنان از پرستشگاه پوزئيدون 1(
، 7؛ پوزانياس، 2، 7، 8؛ اسرتابون، 145، 1هليكونيوس مراقبت مى كردند (ر. ك به: هرودوت، 

)؛ اسرتابون اطالعات متفاوتى را از آن چه كه ديودور درباره ى درخواست ايونيان بيان 6، 24
 مى دارد، به دست مى دهد.

 540ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 حرمت شكنان را با زمني لرزه و آب لرزه ويران ساخت.

) اين كه پوزئيدون براين شهرها خشم گرفته است، مهه چيز به وضوح آن را اثبات مى كند. 4(
؛ »1 «مهگان براين باورند كه اين ايزد است كه تواناىي بر زمني لرزه ها و آب لرزه ها در اختيار اوست 

پلوپونز از ديرباز ماواى او تلقى مى شد و گمان مى كنند كه اين خشكى، به نوعى، به وى داده 
شده است؛ به طور عموم، هيچ نامرياىي وجود ندارد كه بيش از اين ايزد، در متامى شهرهاى 

 پلوپونز، پرستش شود.

 ) وانگهى، پلوپونز در اعماقش، داراى حفره هاى وسيع و سفره هاى زيرزميىن آب زيادى است 5(
. در واقع، دو رود وجود دارد كه ىب گمان، در زيرزمني جارى اند: يكى كه در زمان هاى »2«

- كه در آن جا حفره هاى زيرزميىن آن را به كام »3 «گذشته، با فرورفنت در زيرزمني، نزديك فن ئوس 
خود كشيدند- ناپديد شده است و ديگرى كه پيش از آن كه در نزديكى شهر آرگوس پديدار 

 استاد جارى 200 مى ريزد و در زيرزميىن به طول »4 «شود به پرتگاهى در نزديكى استمفال 
 است.
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) آخرين دليل براى آن چه ذكر آن رفته است، اين است كه اين بال قربانيان خود را تنها از ميان 6(
 ملحدان مى گريد. درباره ى شرح زمني لرزه ها و آب لرزه ها، تا مهني جا بسنده مى كنيم.

 .50  . م 371- 372

 آرخونت آتن بود، روميان به جاى كنسول هاى پيشني، هشت »5 «) هنگامى كه آل سيس تنس 1(
 تريبون نظامى به نام هاى ل. و  . والريوس،

 ______________________________
). پوزئيدون، در نظر هومر، تكان دهنده ى زمني است؛ وانگهى وى ايزد آب هاى شريين، 1(

 مانداب ها و دريانوردان است.

هاى معروف پلوپونز: در بسيارى از آب گريهاىي كه به وسيله ى ( Katavothre)). اشاره به 2(
كوه ها احاطه شده اند، آب در شكاف هاى زمني آهكى آن ها فرورفته، مسريى زيرزميىن را طى كرده 

 و به صورت چشمه هاىي در ديگر سوى منايان مى گردند.

)3.(Pheneos  

)4.(Stymphale  

)5.(Alcisthenes  

 541ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ، مهننني س. سولپيسيوس، ت. پاپرييوس و ل.»2 «، ل. مننيوس »1 «س. ترنتيوس 

. اليديان صد و دّومني بازى هاى املپيك را برگزار كردند كه در طى آن  «*»اميليوس را برگزيدند
 ، فاتح مسابقه ى دو و ميداىن شد.»3 «دامون توريوىي 

) در اين سال، عالمىت كه از سوى خدايان فرستاده شده بود، السدمونيان را، كه نزديك به 2(
پانصد سال سيادت بر يونان را اعمال مى كردند، آگاه ساخت كه آن ها به زودى سيادت خويش 
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را از كف خواهند داد. در آمسان براى چند شب پياپى، مشعل بزرگى- كه آن را به خاطر شكلش 
 و اندك زماىن بعد، جنگ بزرگى با »4 «تري آتشني نام �ادند- در حال سوخنت مشاهده مى شد

 شكست غريمنتظره ى اسپارت به پايان رسيد و اسپارت برخالف انتظار سيادتش را از كف داد.

) برخى از فيلسوفان طبيعى دان بر اين عقيده بودند كه به وجود آمدن اين مشعل به عوامل 3(
طبيعى بازمى گردد. داليل آن ها چنني بود: پديده هاىي از اين دست، ضرورتا در دوره هاى معيىن 
اتفاق مى افتند؛ كلدانيان بابل و ديگر ستاره شناسان موفق شدند به دّقت آن ها را پيش بيىن كنند؛ 
اين دانشمندان از مشاهده چنني واقعه اى شگفت زده منى شدند؛ حال آن كه اگر چنني واقعه اى در 
زمان خودش، از طريق گردش ويژه ى هريك از اين ستارگان كه به طور دائمى براساس حركىت معني، 
گردش انتقاىل آن ها را حمقق مى سازد، به وجود منى آمد، غرق شگفىت مى شدند. به هر روى، نور 
اين مشعل آن قدر عظيم و درخشندگى اش آن قدر شديد بود كه بر روى زمني سايه هاىي، نظري 

 آن چه كه ماه مى سازد، اجياد كرد.

) در اين زمان پادشاه پارس، اردشري، كه مى ديد شورش هاى تازه اى، ختم نفاق را در يونان 4(
 پراكنده است، منايندگاىن را گسيل داشت تا آن ها را دعوت كند به 

 ______________________________
)1.(C .Terentius  

)2.(L .Menenius  

 * در منت اصلى نيز، نام يكى از تريبون ها نيامده است.

)3.(DamondeThourioi  

). اين ستاره ى دنباله دار نظر قدما را بسيار جلب كرده بود؛ ارسطو نيز چندين بار از آن سخن 4(
 به ميان مى آورد.

 542ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 جنگ هاى برادركشى پايان داده، قرارداد صلح مهگاىن را براساس توافق هاى پيشني منعقد سازند
. متامى يونانيان از اين پيام با شادى استقبال كردند و متامى شهرها غري از تب قرارداد صلح »1«

 .»2 «مهگاىن را منعقد ساختند

تنها تباييان كه بئوسى را به مانند متحدى خراج گزار در اختيار داشتند، توسط يونانيان- كه 
مجلگى مى خواستند سوگندها و پذيرش قرارداد شهربه شهر اجرا شود- وا�اده شدند. بنابراين تباييان 

 مهنون دفعه ى پيش، از صلح ىب بره ماندند.

 آنان مهواره بئوسى را به مانند متحدى كه به آن ها خراج مى پردازد، در نظر داشتند.

) اين امر خشم السدمونيان را برانگيخت و برآن شدند با سپاهى بزرگ به سوى تب- كه به 5(
عنوان دمشن مشرتك يونان تلقى مى شد- لشكركشى كنند. در واقع، ترقى بئوسى آن ها را سخت 
نگران مى كرد و مى هراسيدند كه روزى شاهد آن باشند كه تب، در فرصىت مناسب، از سيطره ى 

 .»3 «خويش بر متام بئوسى، براى پايان دادن به سيادت اسپارتيان بره جويد

 مى گذراندند، از توان جسمى بسيار باالىي »4 «تباييان چون متام وقت خويش را در ژمينازها
. آنان ذاتا به جنگ عالقمند بودند و هيچ يك از ديگر يونانيان در حتقق »5 «برخوردار بودند

 كارهاى منايان كه شجاعت زيادى را مى طلبيد، با آنان پلو منى زد.

 ) وانگهى آن ها سرداران جنگى زيادى در اختيار داشتند كه آوازه شان 6(

 ______________________________
  . م يكى است، وىل كوتاه تر و خمتصرتر از منت صلح خنستني 375). اين منت با منت صلح 1(

 است.

) درباره ى انگيزه ى يونانيان، مفاد پيمان و نزاع و 3- 2، 38ديودور توضيحات منت صلح را (
  . م بسيار شبيه 371درگريى ها تكرار منى كند. وى دريافته است كه روى دادهاى صلح سال 

ديگر رويدادهاىي بدين گونه است كه وى توصيف كرده است: دخالت پادشاه پارس در صلح 
 S)پذيرفته شده وىل توسط اس. آكام ( A .Momigliano) توسط آ. موميگليانو371
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.Accame ) اس. لوفه ،(S .Lauffer )و ت. ت. ب. رايدر(T .T .B .Ryder ) رد
 شده است.

 14) سوگند صلح در 5، 28). بر پايه ى نظر پلوتارك (حيات مردان نامى، آژزيالس، 2(
   . م) منعقد شد.371)ژوئن ( Skirophorion)اسكريوفوريون 

 1، 20؛ 3، 5). ر. ك به: بندهاى 3(

 ). مكان هاى ورزشى 4(

 2- 1، 39؛ 3، 38). ر. ك به: بندهاى 5(

 543ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مرهون كارهاى منايان شان بود. سه تن از بزرگ ترين آن ها اپامى نونداس، گورژياس و پلوپيداس نام 
داشتند. شهر تب از شهرت نياكانش، در ادوار اساطريى، بر خود مى باليد و سوداى حتّقق 

 كارهاى منايان را در سر مى پرورانيد.

بدين سان، در اين سال، السدمونيان تداركات نظامى را فراهم و نريوهاىي را از شارمندان و 
 متحدين، گردهم آوردند.

 .51  . م 370- 371

، آرخونت آتن بود، روميان به جاى كنسول ها، هشت تريبون »1 «) آنگاه كه فراسيكليدس 1(
 ، س.»3 «، س. ارنوسيوس »2 «نظامى را به نام هاى مانيوس 

، س. »7 «،  . ترى بونيوس »6 « مهراه با ل. الىب نيوس »5 «، تى. يوليوس »4 «سستوس 
 ، برگزيدند.»8 «مانليوس و ل. آنتس تيوس 
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در اين سال، تباييان كه از صلح ىب بره شده بودند، ناچار شدند به تنهاىي با السدمونيان جنگ 
كنند. هيچ شهرى منى توانست در كنار آن ها جبنگد، زيرا مجلگى اين شهرها صلح مهگاىن را 

 پذيرفته بودند.

) السدمونيان برآن شدند كه از انزواى تباييان بره جسته، با آن ها جنگيده و تب را به بردگى 2(
بكشانند. آن ها آشكارا سرگرم فراهم كردن تداركات شدند و مهگان وقىت تب را بدون متحد 

 مى ديدند، گمان مى كردند كه اسپارت به آساىن پريوزى را از آن خويش خواهد كرد.

 ) از اين روى، يونانياىن كه به تباييان عالقه داشتند با دل سوزى، آن ها را از3(

 ______________________________
)1.(Phrasicleides  

)2.(P .Manius  

)3.(C .Erenucius  

)4.(C .Sesteus  

)5.(Ti .Iulius  

)6.(L .Labinius  

)7.(P .Tribonius  

)8.(L .Anthestius  

 544ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

تريه خبىت هاىي كه در انتظارشان بود، آگاه مى ساختند. اّما آن هاىي كه عالقه اى به تباييان نداشتند، 
از تصور اين كه تباييان بزودى به بردگى كشيده مى شوند، به وجد مى آمدند. سراجنام، السدمونيان 
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كه سپاه عظيمى را تدارك ديده بودند فرماندهى آن را به شاه كلئومربوتوس واگذار كردند. آنان قبل 
از هر اقدامى منايندگاىن را به تب فرستادند تا آنان را ملزم سازند كه به متامى شهرهاى بئوسى 
 خودخمتارى داده، پالته و تس پى را دوباره مسكوىن ساخته و به مالكني پيشينش بازپس دهند.

 كه در امور الكوىن مداخله منى كند و اسپارت منى بايد خود را سرگرم امور »1 «) تب پاسخ داد4(
 را با سپاهش عليه »2 «بئوسى منايد. پس از چنني پاسخى، السدمونيان ىب درنگ كلئومربوتوس 

تب اعزام كردند. متحدين السدموىن با طيب خاطر در اين جنگ شركت كردند. آن ها اميدوار 
 بودند كه بدون درگريى و جنگ و با جا زدن حريف، بر بئوسى سيطره يابند.

52. 

) سپاه تا خورونه پيش روى كرد و در آن جا اردويش را برپا داشت و منتظر متحديىن شد كه با 1(
. با رسيدن دمشن، تباييان ابتدا برآن شدند براى در امان نگه داشنت زنان و »3 «تأخري مى آمدند

 .»4 «فرزندان خويش، آن ها را به آتن بفرستند

آن گاه اپامى نونداس را به رزم آراىي منصوب كرده و هدايت عمليات را به وى سپردند، شش تن از 
  به او يارى مى رساندند.»5 «بئوتارك ها

) اپامى نونداس متامى تبايياىن را كه مى توانستند سالح در دست گريند و به خدمت نظامى 2(
 درآيند و نيز برتين سربازان باقى بئوسى را به جنگ فراخواند.

 وقىت وى تب را ترك مى گفت در جمموع، كمرت از شش هزار سرباز در اختيار داشت.

 ______________________________
 )2- 1، 28). ر. ك به: پلوتارك (حيات مردان نامى، آژزيالس، 1(

). وى در هنگام تصميم اسپارتيان در فوسيد به سر مى برد. (ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان 2(
)6 ،4 ،2( 
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). گزنفون از تالش كلئومربوتوس، براى ورود به بئوسى از طريق خورونه، سخىن به ميان منى آورد؛ 3(
 متامى پژوهش گران كنوىن در مورد اين واقعه، اتفاق نظر دارند.

 )؛ اين روى داد به دور از واقعيت است.6، 13، 9). ر. ك به: پوزانياس (4(

  . م- 386). احتاديه ى بئوسيان كه دگربار تشكيل شد، چون گذشته- يعىن قبل از 5(
 11) كه مشارشان از 3، 53بئوتارك هاىي را در رأس خويش داشت. ديودور ما را آگاه مى سازد (

) و مهننني پاره اى 7- 6، 13، 9 تن كاهش يافت. اين قضيه به وسيله ى پوزانياس (7تن به 
 كتيبه ها مورد تأييد واقع مى شود.

 545ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) به هنگام خروج از شهر، تعدادى از سربازان عالمي شومى را براى سپاه مالحظه كردند. 3(
نزديك دروازه، اپامى نونداس به جارچى اى برخورد كرد كه فرار برده اى نابينا را اعالم مى كرد: وى 
جار مى زد كه بنا بر سنت نبايد اجازه داد او از تب خارج شده، به حال خويش رها گردد بلكه 

 بايد وى را بازگردانده، جانش را جنات داد.

) كهنه سربازان انگاشتند كه مجله ى جارچى عالمىت است كه از آينده خرب مى دهد. جوانان 4(
هيچ منى گفتند، از ترس اين كه مبادا بزدل تلقى شده، نظر اپامى نونداس را در لشكركشى عليه 
دمشن تغيري دهند. اپامى نونداس، به نوبه ى خويش، به آن هاىي كه مى خواستند اين عالئم را در 

 نظر گريند چنني پاسخ داد:

 »1 ««تنها يك نشانه ى آييىن و رازگشاى كارساز است: دفاع از ميهن»

) او اين حقيقت را خاطرنشان كرد و بزدالن را آكنده از شرم ساخت. در اين هنگام، عالمت 5(
تازه اى، منحوس تر از عالمت پيشني، ظاهر شد. منشى سپاه با نيزه اى بر دست، كه برآن نوارى 

بسته و دستورات افسران را برآن نوشته بود، به پيش آمد كه ناگهان بادى وزيدن گرفت و نوار را از 
جاى كنده و با خود، بر سنگ قربى برد. در واقع، السدمونيان و پلوپونزياىن را كه با جنگيدن در 

 كنار آژزيالس كشته شده بودند، در اين مكان به خاك سپرده بودند.
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 ) كهنه سربازاىن كه شاهد روى داد دّوم بودند، زبان به اعرتاض گشودند:6(

آن ها گفتند كه نبايد سپاه را، بيش از اين، به پيش راند؛ زيرا پر واضح است كه خدايان خواهان 
چنني چيزى نيستند. اپامى نونداس ىب آن كه به آن ها پاسخى دهد سپاه را به پيش راند؛ وى 

 مى پنداشت كه خريخواهى و دادخواهى بر نشانه هاى حاضر خواهد چربيد.

 بود و با خردمندى، براساس اصوىل كه با آن ها تعليم يافته بود، »2 «) وى سرشار از حكمت 7(
 رفتار مى كرد؛ در آن زمان بسيارى از افراد رفتارش را نكوهش كردند،

 ______________________________
). هومر، ايلياد، سرود دوازدهم؛ اين قطعه از زبان هكتور جارى شده است. ر. ك به: هومر، 1(

 .269، ص 1377ايلياد، ترمجه ى دكرت مريجالل الدين كزازى، نشر مركز، چا  اّول، تران 

 1، 39). ر. ك به: بند 2(

 546ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

اّما بعدها پس از پريوزى هايش وى را صاحب هوشى ىب نظري در جنگاورى دانستند و در واقع، وى 
 بزرگ ترين خدمات را به ميهن خويش كرد.

 رسيد، آن را به اشغال »1 «بارى، سپاه را به پيش راند؛ وى قبل از دمشن به گردنه ى خورونه 
 خويش درآورد و اردويش را در آن جا برپا ساخت.

53. 

) هنگامى كه كلئومربوتوس آگاه شد كه دمشن بر وى پيشى گرفته و بر راه هاى ورودى دست 1(
يافته است، از تصرف گذرگاه خورونه چشم پوشيد. او فوسيد را پشت سر گذاشت و راه دشوارى 
را كه از كنار ساحل مى گذشت، در پيش گرفت و وارد بئوسى شد؛ در آن جا با هيچ مقاومىت 
روبه رو نشد. هنگام طى طريق چند دژ كوچك را تصرف كرد و ده كشىت سه رديف پاروىي را به 

 چنگ آورد.
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 رسيد؛ اردويش را برپا ساخت و اجازه داد سربازانش خستگى راه را از »2 «) آنگاه به لوكرت2(
تن به در كنند. بئوسيان كه به روياروىي با دمشن مى رفتند به دمشن خيلى نزديك شدند، از چند تپه 

 و به ناگاه، السدمونيان را ديدند كه متامى دشت لوكرت را به اشغال خويش »3 «گذشته 
 درآورده اند. كثرت سپاه دمشن آنان را غرق حريت ساخت.

) بئوتارك ها جلسه اى برگزار كرده و براى تصميم در اين باره كه آيا بايد در آن جا مبانند و با 3(
سپاهى كه از حلاظ مشار بسيار بيشرت است، رويارو شوند يا عقب نشيىن كرده و منتظر يافنت مكاىن 

 مناسب تر براى شروع جنگ شوند، وارد شور شدند.

آرا افسران در انتخاب يكى از دو پيشنهاد، برابر بود: از شش بئوتارك حاضر، سه تن مايل به 
 عقب نشيىن بودند و سه ديگر، مى خواستند مبانند و جبنگند.

 اپامى نونداس بني اين سه تن آخر قرار داشت. آنان در خممصه ى بزرگى 

 ______________________________
) 3، 13، 9. پوزانياس (( Copais)و درياچه ى كوپاييس ( Helikon)). بني كوه هليكون 1(

 تأييد مى كند كه اپامى نونداس، خنست گردنه را به اشغال خويش درآورد.

پنا، بني پيچ  1Km/ 5). دشت لوكرت، در جنوب شرقى تس پى با 2(
 واقع بود.( Sup erieurdeL'Asopos)و رود آسوپوس عليا( Permessos)پرمسوس 

، 13، 9). درباره ى اختالفات بني بئوتارك ها و نقش هفتمني نفر آن ها؛ ر. ك به: پوزانياس (3(
6 -7( 

 547ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

گرفتار آمده و منى دانستند چه تصميمى بگريند كه به ناگاه، هفتمني بئوتارك از راه رسيد. اپامى 
نونداس موفق شد وى را به جرگه ى خويش درآورد و اين چنني نظر خويش را به كرسى نشاند. اين 

 بود چگونگى اختاذ اين تصميم، براى آغاز جنگى متام عيار.
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) اپامى نونداس، با اين حال، از نگراىن هاى خراىف كه عالئم، بر روح و جان سربازانش پراكنده 4(
بودند، غافل نبود: وى سعى كرد با زيركى و نرينگ، روحيه ى سربازانش را تغيري دهد. از اين روى 
چند تن از سربازان، كه بتازگى از تب آمده بودند، بنا به خواسته اش خرب دادند كه سالح هاى 

: آن ها هم چنني نقل كردند كه در تب »1 «معبد هراكلس، به شيوه اى اسرارآميز، ناپديد شده اند
گفته مى شود كه قهرمانان ادوار كهن، سالح ها را با خود برده اند تا به يارى بئوسيان بشتابند. وى 

 »2 «هم چنني از شخصى خواست كه وامنود كند، اندك زماىن است كه از پاى غار تروفونيوس 
مى آيد: او گفت كه ايزد به وى امر كرده، پس از پريوزى در لوكرت، به افتخار زئوس پادشاه، 
مسابقه اى كه جايزه ى آن حلقه هاى گل خواهد بود، برگزار كنند؛ چنني است منشأ جشىن كه 

 .»3 «بئوسيان در لباده برگزار مى كنند

54. 

 اسپارتى كه از السدمون تبعيد شده و اكنون در رديف تباييان مى جنگيد، نيز »4 «) لئاندرياس 1(
در اين كار مهكارى كرد. او را وارد جممع سربازان كردند و او به آن ها توضيح داد كه اسپارتيان 
براساس پيشگوىي اى، پس از شكسىت كه تباييان در لوكرت بر آن ها وارد مى سازند، سيادت شان را 

 از كف خواهند داد.

) اپامى نونداس هم چنني پيشگويان حملى را نزد خويش پذيرا شد كه براساس پيشگوىي آن ها 2(
 السدمونيان منى توانستند از شكست سنگني در نزديكى 

 ______________________________
) نيز چنني روايىت دارد. در مقابل 7، 4، 6). گزنفون (تاريخ يونان، 1(

 بيان مى دارد كه سالح ها، زنگ زده، بر زمني افتادند.( Dedivination ,I ,34)سيسرون 

)2.((Trophonios ) پرستشگاه تروفونيوس، واقع در لباده(Lebadee ) توسط پوزانياس ،
 ) توصيف شده است.14- 5، 39، 9(
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؛ توصيف اين جشن در پاره اى سنگ نبشته ها ( L afetedesBasileia)). جشن بازيليا3(
 آمده است.

)4.(Leandrias  

 548ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 اجتناب كنند. داليلى كه آن ها اقامه كردند »2 « و اسكداسوس »1 «آرامگاه دخرتان لوكرتوس 
 چنني است:

) نام اين دشت از لوكرتوس مى آيد: دخرتانش، هم چنني دخرتان اسكداسوس نامى، به وسيله ى 3(
منايندگان اسپارت مورد جتاوز قرار گرفتند. قربانيان اين جتاوز نتوانستند اين ننگ را حتمل كنند و پس 
از آن كه سرزمني اين افراد متجاوز را، كه به عنوان فرستاده از آن جا گسيل شده بودند، مورد لعن و 

 .»3 «نفرين قرار دادند به دست خويش، خود را هالك كردند

) افسانه هاى بسيار ديگرى از اين دست حكايت كرده اند. وقىت اپامى نونداس جممعى برگزار و 4(
مقابل سربازان، سخنراىن غراىي براى ترغيب آن ها به جنگ ايراد كرد، حالت روحى عموم از اين رو 

 به آن رو شد. نگراىن هاى خراىف از بني رفت و با دىل استوار تصميم به جنگ گرفتند.

) در مهني هنگام نريوىي كمكى از تساليان به يارى تباييان شتافت: اين نريوى كمكى مركب از 5(
. ژازون، بئوسيان و »4 «هزار و پانصد پياده نظام و پانصد سواره نظام، حتت فرمان ژازون بود

 السدمونيان را متقاعد ساخت، پيمان صلح موقىت منعقد سازند تا از تريه خبىت در امان مبانند.

 كه با سپاه »5 «) توافق اجنام شد؛ كلئومربوتوس با نريوهايش از بئوسى عقب نشيىن مى كرد6(
بسيار پرمشار ديگرى، كه از السدمونيان و متحدانشان تشكيل شده بود، برخورد كرد؛ 

 آرخيداموس، پسر آژزيالس، بر آن فرمان مى راند. در واقع،

 ______________________________
)1.(Leuctros  
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)2.((Scedasos ).يا سداسوس 

) 22- 20)، پلوتارك (حيات مردان نامى، پلوپيداس، 7، 4، 6). اين داستان توسط گزنفون (3(
) نيز شرح داده شده است. پلوتارك ماجراى دخرتان اسكداسوس، 6- 5، 13، 9و پوزانياس (

روياى پلوپيداس و قرباىن اجنام شده بر قربشان را روايت كرده است. ديودور تنها مورخى است كه 
 عالوه بر دخرتان اسكداسوس، از دخرتان لوكرتوس نيز سخن به ميان آورده است.

) در آن زمان غريقابل باور است. ر. 6، 54). آمدن ژازون فرسى، مهنون آمدن آرخيداموس (4(
 ك به:

 ).20؛ 18، 4، 6گزنفون، تاريخ يونان (

). ديودور اشتباهى مرتكب شده است؛ نه صلحى صورت پذيرفت و نه عقب نشيىن اى از 5(
 جانب پلوپونزيان.

 549ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

اسپارتيان متوجه شدند كه بئوسيان در آمادگى كامل به سر مى برند و در برابر افرادى مصمم، كه 
در عني نااميدى جاىن تازه يافته اند، از جانب احتياط، سپاه ديگرى را روانه ساختند تا به 

 واسطه ى مشار جنگجويان، ىب باكى رقبايشان را درهم شكنند.

) هنگامى كه دو سپاه (السدمونيان) به هم پيوستند، انديشيدند كه ترس از شجاعت بئوسيان، 7(
مايه شرمسارى خواهد شد. در نتيجه ىب آن كه به توافق هاى پيمان صلح موقت وقعى گذارند، با 
شوروشوق، راه لوكرت را پيش گرفتند. آنان براى جنگ آماده بودند، بئوسيان نيز سپاهيان دو جناح 

 .»1 «خود را براى نربد آراستند

55. 
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) نزد السدمونيان، اخالف هراكلس، شاه كلئومربوتوس و آرخيداموس- پسر شاه آژزيالس- 1(
فرماندهى جناحني را بر عهده داشتند. در سپاه بئوسيان، اپامى نونداس، آرايش نظامى ىب سابقه اى 

 ؛ پريوزى منايان و مشهور وى ناشى از اين تاكتيك جنگى بود.»2 «را ابداع كرد

) او زبده ترين سربازان سپاه را برگزيد و آن ها را در جناحى قرار داد كه خود براى جنگيدن در 2(
آن جناح حضور داشت و ضعيف ترين سربازان را در جناح ديگر به كار گرفت؛ آن ها دستور 

داشتند از درگريى اجتناب كرده و مهني كه دمشن بر آن ها محله ور شد، عقب نشيىن آرامى را اختيار 
 و براساس نقشه، جناحى »3 «كنند. اپامى نونداس، اين چنني، فاالنژ مورىب را در اختيار داشت 

 كه نريوهاى زبده در آن حضور داشتند، سرنوشت جنگ را رقم مى زد.

) در اردوگاه دو طرف، شيپورها نواخته شد و دو سپاه با سردادن فريادهاى جنگى، به روياروىي 3(
يكديگر شتافتند. السدمونيان به سوى دو جناح دمشن يورش آوردند، فاالنژشان به شكل هالل 
بود؛ در اين حال، يك جناح بئوسيان عقب نشيىن مى كرد در حاىل كه جناح ديگر، با گام هاى 

 سريع بر دمشن محله ور مى شد.

 ______________________________
روى داده است. ر. ( Hekatombaion)  . م (پنجم هكاتومبايون 371). نربد در ژوئيه 1(

 )5، 28ك به: پلوتارك (حيات مردان نامى، آژزيالس، 

 ). توصيف آرايش نربد، برتين خبش روايت ديودور را در برمى گريد.2(

) نيز از اين آرايش ىب نظري نظامى سخن گفته 23). پلوتارك (حيات مردان نامى، پلوپيداس، 3(
 است.

 550ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

؛ دو سپاه با چنان شوروشوقى مى جنگيدند كه سرنوشت جنگ در ابتدا »1 «) جنگ درگرفت 4(
نامعلوم بود؛ اّما شجاعت و ستون هاى به هم فشرده ى نريوهاى اپامى نونداس به آن ها امكان داد 
برترى را از آن خود كرده و تعداد زيادى از پلوپونزيان را از دم تيغ بگذرانند. پلوپونزيان در برابر 
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نريوهاى زبده ى ىب باك، قافيه را باخته و از پاى درآمدند. آن هاىي كه ايستادگى مى كردند كشته يا 
 جمروح شدند؛ ضربات مهواره از روبه رو بر آن ها وارد مى شد.

) تا وقىت كه شاه السدموىن، كلئومربوتوس، زنده بود و هم رزمان زيادى آماده ى جان فشاىن در 5(
راهش و در ركابش بودند، معلوم نبود كه پريوزى از آن كدامني طرف خواهد شد؛ اّما وقىت او 

به رغم ىب باكى نتوانست دمشن را به عقب براند و زخم هاى زيادى برداشت، مهنون قهرماىن از پاى 
 درآمد. در اين زمان، از هر سوى به سوى جسدش شتافتند و اطرافش، مملو از اجساد شد.

56. 

) اين جناح از فرمانده حمروم شده بود. پياده نظام سنگني اسلحه ى اپامى نونداس كه از 1(
فاصله اى نزديك بر السدمونيان فشار مى آورد شروع به از هم پاشيدن صفوف دمشن كرد. با اين 
حال السدمونيان با شجاعت، به خاطر پادشاه خويش جنگيدند و جسدش را از آن خود كردند، 

 اّما منى توانستند ادعاى پريوزى كنند.

) در واقع، رشادت ها و كارهاى منايان نريوهاى زبده ى تباييان ىب باكى السدمونيان را 2(
حتت الشعاع خويش قرار داده بود و اين برترى بيشرت ناشى از رشادت اپامى نونداس و 

محايت هايش بود: بدين سان، السدمونيان پس از جنگى سخت، به عقب رانده شدند. اين 
عقب نشيىن در ابتدا، از هم پاشيدگى ستون هاى نظامى را در پى داشت؛ سراجنام با دادن 

 كشتگان بسيار و مرگ سردارى كه بر آن ها فرماندهى مى كرد، هزميت فراگري شد.

 ) نريوهاى اپامى نونداس به تعاقب فراريان پرداخته، تعداد زيادى از3(

 ______________________________
). روايت جنگ، چنگى به دل منى زند. ديودور از نربد سواره نظام كه نقش بسيار مهمى را در 1(

) و مراحل 13، 4، 6آغاز جنگ ايفا كردند، سخىن به ميان منى آورد، (گزنفون، تاريخ يونان، 
 خمتلف نربد را به دقت از هم متمايز منى سازد.

 551ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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دمشنان را از دم تيغ گذرانده و پريوزى باشكوهى به دست آوردند. آنان با برتين سپاهيان يونان 
سروكار داشتند و برخالف انتظار، با مشىت سرباز، نريوهاىي را كه بسيار پر مشارتر از سپاهشان 

بودند، شكست دادند: اين امر، آوازه ى بزرگ شجاعت و ىب باكى را براى آن ها به ارمغان آورد. 
اپامى نونداس، فرمانده سپاه، سخت مورد ستايش قرار گرفت: شجاعت و هوشش در فرماندهى، 

 عامل اصلى پريوزى بر فرمانروايان شكست ناپذير يونان بود.

 و بئوسيان حدود سى صد تن كشته دادند. »1 «) السدمونيان دست كم چهار هزار تن 4(
آن گاه صلح موقىت منعقد شد كه به السدمونيان اجازه مى داد كشتگان خويش را برداشته، به 

 .»2 «پلوپونز بازگردند. چنني بود فرجام نربد لوكرت

 .57  . م 369- 370

 به آرخونىت آتن رسيد و در روم به جاى كنسول هاى »3 «) با پايان يافنت سال، دوس نيكتوس 1(
 پيشني، چهار تريبون نظامى به نام هاى ك. سرويليوس، ل.

  منصوب شدند.»5 « و  . كوئليوس »4 «فوريوس، س. ليسينيوس 

 در اين سال، تباييان با سپاهيان ىب مشار به سوى اورخومن لشكركشى كردند.

آن ها مى خواستند اين شهر را به بردگى كشند، اّما اپامى نونداس نظر آن ها را تغيري داد: وى اندرز 
داد كه اگر سوداى سيادت بر يونان را در سر مى پرورانند، بايسته است آن چه را از روى شجاعت 
فراچنگ آورده اند، با بزرگ منشى حفظ كنند. بنابراين تباييان پذيرفتند كه اورخومىن ها نيز، از حقوق 

 سياسى اى كه متحدين شان بره مند

 ______________________________
، 13، 9) و پوزانياس (5، 28)، پلوتارك (آژزيالس، 15، 4، 6). بر پايه ى نظر گزنفون (1(

 تن از آن ها، اسپارتى بودند. بر پايه ى نظر دنيس 400)، هزار السدمونياىي كه 12
 تن. براساس نظر پوزانياس، بئوسيان تنها 0071( Den ysd'Halicarnasse)هاليكارناسى 

  كشته دادند.47
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- 1، 5، 6  . م)، كه گزنفون در كتاب تاريخ يونان (370- 371). ديودور از صلح آتن (2(
 ) از آن سخن مى راند، حرىف به ميان منى آورد.3

)3.(Dusniketos  

)4.(C .Licinius  

)5.(P .Coelius  

 552ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بودند، برخوردار شوند. به دنبال آن، پيش از آن كه به بئوسى بازگردند، دوسىت فوسيديان، اتوليان 
 و لوكرى ها را نسبت به خويش، جلب كردند.

) ژازون، جبار فرز، كه قدرتش فزوىن مى يافت، عليه لوكريد لشكركشى كرد؛ به واسطه ى خيانت 2(
 و »2 «، آن جا را تصرف و كامال ويران كرد و سرزمني را به اوتئان ها»1 «ساكنني هراكله تراخيىن 

 لشكركشى كرد؛ برخى از شهرها را با سخنان »4 « خبشيد. آنگاه به سوى پرهىب »3 «ملياىن ها
صلح آميز و برخى ديگر را به زور، به جرگه ى خويش درآورد. اّما قدرت روز افزونش و تثبيت سريع 

 آن، موجب شد كه ساكنني تساىل بر پيشرفت ها و جاه طلىب هايش، با ىب اعتمادى بنگرند.

) هم زمان با اين رخدادها، در شهر آرگوس شورش و كشتارهاىي روى داد كه تا جاىي كه ما 3(
 مى دانيم، هرگز، پيش از اين، نزد ديگر مردمان يونان سابقه نداشت 

  دادند كه نوعى از كشتار را به ياد مى آورد.»5 «در يونان، به اين شورش نام اسكوتاليسموس 

58. 

) بارى، منشأ اين شورش چنني است: شهر آرگوس داراى حكومىت دموكراتيك بود و برخى 1(
عوام فريبان، عامه ى مردم را عليه شارمندان به ويژه ثرومتندان و بزرگان برمى انگيختند. قربانيان اين 

 محالت گردهم آمدند و بر آن شدند دموكراسى را سرنگون سازند.
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) آنان برخى از اعضاى متهم به توطئه را شكنجه كردند. برخى ديگر به خاطر ترس از 2(
شكنجه، با دستان خويش به زندگى خود پايان دادند. اّما شخصى كه به وى عفو از جمازات 

 وعده داده شده بود، افشاگرى كرد و زبان به اعرتاف گشود:

 ______________________________
  . م بنا 427توسط اسپارت در ( Hera cleeTrachinienne)). هراكله تراخيىن 1(

شد. در نزديكى ترموپيل واقع بود. ژازون از آن جهت كه منطقه بر گردنه مسلط بود، بدان يورش 
 )27، 4، 6برد. ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان (

)2.(Oeteens ) ؛ گروهى از مردم پريئك)(Perieque ) واقع در تساىل 

)3.((Meliens ) ؛ گروهى از مردم پريئك واقع در تساىل 

)4.(Perrhebie  

)5.(Skutalismos  ؛ معادل فرانسوى آن(Bastonnade ) به معىن «ضربات پى درپى اى
 است كه با چوب دسىت وارد آيد.»

 553ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

او سى تن از رجال شهر را متهم ساخت. مردم ىب آن كه حتقيق دقيقى به عمل آورند متامى اين 
 متهمني را اعدام و داراىي هايشان را مصادره كردند.

) اّما مظنونان بسيار ديگرى وجود داشتند و توده ى مردم كه به خاطر اتامات واهى عوام فريبان، 3(
برانگيخته شده بودند به چنان درجه اى از وحشى گرى رسيدند كه مهه ى اشخاص ىب گناه- مشار 

 از »1 «آن ها زياد و بسيار ثرومتند بودند- را به مرگ حمكوم كردند. بيش از هزار و دويست تن 
 رجال شهر هالك شدند. مردم حىت به عوام فريبان نيز، رحم نكردند.

) در واقع، پس از فاجعه اى چونان وحشتناك، عوام فريبان ترسيدند قرباىن تغيري سرنوشت گردند 4(
و از متهم كردن ديگران دست برداشتند؛ در اين زمان، عموم كه گمان مى كردند عوام فريبان به 
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آن ها خيانت كرده اند، چنان خشمگني شدند كه مهگى آن ها را از دم تيغ گذراندند. مى توان گفت 
اينان گرفتار خداى انتقام آمده و به سزاى عادالنه ى اعمال و جناياتشان رسيدند؛ مردم نيز، پس 

 از فرونشسنت خشمشان، جانب خويشنت دارى را پيش گرفتند.

59. 

، آركاديان را متقاعد كرد كه احتاديه ى واحدى را تشكيل »2 «) در مهني دوره، ليكومدس تژه اى 1(
و جممع مركزى قدرمتندى، متشكل از ده هزار عضو تشكيل دهند كه قدرت تصميم گريى براى 

 جنگ يا صلح را داشته باشد.

. دو جناح رقيب برآن شدند نزاع شان را از طريق »3 «) شورش عظيمى در آركادى برپا شد2(
جنگ، حل و فصل كنند. خيلى ها كشته و بيش از هزار و چهارصد تن، برخى به اسپارت و 

 ، پناه بردند.»4 «برخى ديگر به پاالنتيون 

 ) كساىن كه به پاالنتيون پناه بردند، توسط ساكنني پاالنتيون، به جناح پريوز3(

 ______________________________
  تن.1500). براساس نظر پلوتارك (اخالقيات)، 1(

)2.((LycomedesdeTegee ).؛ وى، در واقع، مانتينه اى بود 

). شورش مربوط بود به جنگ داخلى تژه، بني هواداران و خمالفان احتاديه ى جديد. ر. ك به: 3(
 )9- 6، 5، 6گزنفون، تاريخ يونان (

)4.(Pallantion  

 554ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

. آناىن كه به اسپارت پناه بردند، »1 «نربد سپرده شدند و آنان نيز اين افراد را از دم تيغ گذراندند
 .»2 «السدمونيان را متقاعد كردند كه به آركادى لشكركشى كنند
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) شاه آژزيالس، به مهراهى سپاهيان خويش و پناهندگان، سرزمني تژه اى ها را كه به نظر مى رسيد 4(
مسبب شورش و اين تبعيدها باشند، به تصرف خويش درآورد. آژزيالس مزارع را غارت كرد، 

 .»3 «يورش هاىي به شهر آورد و ختم ترس و وحشت را، در آركادى هاى جناح رقيب، افكند

60. 

) هم زمان با اين رخدادها، ژازون، جبار فرز، كه هوش ىب نظريى در فرماندهى از خويش نشان 1(
مى داد و مشار زيادى از پريئك ها را به احتاد خويش درآورده بود، تساليان را متقاعد كرد كه 

مى توانند سوداى سيادت بر يونان را در سر بپرورانند؛ او مى گفت: اين سعادت، پيشكشى ممتازى 
 است كه بر حريفى قدرمتند آغوش خود را گشوده است تا براى تصاحب آن، به نزاع برخيزد.

: اسپارت در لوكرت متحمل شكست سنگيىن شده بود؛ آتن تنها »4 «) اين واقعيت داشت 2(
؛ تب شايستگى آن را نداشت كه در صف خنست قرار »5 «سيادت بر دريا را در سر مى پروراند

گريد؛ آرگوس به واسطه ى آشوب هاى داخلى و برادركشى ها از پا درآمده بود. بنابراين، تساليان، 
 و در مورد مسائل نظامى به وى اختيار تام دادند. ژازون، »6 «ژازون را پيشواى خويش ساخته 

پس از به دست گرفنت قدرت، با مشارى از مردمان سرزمني هاى جماور از در دوسىت درآمد و پيمان 
 احتادى را با

 ______________________________
) روايىت متفاوت از تژه اى هاىي كه به پاالنتيون پناه بردند، 9، 5، 6). گزنفون (تاريخ يونان، ك 1(

 به دست مى دهد.

 )10، 5، 6). ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان (2(

) ثابت مى كند كه اقدامات نظامى آژزيالس، به 21- 10، 5، 6). روايت مفصل گزنفون (3(
خصوص عليه مانتينه تدارك ديده شده بود. اين شهر هنگام جنگ داخلى، از هواداران دموكراسى 

 در تژه، محايت كرده بود.
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). اين براى دومني بار است كه ديودور در اين كتاب، از اين روى داد سخن به ميان مى آورد 4(
 ).4، 23(ر. ك به: بند 

   . م) غفلت ورزيد.370- 371). نادرست مى منايد؛ ديودور در اين جا از صلح آتن (5(

). ديودور به اشتباه، انتخاب ژازون را با اوضاع يونان پس از جنگ لوكرت، به هم ربط مى دهد. 6(
- 1، 1، 6  . م (ر. ك به: گزنفون، 375ژازون چندين سال پيش از اين، احتماال در تابستان 

 انتخاب شده بود.( Tagos)) به مقام تاگوس 19

 555ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 آمينتاس، شاه مقدونيه، منعقد ساخت.

 دولتمرد تقريبا هم زمان مردند. شاه 3) پديده ى منحصر به فردى در اين سال روى داد؛ 3(
 پسر 3؛ او »2 « سال پادشاهى درگذشت 24، پس از »1 «مقدونيه، آمينتاس، پسر آرهى دايوس 
 و فيليپ برجاى �اد؛ ختت پادشاهى به پسرش »3 «به نام هاى آلكساندروس، پرديكاس 

 آلكساندروس رسيد كه يك سال حكومت كرد.

) پادشاه اسپارت، آژزى پوليس نيز پس از يك سال پادشاهى دار فاىن را وداع گفت؛ قدرت به 4(
 .»5 « سال پادشاهى كرد34 رسيد كه »4 «برادرش كلئومنس 

) سومني فرد از ميان اين پادشاهان، ژازون فرسى بود كه به عنوان فرمانرواى كل تساىل منصوب 5(
، وى »6 «شده بود و بر رعايايش به شيوه اى شايسته حكومت مى كرد؛ بر پايه ى نظر «افور»

توسط هفت جوان توطئه گر كه سوداى به دست آوردن افتخار را در سر مى پروراندند و بر پايه ى 
  به قتل رسيد. فرمانرواىي كل به برادرش رسيد»7 «نظر برخى ديگر، به دست برادرش پوىل دوروس 

  و او يك سال »8«
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 ______________________________
)1.((Arrhidaios ) ك) و 4، 7؛ نسخه هاى ديودور، او را پدر آمينتاس مى خوانند؛ ژوسنت (

 اىل ين، منالس مى خوانند.

  . م شاه شد، حكومت كوتاهى داشت كه ديودور 393- 394). آمينتاس سّوم كه به سال 2(
- 370  . م (و نه 370- 371، مرگش را در ( Paros)به آن اشاره اى منى كند. مرمر پاروس 

 روى داد. براساس مرمر پاروس مرگ 370  . م) قرار مى دهد. مرگش احتماال در تابستان 369
  . م روى داده است: مدت پادشاهى اش نيز مى بايست 367- 368آلكساندروس دوم در 

 بيشرت باشد كه ديودور بدان اشاره اى ندارد.

)3.(Perdiccas  

)4.(Cleomenes  

  . 308- 309) خود براين باور است كه وى، در واقع، به سال 1، 29، 20). ديودور (5(
  سال و ده ماه پادشاهى مرده است.60م، پس از 

)، كه به 32- 31، 4، 6). روايىت كه اين جا به افور نسبت داده مى شود، توسط گزنفون (6(
  . م، اندكى پيش از بازى هاى 370جزييات نيز مى پردازد، تأييد مى شود. ژازون در تابستان 

 )34- 33، 4، 6مرد. ر. ك به: گزنفون (( Lesjeux Pythiques)پيثيك 

- 1، 61؛ 5، 60). گزارش ديودور درباره ى تساىل پر از خطاهاى فاحش است (بندهاى 7(
2.( 

 برادر داشت: پوىل دوروس و پوىل فرون؛ ديودور هيچ اشاره اى به وجود 2). در حقيقت، ژازون 8(
پوىل فرون ندارد. پس از مرگ ژازون، دو برادر به مقام تاگوسى برگزيده شدند؛ اّما پوىل دوروس به 
قتل رسيد و پوىل فرون، به تنهاىي، عنوان تاگوسى را به مدت يك سال از آن خويش ساخت. ر. 

 )34- 33، 4، 6ك به: گزنفون (
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 556ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 حكومت كرد.

، مورخ، در اين زمان نگارش «تاريخ يونان» خويش را آغاز كرد. اين، »1 «) دوريس ساموسى 6(
 آن چه بود كه در اين سال روى داد.

 .61  . م 368- 369

) هنگامى كه ليزيسرتاتوس آرخونت آتن بود، شورش هاى داخلى در روم آغاز شد: برخى فكر 1(
مى كردند كه بايد كنسول برگزينند و برخى ديگر براين عقيده بودند كه مى بايد تريبون نظامى تعيني 
كنند. به دنبال اين آشوب ها، روم براى مدتى از صاحب منصبان ىب بره بود. آن گاه تصميم براين 
شد كه، شش تريبون نظامى انتخاب شود؛ ل. اميليوس، س. ورژينيوس، اس. سولپيسيوس و 

 مهننني ل.

 كويني تيوس، س. كورنليوس و س. والريوس به اين مقام منصوب شدند.

) در اين سال، پوىل دوروس فرسى، حكمران تساىل، به دست برادرزاده اش آلكساندروس- كه 2(
 وى را واداشت تا سرحد مسىت بنوشد- مسموم گرديده هالك شد.

 سال پادشاهى كرد. اين مرد كه قدرت مطلقه را 11قدرت به برادرزاده- آلكساندروس- رسيد كه 
با خشونت غصب كرده بود، وقىت بر تاج و ختت دست يافت، دست از ارتكاب به جنايت 

نكشيد. حاكمان پيشني به واسطه ى پيش گرفنت رفتارى نيك و شايسته نسبت به عموم، توانسته 
؛ در مقابل، حكومت ظاملانه و ىب رمحانه ى »2 «بودند خود را در دل مردم جاى دهند

 آلكساندروس، موجب انزجار مجلگى مردم از وى شد.

) به خاطر ظلم و تعدى هاى او، تعدادى از الريسى ها كه به واسطه ى نژاد اشراىف شان، نام 3(
  را بر خويش داشتند طرح توطئه اى را در انداختند تا وى را»3 «آلوئاد
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 ______________________________
، مرگ پدر فيليپ دّوم- ( Theophraste)، از شاگردان تئوفراست ( Douris)). دوريس 1(

 آمينتاس سّوم- را به عنوان نقطه ى آغاز نگارش اثر خويش برگزيد.

، كه پيش از اين حاكم اين سرزمني بود، فرمانرواىي ( Polyphron)). در واقع، پوىل فرون 2(
 )35، 4، 5مستبد بوده است. درباره ى آلكساندروس ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان (

)3.(Aleuades  

 557ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

از قدرت به زير كشند. آن ها الريسا را ترك گفتند و خود را به مقدونيه رساندند و پادشاه 
 آلكساندروس را متقاعد ساختند كه براى بريون كردن اين جبار، به آن ها يارى برساند.

) هنگامى كه آن ها اين چنني سرگرم بودند، آلكساندروس فرسى كه از آن چه براى وى تدارك 4(
ديده مى شد، آگاه شده بود، سربازان را براى جنگ بسيج كرد؛ نقشه اش، جنگيدن در مقدونيه 
بود. اّما شاه مقدونيه كه تبعيديان الريسا را در كنار خويش داشت بر رقيبانش پيش دسىت كرد و با 
سپاهش به الريسا رسيد؛ پس از گشودن دروازه ها توسط الريسيان، وارد باروها شده و متام شهر را 

 غري از ارگ اصلى آن تصرف كرد.

) سپس ارگ را به حماصره ى خويش درآورد و مهننني شهر كرانون را تصرف كرد؛ او به تساليان 5(
وعده داده بود كه اين دو شهر را به آن ها واگذار خواهد كرد، وىل ىب آن كه از اين ننگ، نگراىن به 
خود راه دهد، ساخلوهاى زيادى در آن جا مستقر ساخت و شهرها را براى خويش، نگهداشت. 
آلكساندروس فرسى نيز كه از هر طرف به حماصره درآمده بود هراسناك به فرس بازگشت. چنني 

 بود وضع امور در تساىل.

62. 
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 را به آركادى گسيل داشتند؛ اين فرمانده هزار »1 «) در پلوپونز، السدمونيان، پوىل تروپوس 1(
سرباز سنگني اسلحه ى هوپليت از ميان شارمندان و پانصد تبعيدى از آرگوس و بئوسى را حتت 
فرمان خويش داشت. او خود را به اورخومن آركادى رسانيد و آن جا را به خوىب حتت مراقبت 

 خويش درآورد:

 اورخومن شهر ارزمشندى براى اسپارت بود.

 هزار تن را 5- در اين زمان نريوهاىي به تعداد »2 «) ليكومدس مانتينه اى- رزم آراى آركادياىي 2(
  خوانده مى شدند، با خود مهراه كرد و به »3 «كه «سپاهيان زبده»

 ______________________________
)1.((Polytropos )) 11، 5، 5درباره ى او؛ ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان( 

). در رأس احتاديه ى آركاديان، تنها يك رزم آرا قرار مى گرفت كه مى توانست دگربار انتخاب 2(
 شود.

)3.((Troupesd'elite ) ؛ ىب گمان «سپاهيان زبده»، «اپارى توآ» هاىي(LesEparitoi )
 هستند كه گزنفون در-

 558ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

: »1 «اورخومن وارد شد. السدمونيان، سپاه را از شهر خارج ساخته و جنگ سخىت درگرفت 
 تن از سربازان در آن جا هالك شدند؛ سايرين تا شهر 200فرمانده السدمونيان و مهننني حدود 

 مورد تعقيب قرار گرفتند.

) آركاديان، به رغم پريوزى، باز هم از قدرت اسپارت مى هراسيدند؛ آنان گمان مى كردند آنقدر 3(
قدرمتند نيستند كه بتوانند جنگ عليه السدمونيان را به تنهاىي ادامه دهند. از اين روى آرگوسيان و 

 را به خود ملحق كرده و در بادى امر منايندگاىن را به آتن فرستادند تا احتادشان را »2 «اليديان 
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عليه اسپارت خواستار شوند؛ وىل چون درخواست شان ىب پاسخ ماند منايندگاىن را به تب روانه و 
 تباييان را عليه السدمونيان، با خويش متحد ساختند.

) بئوسيان ىب درنگ سپاهى را راهى ساختند؛ آنان نريوهاى كمكى ارساىل توسط لوكرين ها و 4(
 فوسيديان را نيز با خود مهراه كردند و وارد پلوپونز گرديدند.

بئوتارك ها، اپامى نونداس و پلوپيداس بودند؛ در واقع ساير بئوتارك ها، به ميل خويش، فرماندهى را 
 به اين دو مرد- كه بر هوش و شجاعت آن ها واقف بودند- واگذار كردند.

) پس از ورود به آركادى؛ متامى نريوهاى آركادياىي، اليدى، آرگوسياىي و ديگر متحدين به آن ها 5(
 بود؛ سران به »3 «پيوستند. سپاهى كه گردهم آمده بود مشتمل بر بيش از پنجاه هزار تن 

  كه حىت بر شهر»4 «تبادل نظر پرداختند و برآن شدند

 ______________________________
) از آن ها سخن مى راند. سپاهى دائمى كه يكى از 22، 4كتاب هفتم تاريخ يونان خويش (

نريوهاى حكومت مركزى را تشكيل مى دادند. ديودور تنها منبع ماست كه اطالعاتى را در 
 ).2، 67خصوص مشار اين «اپارى توآ» ها به دست مى دهد (ر. ك به: 

 )14- 13، 5، 6). ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان (1(

 )23، 5، 6). ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان (2(

 60)، 1، 31). پلوتارك ارقام ديگرى را به دست مى دهد: چهل هزار (زندگى نامه ى آژزيالس، 3(
 ) ارائه مى دهد.2، 81). ديودور، خود، رقم دّوم را (در بند 2، 24هزار (زندگى نامه ى پلوپيداس، 

). پافشارى 25- 23، 5، 6). بر پايه ى نظر گزنفون، بئوسيان مرّدد بودند (تاريخ يونان، 4(
 متحدين آن ها و خيانت كاريه الزم بود تا آن ها موافقت خويش را اعالم دارند.

 559ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 .»1 «اسپارت هجوم برده، الكوىن را غارت كنند

63. 

) السدمونيان بيشرت جوانان خويش را در جنگ لوكرت از دست داده بودند، تلفات سنگيىن را 1(
در شكست هاى ديگر متحمل شده و مى توان گفت دست روزگار آن ها را تا آن جاىي تنزل داده 
بود كه غري از مشىت سرباز متعلق به طبقه ى شارمندان، چيز ديگرى در اختيار نداشتند؛ وانگهى 
خبشى از متحدينشان آن ها را رها كرده و ديگر متحدين نيز به واسطه ى مهني داليل از نفرات 
ىب بره بودند؛ اين امر آن ها را در ناتواىن كامل قرار مى داد: در نتيجه ناچار شدند كه از آتنيان 
تقاضاى كمك كنند؛ از مهان آتنياىن كه سى جبار را بر آن ها حتميل كرده بودند و مانع آن ها در 
بناى حصار دورادور شهرشان شدند و تا آن جا پيش رفتند كه مى خواستند شهر را كامال ويران 

 ساخته، آتيك را به چراگاهى مبّدل سازند.

) اّما هيچ چيز بيش از نياز و تقدير، توانا نيست و اين ها بودند كه السدمونيان را وادار 2(
. با اين حال، اميدشان به يأس »2 «ساختند به سوى دمشنان خوىن خويش، دست يارى دراز كنند
: ىب آن كه از قدرت تب وامهه اى »3 «تبديل نشد، زيرا مردم آتن، مردمى خبشنده و بزرگوار بودند

داشته باشند برآن شدند با متامى نريوهايشان به يارى السدمونياىن بشتابند كه تديد به بردگى شده 
بودند. ىب درنگ فرماندهى را به ايفى كرات واگذار و مهان روز وى را با افرادى كه تواناىي جنگيدن 

 هزار تن بودند؛ سربازان ايفى كرات آكنده از شور و اشتياق بودند 12داشتند، اعزام كردند. آن ها 
 و وى سربازانش را با شتاب بسيار به پيش برد.

) با اين حال دمشن، اردويش را در مرز الكوىن برپا داشته بود و السدمونيان نيز با متامى 3(
 نريوهايشان اسپارت را ترك گفتند تا به روياروىي آن ها

 ______________________________
  . م) نادرست است: لشكركشى در طى 368- 369). تارخيى كه ديودور ارائه مى دهد (1(

 ).9، 27، 4  . م روى داده است. ر. ك به: پوزانياس (369- 370زمستان سال 
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). ىب گمان فرستادگان اسپارتيان، در آن زمان در آتن حضور داشتند، وىل پيمان پس از 2(
- 33، 5، 6درگريى ها در اطراف اسپارت، منعقد شده است (ر. ك به: گزنفون، تاريخ يونان، 

 ) و ايفى كرات زماىن رهسپار شد كه اشغال گران، الكوىن را ختليه كرده بودند.49

). اين توضيح مثال خوىب است براى نشان دادن گرايش ديودور، به جايگزين كردن انديشه ى 3(
 تارخيى با سيماى اخالق گراىي.

 560ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 روند: آنان از حيث مشار اندك، اّما از توان روحى باالىي برخوردار بودند.

 ) اپامى نونداس متوجه شد كه نفوذ به سرزمني السدمونيان دشوار است:4(

او انديشيد كه از اجتماع چنني سپاه ىب مشارى براى تصرف آن هيچ طرىف خنواهد بست، از اين 
 روى تصميم گرفت آن را به چهار يگان تقسيم كند تا از نقاط خمتلف وارد (اين سرزمني) شوند

»1«. 

64. 

 را در پيش گرفت و »2 «) اّولني يگان كه از بئوسيان تشكيل شده بود راه شهر سالزيا1(
 ساكنينش را وادار ساخت اردوى السدمونيان را رها كنند.

) آرگوسيان از مرز تژه وارد شدند و با ساخلوىي كه از گذرگاه مراقبت مى كرد جنگ كردند. 2(
آن ها فرمانده ساخلو- آلكساندروس اسپارتى- و حدود دويست تن را كه در بني شان، تبعيديان 

 بئوسى نيز حضور داشتند، از پاى درآوردند.

) سّومني يگان سپاه، مشتمل بر آركاديان، بيشرتين تعداد سربازان را در اختيار داشتند. اين 3(
- مردى شجاع و با هوشى ىب نظري- از آن »4 « را كه ايس خوالس »3 «يگان، «اسكريى تيد»

حمافظت مى كرد و داراى سپاهيان چشمگريى نيز بود، به اشغال خويش درآورد. ايس خوالس 
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سرباز فوق العاده اى بود كه كارمنايان قهرمانانه اى را حتقق خبشيد كه سزاوار است در خاطر آيندگان 
 جاودان شود.

) وى مى دانست كه مرگ در انتظار متامى كساىن است كه در جنگ شركت خواهند جست، 4(
زيرا دمشن از حيث مشار برتر است؛ او براين عقيده بود كه رها كردن نگهباىن اين معرب براى 

اسپارت شرم آور و ننگني است، وىل زنده نگهداشنت سربازانش هم خدمت به ميهن خواهد بود؛ 
او موفق گرديد در يك چشم و هم چشمى و با سرمشق گرفنت از كار درخشان و شجاعانه اى كه 

 پيش از اين در

 ______________________________
) اشاره مى كند، مجلگى متفقني در خبش جنوب 23- 22، 5، 6). مهننان كه گزنفون (1(

 ) گردهم آمدند. اين منطقه تنها از طريق يك راه با اسپارت ارتباط داشت.5، 62شرقى آركادى (

)2.((Sellasia ) يا پااليوگوالس(Palaiogoulas ) واقع بر كرانه ى راست
 ؛ ر. ك به:( Oinous)اوى نوس 

  . م)، صص 222پرينت، جستارهاىي در جغرافياى تارخيى باستان، جلد اّول (نربد سالزيا در 
  از منت التني.70- 59

)3.(Sciritide  

)4.(Ischolas  

 561ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ترموپيل، پادشاه لئونيداس حمقق ساخته بود؛ براى اين دو تكليف مغاير با هم، راه حلى پيدا كند.

) او جوان ترين سربازان را از ديگران جدا كرد و آن ها را به اسپارت بازفرستاد تا در راه ميهن 5(
جان فشاىن كنند؛ خود به مهراهى مسن ترين سربازان در مقّرش باقى ماند و پيش از آن كه به 
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حماصره ى آركاديان درآيد و مهراه با متامى سربازانش هالك شود، مشار زيادى از دمشنان را به خاك 
 .»1 «هالك انداخت 

) اليديان كه چهارمني يگان را تشكيل مى دادند از منطقه اى كه هيچ گونه خطرى آن را تديد 6(
منى كرد عبور كرده، به سالزيا رسيدند. در واقع، اين مكان حمل مالقاتى بود كه براى متامى نريوهاى 
مهاجم تعيني شده بود. وقىت متامى نريوها در سالزيا گردهم آمدند، با غارت و به آتش كشاندن 

 مزارع به سوى اسپارت راهى شدند.

65. 

، »2 «) السدمونيان كه به مّدت پانصد سال الكوىن را از هر ويراىن مصون نگه داشته بودند1(
اكنون منى توانستند ويراىن آن را توسط دمشن برتابند. خشم سراسر وجودشان را فراگرفت؛ 

مى خواستند شتابان از شهر خارج شوند كه پريان، آنان را از دور شدن زياد از شهر برحذر داشتند 
 تا شهر در معرض يورش قرار نگريد:

 آن ها را متقاعد كردند كه در شهر مبانند تا امنيت آن را تأمني كنند.

 رسيد و سعى كرد »4 « عبور كرد، به اوروتاس »3 «) در اين بني، اپامى نونداس از «تاى ژت»2(
 به رغم جريان رودخانه، كه به خاطر زمستان تند شده بود، از آن عبور كند.

وقىت السدمونيان ديدند كه به خاطر مشكالت عبور از رودخانه، آشفتگى در سپاه رقيب پديدار 
شده، از اين فرصت براى يورش بره جستند. آنان، زنان و فرزندان و پريان را در شهر گذارده تا از 

 اسپارت پاسدارى كنند و متامى افراد واجد شرايط را

 ______________________________
به ( Oion)). گزنفون داستاىن كامال متفاوت را ارائه مى دهد. ايس خوالس با ماندن در اويون 1(

جاى پيش روى به سوى گردنه، اشتباهى مرتكب شد و خبشى از سپاهيانش مركب از نئودامودها و 
 تبعيديان تژه، رهايش كرده، گرخيتند.
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 ) نيز چنني نظرى دارد.1، 31). پلوتارك (آژزيالس، 2(

)3.(Taygete  

)4.(Eurotas  

 562ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

براى جنگ آراستند؛ سپاهشان به روياروىي دمشن شتافت و اين يورش ناگهاىن، هنگام عبور از 
 .»1 «رودخانه، تلفات سنگيىن را در پى داشت 

) اّما بئوسى ها و آركاديان به دفاع از خويش برخاستند و سعى كردند به لطف برترى نفرات، 3(
رقبايشان را به حماصره درآورند. اسپارتيان كه افراد زيادى را از دم تيغ گذرانده بودند در اين حال، 

 به شهر عقب نشستند: آن ها شجاعت خويش را به شيوه اى درخشان نشان دادند.

: »2 «) به دنبال آن، اپامى نونداس با متامى نريوهايش، شهر را مورد هجوم وحشتناكى قرار داد4(
برترى موقعيت، دفاع را براى اسپارتيان تسهيل مى كرد و آنان مشار زيادى از متجاوزين ىب باك را به 
هالكت رساندند، وىل عاقبت فشار حماصره كنندگان بسيار شديد شد؛ در آغاز اين مرحله ى 
جديد، آنان مى پنداشتند كه اسپارت را در جنگى سخت به تصرف خويش درآورده اند، اّما 

سربازان يورش برنده، كشته يا زمخى مى شدند. اين امر اپامى نونداس را وادار كرد شيپور عقب نشيىن 
را به صدا درآورده، سربازانش را فراخواند. او به شهر نزديك شد تا اسپارتيان را جمبور به جنگى 

 منظم منايد يا از آن ها خبواهد كه آشكارا ضعف نظامى شان را بپذيرند.

) اسپارتيان به وى پاسخ دادند كه جنگ متام عيار را، زماىن كه مناسب تشخيص دهند، آغاز 5(
خواهند كرد و اپامى نونداس از شهر دور شد. او الكوىن را كامال غارت كرد و پس از به چنگ 

 آوردن غنامي ىب مشار، به آركادى عقب نشست.

) پس از آن، آتنيان كه خيلى دير مداخله كرده بودند، ىب آن كه عمل شايان ذكرى را حتقق 6(
 خبشند به آتيك بازگشتند. در اين بني السدمونيان از متحدين خويش 
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 ______________________________
). متامى روايت هاىي كه درباره ى عبور از رودخانه در اختيار دارمي، با هم متناقض اند. بر پايه ى 1(

) اپامى نونداس به راحىت و بدون دغدغه از اوروتاس به آميكله وارد 30- 27، 5، 6نظر گزنفون (
)، رودخانه، از آن جا كه باال آمده و جريان تندى 2، 32شد. بر پايه ى نظر پلوتارك (آژزيالس، 

 ) به نربدى اشاره مى كند.27، 1، 2داشت براى عبور دشوار بود وىل جنگى روى نداد. پوىل ين (

) نربدى براى اسپارت روى نداد و به ويژه پلوتارك 31- 30، 5، 6). بر پايه ى نظر گزنفون (2(
) ىب آن كه شهرى آمادگى ايستادگى را نشان دهد، از زنان پريشان و 32- 31(آژزيالس، 

 مضطرب و اجنام توطئه اى سخن به ميان مى آورد.

 563ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نريوى كمكى اى مشتمل بر چهار هزار سرباز دريافت داشتند. مهننني سپاهشان را با هزار تن از 
 و با دويست تن تبعيدى بئوسى، »1 «بردگان حكومىت اسپارتى، كه به تازگى آزاد كرده بودند

كامل كردند؛ مهننني نريوهاى زيادى را از شهرهاى جماور فراخوانده و اين چنني سپاهى در اختيار 
 گرفتند كه ياراى ايستادگى در برابر دمشن را داشت.

آنان اين سپاه را حتت يگان واحدى نگاه داشته و وادار به مترين هاى نظامى كردند. اعتماد به 
 نفس شان روزبه روز بيشرت شد و خود را براى نربدى متام عيار آماده ساختند.

66. 

) سرشت اپامى نونداس وى را به سوى اهداف بزرگى مى كشاند و او كسب افتخارى عظيم را 1(
در سر مى پروراند؛ وى به آركاديان و ديگر متحدين اش اندرز داد تا مسن را از نو بنا كنند؛ 

السدمونيان اين شهر را در زمان هاى دور ويران ساخته بودند و موقعيت آن، اكنون در جنگ عليه 
اسپارت به كار مى آمد. مجلگى موافقت كردند؛ او به جستجوى مسنياىن كه در قيد حيات بودند، 
پرداخت و از متام كساىن كه مايل بودند شارمند آن جا گردند، ثبت نام كرد و بدين سان مسن را 
دگربار بازسازى و آن را از كوچ نشينان زيادى پر كرد. وى زمني را از طريق قرعه كشى، بني آن ها 
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تقسيم كرد، بناهاىي را دگربار در اين سرزمني ساخت و حيات را به يكى از شهرهاى مهم يوناىن 
 بازگرداند؛ اين امر ارج و احرتام مهگان را براى وى به ارمغان آورد.

) چون مسن چندين بار كامال اشغال و ويران شد؛ فكر مى كنم شايسته است، تاريخ آن را از 2(
 . در زمان هاى كهن اين شهر، تا زمان جنگ تروا، به اخالف نله »2 «آغاز به اختصار شرح دهيم 

  تعلق داشت، پس از آن تا زمان بازگشت »4 « و نستور»3«

 ______________________________
) اسپارتيان تنها به هيلوت ها آزادى 29- 28، 5، 6). بر پايه ى نظر گزنفون (تاريخ يونان، 1(

 هزار داوطلب حاضر 6خبشيدند كه اين ها نيز به جرگه ى اسپارتيان درآمدند؛ اين چنني بيش از 
 شدند.

 پوزانياس وجود دارد.( Periegese)). روايت مفصلى از تاريخ مسن در كتاب چهارم 2(

)3.((Nelee ) ؛ پسر تريو و پوزئيدون. وى كه با برادرش پلياس بر سر زمامدارى اختالف پيدا
را بنا �اد. در سرگذشت هراكلس، نله به  Pylosكرد به مسن تبعيد شد و در آن جا، شهر

بانه ى اين كه حاضر به تطهري هراكلس، در مورد قتل ايفى توس، نشد هراكلس به جنگ او رفت 
 و يازده پسر وى را، به جزء نستور، از پاى درآورد.

)4.((Nestor ) .؛ كوچك ترين پسر نله و تنها كسى كه از كشتار هراكلس جان سامل به در برد
 او به لطف آپولون-

 564ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

هراكليدها، به اورست پسر آگاممنون و اخالفش تعلق گرفت؛ پس از بازگشت هراكليدها، هنگام 
 افتاد؛ جانشينان او براى مدتى براين شهر حكومت »1 «تقسيم، مسىن به دست كرس فونتس 

كردند. بعدها جانشينان كرس فونتس فرمانرواىي براين شهر را از كف داده و السدمونيان، صاحبان 
 اين سرزمني شدند.
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- شاه السدمونيان- در ميدان جنگ، پيكار مسنيان »2 «) سپس بعد از كشته شدن تلكلوس 3(
 .»3 «با السدمونيان، با شكست مسنيان پايان گرفت 

، زيرا السدمونيان سوگند خورده بودند پيش »4 «مى گويند اين جنگ بيست سال به طول اجناميد
 مى نامند پديدار »5 «از تصرف مسن، به اسپارت بازنگردند. در اين زمان، آن هاىي را كه پارتىن 

شدند؛ آنان شهر تارنت را بنا كردند. بعدها مسنيان كه حتت انقياد السدمونيان درآمده بودند 
؛ وى در دوره اى كه اسپارت »7 « حتريك به شورش عليه اسپارت شدند»6 «توسط آريستومنس 

 را- كه آتن به آن ها وا�اده بود- به عنوان سركرده در اختيار داشت، ضربات »8 «تريته شاعر
 زيادى را بر پيكر اسپارت وارد آورد.

 ) برخى ديگر، برعكس، براين عقيده اند كه آريستومنس در دوره ى جنگ 4(

 ______________________________
كه عمر برادرانش را به او خبشيد، عمر درازى كرد. بنابر روايت ايلياد و اوديسه، نستور پريمرد 
حكيمى بود كه از دالوران ميدان جنگ و ماهرترين افراد شورى حمسوب مى شد؛ وى بر پيلوس 
سلطنت مى كرد. پس از تصرف تروا، نستور يكى از معدود قهرماناىن بود كه صحيح و سامل به 

 پيلوس بازگشت.

)1.((Cresphontes )) 3- 1، 4، 4؛ 3، 3، 4؛ ر. ك به: پوزانياس( 

 ).7، 13- 1، 5، 4) و (3، 4، 4). براى اطالع بيشرت: ر. ك به: پوزانياس (2(

). ديودور اشتباهى مرتكب مى شود؛ السدمونيان تنها پس از جنگى كه مرگ 3(
را براى ايشان به مهراه داشت، براين سرزمني سيطره يافتند. (ر. ك به: ( Teleclos)تلكلوس 

66 ،2 -3( 

- 757، 750- 770). مورخان باستان براى اين جنگ تاريخ هاى متفاوتى ارائه مى دهند (4(
  . م)؛ روى دادهاى گوناگون مانند عدم شركت مسنيان در 715- 735، 724- 744، 736

 بازى هاى املپيك و تاريخ بناى تارنت، تاريخ زماىن پايني تر را تأييد مى كند.
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)5.(Parthenien  

)6.(Aristomenes  

 669). به طور معمول زمان وقوع جنگ دّوم را از 4، 23- 4، 14، 4). ر. ك به: پوزانياس (7(
   . م در نظر مى گريند.657تا 

)8.(Tyrtee  

 565ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بيست ساله مى زيسته است؛ آخرين جنگ ميان دو مّلت، پس از زمني لرزه ى بزرگى روى داد كه 
: در اين زمان، »1 «تقريبا متام اسپارت را به ويرانه اى تبديل و آن را خاىل از سكنه گردانيد

مسىن هاىي كه از زلزله جان سامل به دربرده بودند، ايتوم را با يارى بردگان حكومىت اسپارتى، كه در 
 شورش شان پس از نابودى مسن شركت جسته بودند، بنا كردند.

) مسنيان كه در متامى جنگ ها، شكست و تريه خبىت نصيبشان مى شد، عاقبت حمروم از خانه و 5(
كاشانه، در نوپاكت مستقر شدند: آتنيان اين شهر را به آن ها داده بودند تا در آن جا ساكن 

شوند. برخى ديگر به سفالوىن پناه بردند و برخى ديگر در مسني، واقع در سيسيل، كه نامش از 
 آن ها گرفته شده است، مستقر شدند.

) سراجنام در دوره اى كه ما از آن سخن مى رانيم، به پيشنهاد اپامى نونداس، كه مسىن ها را از 6(
اطراف و اكناف فراخوانده بود، تباييان، مسن را بنا و سرزمني اجدادى شان را به آن ها واگذار 

 كردند. اين گونه بود فرازونشيب هاىي كه مسن از سرگذراند.

67. 

 حتقق »2 «) تباييان آن چه را كه ما اكنون به تفصيل بيان كرده امي، در هشتاد و پنج روز1(
خبشيدند و پس از آن كه ساخلوى قدرمتندى را در آن جا گذاردند به سرزمني خويش بازگشتند. 
السدمونيان خود را به شيوه اى غريمنتظره، از حضور دمشن خالصى خبشيدند؛ آنان بزرگان و 
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 و درباره ى سيادت بر يونان »3 «صاحب منصبان اسپارتى را به عنوان مناينده به آتن فرستادند
 توافقى را مرعى داشتند:

آتنيان بر دريا و السدمونيان بر خشكى فرمان خواهند راند. آنگاه آنان سيادتى مشرتك را- در هر 
 .»4 «زمينه- به دو شهر واگذار كردند

 ) در اين حال، آركاديان، با رأى گريى، ليكومدس را به عنوان رزم آرا2(

 ______________________________
 ) به تفصيل شرح مى دهد.63، 11  . م را (در كتاب 464). ديودور زمني لرزه ى بزرگ 1(

 ) در سه ماه.8، 32). بر پايه ى نظر پلوتارك (آژزيالس، 2(

 ).14- 1، 1، 7). درباره ى اعزام گروه دوم منايندگان؛ ر. ك به: گزنفون: (3(

) هر ملىت به مدت پنج روز و به صورت 14، 1، 7). بر پايه ى نظر گزنفون (تاريخ يونان، 4(
 نوبىت، برترى و سيادت را از آن خويش مى ساخت.

 566ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 تن بود، به وى سپرده و عليه پالنه 5000برگزيده، نريوهاىي را كه زبده مى خواندند و مشارشان 
 .»2 « لشكر كشيدند»1 «الكوىن 

آن ها به زور اين شهر را تصرف كردند، ساخلوىي را كه السدمونيان در آن جا برپاى داشته بودند- 
 تن بود- نابود كرده، شهر را به بردگى كشاندند، مزارع را غارت 300مشار سربازانش بيش از 

 كردند و موفق شدند پيش از رسيدن نريوهاى كمكى السدمونيان، به خانه هاى خويش بازگردند.

) تساليان، به نوبه ى خويش، از بئوسيان، خواستند شهرهايشان را آزاد كرده و جبارگرى 3(
آلكساندروس فرسى را سرنگون سازند؛ بارى، بئوسيان، پلوپيداس را با سپاهى به تساىل گسيل 
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داشتند. او دستور داشتند امور تساليان را به گونه اى سروسامان دهد كه منافع بئوسى را به برتين 
 شكل، تأمني كند.

) پلوپيداس خود را به الريسا رساند و دريافت كه آكروپول شهر توسط ساخلوىي از نريوهاى 4(
؛ آن را تصرف كرد، وارد مقدونيه شد و با شاه »3 «آلكساندروس مقدوىن اشغال شده است 

مقدونيه، آلكساندروس، پيمان احتادى منعقد ساخت و وى نيز برادرش فيليپ را به عنوان گروگان 
در اختيار وى �اد. بدين سان، پس از آن كه امور تساليان را سروسامان خبشيد- به گونه اى كه 

 منافع بئوسى را نيز، به عقيده ى وى، به برتين حنو تأمني مى كرد- به ميهن خويش بازگشت.

68. 

) در اين گريودار، آركاديان، آرگوسيان و اليديان با توافقى مشرتك بر آن شدند عليه السدمونيان 1(
لشكركشى كنند. آنان منايندگاىن را به بئوسى گسيل داشته آن ها را متقاعد كردند تا براى حتقق اين 
جنگ به آن ها ملحق شوند. بئوسيان فرماندهى را به اپامى نونداس و ديگر بئوتارك ها سپرده، 

 سپاهى مركب از هفت هزار

 ______________________________
)1.((PalenedeLaconie ) ؛ براساس نظر پوزانياس، اين شهر درصد استادى

بوده است (ر. ك ( Pellana)و در كنار اوروتاس واقع بود و نام آن پالنا( Belemina)بلمينا
، مى نامد؛ وىل در متامى ( pellene)) اين شهر را پلنه 9، 5، 7). گزنفون (3- 2، 21، 3به: 

و ( Palene)، پالنه ( Palline)نسخه هاى خطى ديودور اين شهر به صورت هاى: پالينه 
 ضبط شده است (با فتحه اى در سيالب اّول).( Pallene)پالنه 

 ). هيچ نويسنده ى ديگرى از اين لشكركشى سخن به ميان منى آورد.2(

 5- 4، 61). ر. ك به: بند 3(

 567ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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. وقىت آتنيان آگاه شدند كه نريوهاى بئوسى در »1 «پياده نظام و ششصد سواره نظام اعزام كردند
حال پيش روى به سوى پلوپونز هستند، سپاهى را مهراه خابرياس- كه به عنوان فرمانده در رأس آن 

 قرار داشت- گسيل داشتند.

 و كورنت آمده بودند، »2 «) او به كورنت رسيد و نريوهايش را با سربازاىن كه از مگار، پلنه 2(
 كامل كرد؛ اين چنني وى، سپاهى از ده هزار سرباز گردهم آورد.

بدين سان، وقىت السدمونيان و باقى متحدين به كورنت رسيدند؛ جمموع نريوهاى گردهم آمده 
  هزار تن بود.20دست كم، 

) آنان برآن شدند تا در راه هاى ورودى، استحكاماتى ساخته و مانع از ورود بئوسيان به پلوپونز 3(
 امتداد »4 « تا خلايون »3 «شوند. آن ها منطقه را با حصارها و خندق هاى عميقى كه از كنخره 

داشت به دو خبش تقسيم كردند. مشار زياد كارگران و شوروشوق نريوها، موجب پايان يافنت كارها 
 : پيش از حضور بئوسيان، ساخت استحكامات در مهه جا به پايان رسيد.»5 «در اندك زماىن شد

) هنگامى كه اپامى نونداس با سپاهش پديدار شد؛ به بررسى اطراف و اكناف پرداخت و 4(
دريافت كه مناسب ترين مكان براى عبور، جاىي است كه السدمونيان از آن مراقبت مى كنند. او، 
دمشنان را كه تقريبا سه برابر بيشرت از سپاهيانش بودند دعوت كرد تا در نربدى سازمان يافته، با وى 
جنگ كنند. هيچ كس جرأت نكرد از صفوف مستحكم خارج شده، به پيش آيد؛ مجلگى در 

 سنگرهاى خويش پناه گرفته در آن جا باقى ماندند. او، در اين حال، به سوى دمشن محله ور شد.

) از مهه جا، يورش به سخىت پى گرفته مى شد، اّما شديدترين يورش متوجه السدمونيان بود؛ جاىي 5(
 كه آسان ترين مكان براى نفوذ بود و كمرتين مراقبت از آن به عمل مى آمد.

 ______________________________
   . م بازمى گردد.369). دومني يورش به پلوپونز، احتماال به تابستان 1(

)2.((Pellene ).شهرى از آخاىي، نزديك سى سيون 
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)3.(Kenchrees  

)4.(Lechaion  

). ديودور تنها كسى است كه ما را از اين كارهاى بزرگ آگاه مى سازد. كنخره و خلايون دو 5(
 بندر كورنت هستند. اّوىل بر خليج سارونيك و دّومى بر خليج كورنت واقع شده است.

 568ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

دو طرف نربد با شور به هم آوردى با يكديگر پرداختند؛ اپامى نونداس كه نريوهاى زبده ى تباىي را 
در اختيار داشت به سخىت توانست از پس نريوهاى السدموىن برآيد؛ وى خط دفاعى را كه از آن 

. هيچ يك از »1 «مراقبت مى شد در نورديد و سپاه را از تنگه اى عبور داده، وارد پلوپونز شد
 كارهاى منايان پيشينش، برتر از آن چه كه وى در اين موقعيت اجنام داد، نبود.

69. 

 راهى شد؛ سرزمني هاى شان را ويران ساخت وىل »3 « و اپيدور»2 «) او مستقيما به تره زن 1(
نتوانست شهرها را تصرف كند، زيرا ساخلوهاى مهمى از آن ها دفاع مى كردند. هراسى كه وى در 

 و ديگر شهرها اجياد كرد، موجب شد اين شهرها در ركاب او قرار گريند. »4 «سى سيون، فليونت 
آنگاه به كورنت لشكركشى كرد؛ كورنتيان در خارج از شهر به نربد پرداختند، وىل او پريوزى را از 
آن خود كرده، به تعاقب آن ها پرداخته و آنان را به درون باروها عقب راند؛ بئوسيان به خاطر اين 
پريوزى به وجد آمده و برخى از آن ها با ىب خردى و گستاخى، به زور از دروازه عبور كرده، به شهر 

 درآمدند.

كورنتيان، هراسان به خانه هايشان پناه بردند، اّما خابرياس، رزم آراى آتىن، به شيوه اى خبردانه و 
شجاعانه واكنش نشان داد؛ او به مقاومت در برابر آن ها پرداخت، بئوسيان را از شهر بريون راند 

 و مشار زيادى از آن ها را از دم تيغ گذراند.
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) مهاوردى، با شور و حّدت، ادامه داشت: بئوسيان متامى سپاهيانشان را براى جنگ آراستند 2(
و عليه كورنت، يورشى سهمگني را آغاز كردند؛ خابرياس، آتنيان را با خويش مهراه و آن ها را از 

 شهر خارج كرد، بر بلندى ها سنگر گرفت و دل 

 ______________________________
) به دست مى دهد، 17- 15، 1، 7). روايت عبور از تنگه با روايىت كه گزنفون (تاريخ يونان، 1(

بسيار متفاوت است. گزنفون روايت مى كند كه اپامى نونداس هنگام جايگزين شدن نگهبانان به 
ناگاه بر آن ها يورش برد و با اسري كردن فرمانده ى السدموىن، تنگه را فتح كرد. اّما، برعكس، 
ديودور روايت مى كند كه اسپارتيان در جنگى رودررو شكست خورده و اپامى نونداس به زور و 

 جرب توانست گذرگاه را بگشايد.

ديودور با تغيري اين رويداد به كارى منايان از سوى اپامى نونداس، آن را به گونه اى منايشى جلوه 
 مى دهد.

)2.(Trezene  

)3.(Epidaure  

 ). اشتباه است: فليونت به اسپارت وفادار مانده بود.4(

 569ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 استوار و ثابت قدم در انتظار محله ى دمشن ماند.

) بئوسيان به نريوى جسماىن خويش و جتربه اى كه از جنگ هاى پى درپى به دست آورده بودند، 3(
دل استوار بودند: آنان براين اميد بودند كه آتنيان را به بردگى كشند، اّما خابرياس با بره گريى از 
 موقعيت، به جنگ پرداخت و از شهر نيز به خوىب دفاع كرد؛ وى متجاوزين را كشته يا زمخى كرد.
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) بئوسيان، پس از آن كه تلفات سنگيىن بر آن ها وارد آمد، بدون آن كه از جنگ، كمرتين 4(
. اين چنني، خابرياس به پاس شجاعت و »1 «نتيجه اى عايدشان شود، عقب نشيىن كردند

 تواناىي اش در فرماندهى توانست خود را از چنگ دمشن برهاند.

70. 

، به سوى كورنت سرازير شدند؛ دنيس »2 «) دو هزار سلىت و ايربى ياىي، سيسيل را ترك كرده 1(
جبار آن ها را به يارى السدمونيان فرستاده، مواجب پنج ماه را به آنان داده بود. يونانيان كه 

مى خواستند آن ها را حمك بزنند، آنان را در صف خنست نربد جاى دادند: آنان شجاعت خويش 
 را در درگريى ها و نربدها منايان ساختند و تلفات سنگيىن بر بئوسيان و متحدين آ�ا وارد آوردند.

به اين ترتيب، خربه گى و شجاعت ىب نظريشان بر مهگان آشكار شد و خدمات زيادى را به اجنام 
رسانيدند؛ وقىت در پايان تابستان به سوى سيسيل رهسپار شدند، السدمونيان به آن ها نشان 

 افتخار ارزاىن داشتند.

) بعد از آن، فيليس كوس به وسيله ى اردشري پادشاه به مأموريت فرستاده شد و به سوى يونان 2(
 رهسپار شد: او يونانيان را دعوت كرد كه به جنگ ها پايان داده،

 ______________________________
). اين روايت (نربد در مقابل كورنت) با آن چه كه گزنفون بيان كرده است، بسيار تفاوت دارد 1(
). بر طبق روايت گزنفون تباييان وارد كورنت نشدند و مسئله ى خابرياس مطرح 19- 18، 1، 7(

نبوده است؛ نزاع ساده اى ميان تباييان و كورنتيان درگرفت كه برترى از آن كورنتيان بود. برعكس 
ديودور رويداد منايشى را با زرق وبرق تعريف مى كند و كارهاى منايان خابرياس را برجسته مى كند. 
اگر شيوه ى گزنفون و ديودور را در روايت كل اين لشكركشى قياس كنيم درمى يابيم كه گزنفون اين 
لشكركشى را به رشته اى از رويدادهاى بدون دستاورد و افتخار تقليل مى دهد، حال آن كه ديودور 
وقايعى پينيده و غريمنتظره را جمسم مى سازد و به نشان دادن اعمال مردان بزرگ در هنگامه ى 

 نربد خرسند مى گردد.
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 )20، 1، 7). ر. ك به: گزنفون (تاريخ يونان، 2(

 570ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .»1 «صلحى مهگاىن را منعقد سازند

مجلگى با خرسندى از اين پيام استقبال كردند، وىل تباييان از آن روى گرداندند، زيرا برآن شده 
بودند بئوسى را كامال متحد و حتت احتاديه اى قبيله اى، در اختيار خويش گريند. فيليس كوس از 
صلح مشرتك چشم پوشى كرد و دو هزار مزدور زبده را، كه مواجب آن ها پرداخت شده بود، به 

 السدمونيان داد و خود به آسيا بازگشت.

، كه گستاخى و ىب خردى اش مهتا نداشت، »2 «) هم زمان با اين رخدادها، اوفرون سيسيوىن 3(
سعى كرد با محايت آرگوسيان جبارگرى را فراچنگ آورد. وى در اين اقدام موفق شد چهل تن از 
ثرومتندترين سيسيوىن ها را نفى بلد و داراىي هايشان را مصادره كند. وى به كمك مبالغ هنگفىت كه 

 از اين راه به چنگ آورد مزدوراىن گردهم آورده، قدرتش را بر شهر حتميل كرد.

 .71  . م 367- 368

 تريبون نظامى 4 آرخونت آتن بود، در روم، به جاى كنسول ها، »3 «) هنگامى كه نوزى ژنس 1(
 ، اس. كورنليوس و اس. سولپيسيوس برگزيده شدند.»4 «به نام هاى ل. پاپرييوس، ل. منه نيوس 

  آتىن »5 «اليديان صد و سّومني بازى هاى املپيك را برگزار كردند كه در طى آن پيثوس تراتوس 
  فاتح مسابقات دو و ميداىن شد. در اين سال، پتوملايوس »6«

 ______________________________
)؛ بر پايه ى نظر او، 27، 1، 7). درباره ى جممع دلف ن. ك به: گزنفون (تاريخ يونان، 1(

 شكست ناشى از ضعف بئوسى نبود بلكه بر اثر ضعف مسن بوده است.
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)2.((EuphrondeSicyone ) گزنفون به تفصيل به شخصيت وى مى پردازد. او شيوه اى ،
)، مشكالت و مصائب سر راه وى و 46- 44، 1، 7را كه وى قدرت را فراچنگ مى آورد (

 ).5- 1، 3، 7پايان كار و قتل او را به تفصيل شرح مى دهد؛ (

)3.(Nausigenes  

)4.(L .Menenius  

)5.(Pythostratos  

 ). بر پايه ى نظر آفريكانوس، او افزى بوده است.6(

 571ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، برادرش آلكساندروس را به قتل رساند و سه سال بر مقدونيه »2 «، پسر آمينتاس »1 «آلوريت 
 حكومت كرد.

) در اين زمان، در بئوسى، پلوپيداس در پى آن بود كه به پاى افتخارات نظامى اپامى نونداس 2(
برسد. او به خوىب مى دانست كه اپامى نونداس، امور پلوپونز را، به برتين شكل، به نفع بئوسى 
سروسامان داده است؛ به مهني خاطر مى خواست كسى باشد كه نواحى واقع در خارج پلوپونز را 
تسليم تب كند. او دوستش ايس منياس را- كه از شجاعت ىب نظريى برخوردار بود- با خود 

. هنگام برخورد با جبار فرس، آلكساندروس، او را ىب دليل »3 «مهداستان كرد و عازم تساىل شد
  دستگري كرد و حتت مراقبت شديد قرار داد.»4 «به مهراهى ايس منياس 

) تباييان كه از آن چه روى داده بود آزرده خاطر بودند، ىب درنگ هشت هزار سرباز سنگني 3(
 .»5 «اسلحه ى هوپليت و ششصد سواره نظام را به تساىل گسيل داشتند

 آلكساندروس، هراسان، فرستادگاىن را به آتن روانه كرد تا از آنان تقاضاى احتاد كند.
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مردم آتن ىب درنگ سى كشىت و هزار سرباز را به فرماندهى اوتوكلس رزم آرا، براى وى گسيل 
 داشتند.

) در حاىل كه اوتوكلس، هنوز در حال گذر از كنار اوبه بود، تباييان به تساىل رسيده بودند. 4(
آلكساندروس، به نوبه ى خويش، نريوى زميىن را گردهم آورده و داراى سواره نظامى پرمشارتر از 

 سواره نظام بئوسى بود.

با وجود اين، در آغاز، بئوسيان برآن شده بودند نربدى را پيش گريند كه سرنوشت جنگ را رقم 
 بزند، زيرا به محايت تساليان دلگرم بود؛ اّما وقىت پى بردند

 ______________________________
)1.(Pto lemaiosl'Alorite  

) متناقض است: آمينتاس تنها سه پسر به نام هاى 3، 60). با مطالب پيشني (بند 2(
 آلكساندروس، پرديكاس و فيليپ داشته است.

). پلوتارك در «زندگى پلوپيداس» به تفصيل روايت مى كند كه چگونه قهرمانش، گروگان هاى 3(
، 27). چگونه به وسيله ى جبار فرس در فارسال بازداشت شد (4- 2، 27پتوملايوس را گرفت (

 ).28) و چگونه به زندان افتاد (5

)4.(Ismenias  

) فقط به اين لشكركشى و شكست اشاره دارد: روايت 1، 29؛ 1، 28). پلوتارك (پلوپيداس، 5(
 مفصل ديودور مانندى ندارد.

 572ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كه تساليان آن ها را رها كرده اند و آتنيان و ساير متحدين، به تقويت آلكساندروس پرداخته و 
سربازانشان نيز از فقدان آذوقه، نوشيدىن و ساير ماحيتاج رنج مى برند؛ بئوتارك هاى بئوسى تصميم 

 گرفتند به سرزمني خويش بازگردند.
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) آنان اردويشان را مجع كرده، از منطقه جلگه اى عبور مى كردند كه ناگهان آلكساندروس- كه 5(
از فاصله اى نزديك با سواره نظام پرمشار خويش در تعقيب آن ها بود- بر عقبه ى سپاه بئوسى يورش 

 آورد.

بئوسيان بر اثر اصابت زوبني هاىي كه بر سرشان مى باريد به خاك هالك مى افتادند؛ برخى ديگر به 
واسطه ى جراحات وارده، نقش برزمني مى شدند؛ عاقبت از آن جا كه نه راه پس داشتند و نه راه 

 پيش و از آن چه كه نياز داشتند ىب بره بودند، دچار ناتواىن و زبوىن شدند.

) آن ها از جنات خويش نااميد شده بودند تا اين كه اپامى نونداس كه در آن زمان، چونان 6(
سربازى ساده خدمت مى كرد توسط سپاه به فرماندهى برگزيده شد. او ىب درنگ افراد جمهز به 

سالح هاى سبك و سواره نظام را با خود مهراه كرده، در پيشاپيش آن ها قرار گرفت و براى پاسدارى 
از عقبه ى سپاه راهى شد: او با مردانش، دمشناىن را كه در تعقيبشان بودند به عقب رانده، امنيت 

 كامل سربازان سنگني اسلحه ى (هوپليت) حاضر در پيشاپيش سپاه را فراهم كرد.

 اين چنني با عقب نشيىن و جنگيدن و آراسنت سپاهيانش به شيوه اى ماهرانه، سپاه را جنات خبشيد.

) هرچه پريوزى بيشرتى نصيب اپامى نونداس مى شد، بر شكوه و بزرگى اش افزوده مى شد و در 7(
ميان شارمندان و متحدين، از ارج و احرتام بيشرتى برخوردار مى گشت. با وجود اين، تباييان، 

 بئوتارك ها را به خاطر لشكركشى حمكوم و جرامي سنگيىن بر آن ها حتميل كردند.

72. 

) ىب گمان از خود مى پرسيم كه چرا شخصى چون وى، مهنون سربازى ساده، در لشكركشى 1(
به تساىل شركت جسته است؛ بنابراين بايسته است توضيحى دهيم كه توجيه گر اين رفتار و 
عملش باشد. هنگام نربد، نزديك كورنت، اپامى نونداس صفوف السدمونيان را كه از موضع 

 خويش دفاع مى كردند درهم 

 573ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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شكسته بود؛ وىل با آن كه مى توانست تلفات سنگيىن بر دمشن وارد آورد به اين پريوزى بسنده كرد 
 و از دامن زدن به جنگى كه پريوزى را چشم گريتر مى ساخت، اجتناب كرد.

) اين امر كاىف بود كه به وى ظنني شوند كه به خاطر منافع شخصى، بر السدمونيان رحم آورده 2(
است و آناىن كه بر بزرگى اش رشك مى بردند از اين فرصت بره جسته به شايعات باور كردىن دامن 

 متهم و مردم خشمناك، مقام بئوتاركى را از وى سلب »1 «زدند. آنان اپامى نونداس را به خيانت 
كردند و او را به سربازى ساده تنزل دادند و مهراه سايرين اعزام كردند. او با حتّقق كارهاى منايان، 

 شايعات عليه خويش را از اذهان زدود و مردم مقام پيشينش را به وى بازگرداندند.

 .»2 «) اندك زماىن بعد، جنگ سخىت بني السدمونيان و آركاديان روى داد3(

السدمونيان پريوزى درخشاىن كسب كردند. از زمان شكست لوكرت، اين خنستني پريوزى آن ها بود 
و شگفت آور مى منود؛ بيش از ده هزار آركادياىي هالك شدند، وىل از السدمونيان كسى كشته 

 نشد.

كاهنان دودون پيش گوىي كرده بودند كه اين جنگ براى السدمونيان «جنگى بدون سرشك» 
 خواهد بود.

) پس از اين نربد، آركاديان از ترس يورش هاى السدمونيان، در مكاىن مناسب شهرى به نام 4(
 بنا كردند؛ آن ها اين شهر را با متحد كردن بيست ناحيه- كه در آن ها مردماىن »3 «مگاله پوليس 

  اقامت داشتند-»5 « و پارهازيان »4 «از آركاديان، مناليان 

 ______________________________
). ديودور ماجراهاىي را كه براى اپامى نونداس روى مى دهد، پس از دّومني لشكركشى وى به 1(

) و 7، 14، 9)، پوزانياس (25پلوپونز بيان مى دارد. متامى ديگر منابع، به ويژه پلوتارك (پلوپيداس، 
 ) اين وقايع را در پايان اولني لشكركشى بيان مى كنند.8كورنليوس نپوس (اپامى نونداس، 

) مراجعه كنيد. جنگ، 32- 28، 1، 7). براى اطالع بيشرت به روايت دقيق تر گزنفون (2(
   . م روى داده است.368ىب گمان، در پاييز 
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). با وجود اين، مكان مگاله پوليس و ويژگى باروهايش، دژى بسيار مستحكم را براى ما تداعى 3(
 1948- 1947منى كند. براى اطالع بيشرت ر. ك به: ر. مارتن، حصارهاى گورتيس آركادى، 

  از منت التني.140م.، ص 

)4.(Menaliens  

)5.(Parrhasiens  

 574ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 . چنني بود اوضاع يونان در آن زمان.»1 «به وجود آوردند

73. 

) در سيسيل، دنيس جبار نريوهاى آماده ى چشم گريى در اختيار داشت و پى برد كه كارتاژيان، 1(
 كه آن ها را به سخىت از پاى درآورده و نيز به دليل شورش ليبياىي ها، »2 «به خاطر بيمارى واگريى 

ياراى جنگيدن ندارند: بنابراين برآن شد عليه آن ها لشكركشى كند. چون هيچ عذر موجهى براى 
 به سرزميىن كه حتت »4 «، به دروغ ادعا كرد كه پونيك هاى اپيكراتى »3 «آغاز جنگ نداشت 

 فرمان او بوده است، جتاوز كرده اند.

 كشىت سه رديف پاروىي و 300 سواره نظام و 300) او سپاهى مشتمل بر سى هزار پياده نظام، 2(
مهننني جتهيزات الزم براى اين سپاهيان را تدارك ديد و سرزميىن را كه در اختيار كارتاژها بود، 

 و آنتال را به اردوى خويش درآورد. متامى منطقه را غارت »5 «تصرف كرد. ىب درنگ سلى نونت 
 را حماصره كرد، اّما مشار زياد سربازاىن كه در »7 « را تصرف و ليلى به »6 «كرده، شهراريكس 

 شهر حضور داشتند موجب شد كه وى از اين حماصره دست بردارد.

) دنيس با شنيدن اين كه مكان استقرار كشىت هاى كارتاژيان به آتش كشيده شده، گمان كرد كه 3(
كشىت هايشان به طور كامل نابود شده است و آن ها را به ديده ى حتقري مى نگريست: او تنها صد 
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 اعزام كرد و باقى »8 «و سى پاره از برتين كشىت هاى سه رديف پاروىي اش را به بندر اريكس 
 كشىت ها را به سرياكوز بازگرداند.

 ______________________________
). درست است كه كوچ آركاديان، در تارخيى كه ديودور بدان اشاره دارد، يعىن نيمسال دّوم 1(

  . م، آغاز شده بود؛ اّما تصميم به ساخت چنني شهرى، چندين سال پيش از آن اختاذ و 368
   . م آغاز شد.369خنستني اقدامات در اين زمينه، ىب گمان در 

 24). ر. ك به: بند 2(

 1، 15). ر. ك به: بند 3(

)4.((LesPuniq uesdeL'epicratie ) ؛ نامى كه به ساكنني خبشى از سيسيل اطالق
 مى شد. اين خبش از سيسيل به كارتاژ تعلق داشت.

 ). شهرى كه در غرب ساحل جنوىب سيسيل واقع بوده است.5(

  . م حتت اشغال 5). اريكس در دماغه ى غرىب سيسيل واقع بود. اين شهر از پايان قرن 6(
 كارتاژيان بوده است.

   . م به تصرف كارتاژيان درآمد.397). امروزه مارساال نام دارد. اين شهر از 7(

 ). امروزه تراپاىن نام دارد.8(

 575ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) اّما كارتاژيان كه، برخالف انتظار، دويست كشىت جنگى تدارك ديده بودند، به كشىت هاىي كه 4(
در بندر اريكس لنگر انداخته بودند محله كردند. اين يورش بسيار غافل گري كننده بود و آن ها با 

تصرف بيشرت كشىت هاى سه رديف پاروىي بازگشتند. مّدت زماىن بعد، وقىت زمستان فرارسيد، پيمان 
 صلحى منعقد شد و دو سپاه از هم جدا شدند تا به شهرهاى خويش بازگردند.
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؛ قدرت به »1 «) اندكى بعد دنيس بيمار شد و پس از سى و هشت سال حكومت درگذشت 5(
 .»2 « سال جبارگرى كرد12پسرش دنيس رسيد كه مّدت 

74. 

) ىب مناسبت نيست كه داليل مرگ اين پادشاه و آن چه كه براى او، در اواخر عمرش روى داد، 1(
، در آتن، به منايش »4 « را هنگام جشن لنه آن »3 «به تفصيل عرضه دارمي. دنيس تراژدى اى 

گذارد و پريوزى را از آن خود كرد. يكى از خوانندگان گروه پنداشت كه اگر وى خنستني شخصى 
باشد كه خرب پريوزى را به دنيس برساند جايزه ى نفيسى را به چنگ خواهد آورد و براى رسيدن به 

 كورنت كشىت اى گرفت.

در آن جا كشىت اى يافت كه به سوى سيسيل بادبان برافراشته بود؛ برآن سوار شد؛ بادهاى مناسىب 
 وزيدن گرفت و در اندك زماىن به سرياكوز رسيد و خرب پريوزى را به وى رساند.

) دنيس پاداش هاىي به وى ارزاىن داشت و خود، از فرط شادى در پوستش منى گنجيد؛ براى 2(
خدايان قرباىن هاىي براى سپاس گزارى تقدمي كرد و جمالس عيش ونوش و جشن هاى بزرگى برپا 
ساخت. او دوستانش را با سخاوت به جشن دعوت كرد؛ وقىت زمان باده گسارى فرارسيد، با 

 شورى مفرط به عيش ونوش پرداخت و در مى گسارى زياده روى كرد و به سخىت بيمار شد.

 ______________________________
  . م. در وقايع نگارى ديودور، ترتيب زماىن رويدادها 367). در خنستني ماه هاى سال 1(

  . م قرار 405- 406رعايت شده است، زيرا وى تاريخ شروع جبارگرى دنيس را در سال هاى 
  سال مى داند.42مى دهد. افور، مدت پادشاهى دنيس را 

  . م) را به حساب 355- 367). ديودور فقط خنستني خبش پادشاهى دنيس جوان (2(
 )17، 16مى آورد. (ر. ك به: 

 بود.( LaRancond'Hector)). نام تراژدى 3(
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)4.(Leneennes  

 576ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) بارى، پيشگوىي از جانب ايزد، وى را آگاه ساخت كه در آن هنگام كه وى، بر برت از 3(
خويش پريوز شود، جان خواهد سپرد: دنيس اين پيام غيىب را اين گونه تأويل مى كرد كه منظور آن، 
كارتاژيان اند، زيرا آن ها را برتر از خويش مى پنداشت. مهننني در جنگ هاى پرمشارى كه با آن ها 
كرده بود، عادت مهيشگى اش براين بود كه هنگام پريوزى پاپس كشيده و شكست را به ميل 

 خويش پذيرا شود تا هرگز برتر از آن ها منايان نگردد.

) با اين حال، به رغم مهه ى نرينگ بازى هايش، نتوانست از آن چه كه تقدير مقرر ساخته بود، 4(
بگريزد: شاعر ىب مايه اى- اين گونه نيز پنداشته مى شد- كه در آتن، شاعران برتر از خويش را 
شكست داده بود؛ پس حق دارند كه بگويند مرگش كه پيامد پريوزى اش بر برت از خويش بود 

 مطابق نداى غيىب بوده است.

) دنيس جوان، به مانند جبارى، جانشني وى شد. او مردم را در جممع عمومى گردهم آورد و با 5(
سخنان قاطعانه اش از آنان خواست، مهرى را كه خبشى از مرياث پدرى اش بود، برايش حفظ 
كنند. آن گاه پس از آن كه مراسم خاك سپارى باشكوهى براى پدرش برگزار كرد و وى را در 

 آكروپول- نزديك دروازه هاى شاهى- به خاك سپرد، قدرت را در امنيت كامل اعمال كرد.

 .75  . م 366- 367

 آرخونت آتن بود، به دليل شورش هاى داخلى، ديگر صاحب »1 «) هنگامى كه پوىل زلوس 1(
منصىب در روم يافت منى شد. در يونان، آلكساندروس جبارفرس كه در تساىل، كينه ها و عقده ها 

 در ذهنش خلجان مى كرد اهاىل شهر را به جممع فراخوانده، آنان را »2 «عليه شهر اسكوتوسا
توسط مزدورانش حماصره كرد و مجلگى آن ها را از دم تيغ گذراند. اجساد كشته شدگان را در 

 خندقى مقابل باروها انداخت و شهر را متام و كمال ويران كرد.
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 ______________________________
)1.(Polyzelos  

)2.((Scotoussa ) ؛ شهر پالسژيوتيد، واقع بر بلندى هاىي كه دشت فرس را از دشت فارسال
 جدا مى كرد.

 577ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

؛ آخاييان و برخى شهرهاى ديگر را به »1 «) اپامى نونداس تباىي با سپاهى وارد پلوپونز شد2(
 را، از ساخلوهاى آخاييان، »4 « و كاىل دون »3 «، نوپاكت »2 «جرگه ى خويش درآورد. او دميه 

 و »5 «كه آن ها را اشغال كرده بودند، آزاد كرد. بئوسيان مهننني به تساىل لشكركشى كرده 
 پلوپيداس را از چنگ آلكساندروس، جبارفرس، رهاىي خبشيدند و وى را بازگرداندند.

) آتنيان، خارس را با سپاهى به يارى فليونت- كه آرگوس با آن در حال جنگ بود- گسيل 3(
 داشتند. او دو پريوزى بر آرگوسيان به دست آورد، امنيت را به فليونت بازگرداند و به آتن بازگشت 

»6«. 

 .76  . م 365- 366

 آرخونت آتن شد و در روم، مردم به جاى كنسول ها، »7 «) با پايان يافنت سال، سفيزودوروس 1(
چهار تريبون نظامى را به نام هاى ل. فوريوس، پولوس مانليوس، اس. سولپيسيوس و اس. 

 كورنليوس، برگزيدند.

، جبار ارى ترى، اروپوس را تصرف كرد؛ اّما اين شهر كه به آتنيان تعلق »8 «در اين سال، مته زيون 
 داشت به رغم انتظار، از چنگ وى به درآمد: در واقع وقىت آتنيان با

 ______________________________
). درباره ى لشكركشى سّوم اپامى نونداس به پلوپونز و وقايعى كه در آخاىي روى داد: ر. ك به: 1(

 ).43- 41، 1، 7گزنفون (
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)2.((Dyme ).؛ دميه در آخاىي، بر ساحل جنوىب خليج كورنت واقع است 

)3.((Naupacte ).؛ بر ساحل مشاىل خليج كورنت و در لوكريد واقع است 

)4.((Calydon ).؛ بر ساحل مشاىل خليج كورنت، در اتوىل واقع است 

). اين لشكركشى پيش از لشكركشى به پلوپونز روى داد: پلوپيداس منايندگان تب را به جممع 5(
شوش رهنمون مى سازد و لشكركشى به آخاىي زودتر از تشكيل جممع روى مى دهد. به رغم امهيت 

) به 38- 33، 1، 7دو جممع، ديودور در اين جا نه سخىن از جممع شوش (ر. ك به: گزنفون، 
 ).40- 39، 1، 7ميان مى آورد و نه سخىن از جممع تب (ر. ك به: گزنفون، 

) 23- 1، 2، 7). اين اشاره ى خمتصر با روايت طوالىن گزنفون راجع به مسئله ى فليونت (6(
 هجومى كه به فليونت مى شود، سخىن به ميان منى آورد و به كمك آتن 4مغايرت دارد. ديودور از 

پس از يورش چهارم نيز اشاره اى ندارد. درباره ى كارهاىي كه خارس در آن جا اجنام داد؛ ر. ك به: 
 ).23- 17، 2، 7گزنفون (

)7.(Cephisodoros  

)8.(Themesion  

 578ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نريوىي بسيار كمرت از سپاهيان او، عليه وى لشكركشى كردند؛ تباييان به كمك شهر آمده و شهر 
 را به امانت گرفته، وىل آن را باز پس ندادند.

 به شهرى كه اكنون در آن مى زيند، نقل مكان »1 «) هم زمان با اين رخدادها، ساكنني كوس 2(
كرده و از آن شهر بزرگى ساختند: آنان مجعيت ىب مشارى را در آن جا گرد آورده، باروهاى پرهزينه 
و بندرى باشكوه را در آن جا بنا كردند. از آن زمان تاكنون، كوس مهواره شاهد افزايش درآمدهاى 
حكومىت و داراىي هاى بزرگان شهر است و در يك كالم، اين شهر مى تواند با مهم ترين شهرها پلو 

 زند.
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) مقارن با اين وقايع، پادشاه پارس فرستادگاىن را روانه ساخت و آن ها، يونانيان را متقاعد 3(
 .»2 «كردند كه به جنگ ها پايان داده، صلح مهگاىن را با يكديگر منعقد كنند

 پايان گرفت. اين جنگ كه هم زمان با نربد »3 «بدين سال، جنگ حتت عنوان الكوىن- بئوسى 
  سال به طول اجناميد.5لوكرت آغاز شده بود، 

) در اين عهد مرداىن زندگى مى كردند كه سزاوار است به واسطه ى شايستگى شان به 4(
: ايزوكرات خطيب و شاگردانش؛ ارسطوى فيلسوف؛ آناكسى منس »4 «جاودانگى دست يابند

؛ گزنفون كه اثر تارخيى اش »6 «؛ افالطون آتىن؛ آخرين فيلسوفان مكتب فثياغورثى »5 «المپساكى 
را در سنني كهولت به رشته ى حترير درآورد (او مرگ اپامى نونداس را كه اندك زماىن بعد رخ 

  از پريوان »9 « و مهننني اشني اسفتوسى »8 «، آنتيسنت »7 «مى دهد، روايت مى كند)؛ آريستيپ 

 ______________________________
 )19، 2، 14). درباره ى اين شهر ر. ك: اسرتابون (جغرافيا، 1(

) از صلح مهگاىن سخىن منى گويد بلكه به صلحى دو جانبه ميان 11- 6، 4، 7). گزنفون (2(
  . م صلحى مهگاىن بود، غريحمتمل 365- 366تب و كورنت اشاره دارد. حىت اگر صلح 

 است كه اسپارت به خاطر مسئله ى مسنيان بدان پيوسته باشد.

)3.(LaguerreLaconico -beotienne  

 )5- 4، 1، 12). ر. ك به: ديودور سيسيلى (4(

)5.(Anaxi menesdeLampsaque  

)6.(L'ecol epythagoricienne  

)7.(Aristippe  

)8.(Antisthene  
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)9.(Eschinesphettos  

 579ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .»1 «مكتب سقراط

 .77  . م 364- 365

، آرخونت آتن بود، در روم به جاى كنسول ها، تريبون هاى »2 «) در آن هنگام كه خيون 1(
 ، آ.»3 «نظامى به نام هاى؛ ك. سرويوس، س. وتوريوس 

 كورنليوس، مهننني م. كورنليوس و م. فابيوس منصوب شدند.

در اين سال، صلح در متامى يونان حاكم بود تا اين كه برخى شهرها دگربار وارد جنگ شدند و 
شورش هاى غريقابل انتظار، جريان امور را تغيري داد. به مهني خاطر، تبعيديان آركادى كه به اليد 

عزميت كرده بودند بر مكاىن، كه در جاى بسيار مستحكمى در ترى فيلى واقع بود، سيطره يافتند. 
  نام داشت.»4 «اين مكان الزيون 

 به جنگ و نزاع مى پرداختند: بسته به »5 «) از ديرباز، آركاديان و اليديان بر سر ترى فيلى 2(
اين كه شاهني اقبال جنگ بر فراز سر كدام يك از آن ها به پرواز درمى آمد، مدتى اين و مدتى آن، 

 اين سرزمني را حتت اختيار خويش داشتند.

در موقعيت كنوىن، ترى فيلى در دست آركاديان بود كه بانه ى تبعيديان، به اليديان اجازه داد تا آن 
 .»6 «را از چنگ آركاديان درآورند

) آركاديان، خشمگني و منزجر، فرستادگاىن را روانه ساختند تا اين مكان را از آن ها بازپس 3(
گريند. آنان به درخواست منايندگان وقعى ننهادند؛ بنابراين آن ها عزميت كردند تا احتاد آتن را 

خواستار شوند و با اين پشتيباىن به سوى الزيون يورش آوردند. اليديان به يارى تبعيديان شتافتند و 
 نربدى در نزديكى الزيون 
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 ______________________________
). سه شخص آخر، آنتيسنت سينيكى، آريستيپ سرينائيكى و اشني اسفتوسى از شاگردان 1(

 سقراط هستند. اين اشاره ى ديودور مهم ترين منبع ما درباره ى تاريخ زندگى اين افراد است.

)2.(Chion  

)3.(C .Veturius  

)4.((Lasion ).؛ شهرى كوچك كه در بلنداى دره ى پنه واقع بوده است 

)5.(Triphylie  

 نقل مى كند، سه لشكركشى 78 و 77). ديودور كه جنگ ميان اليد و آركادى را در بندهاى 6(
 به خنستني اين لشكركشى ها (تابستان 77اين نربد را به طور مشخص از هم متمايز منى سازد. بند 

- 12، 4، 7  . م) اختصاص دارد. براى اطالع بيشرت ر. ك به: گزنفون (تاريخ يونان، 365
16.( 

 580ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

روى داد: اليديان هرچند كه از حيث مشار بسيار برتر از آركاديان بودند، شكست را پذيرا شده، 
  سرباز را از دست دادند.200بيش از 

) اين چنني بود كه جنگ آغاز شد. وىل نزاع بني آركادى و اليد شدت يافت و فراگري شد. در 4(
 لشكركشى »1 «واقع آركاديان كه به واسطه ى پريوزى، به وجد آمده بودند ىب درنگ عليه اليس 

 را تصرف »5 « و كورى فازيون »4 «، سيپارى سيا»3 «، كرونيون »2 «كرده و شهرهاى مارگانا
 .»6 «كردند

 به »8 « توسط برادرش پرديكاس »7 «) هم زمان با اين رخدادها، در مقدونيه، پتوملايوس آلوريىت 5(
  سال بر مقدونيه حكومت كرد.5قتل رسيد؛ قدرت به پرديكاس رسيد كه به مدت 
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 .78  . م 363- 364

 آرخونت آتن بود، در روم به جاى كنسول ها، سه تريبون نظامى »9 «) هنگامى كه تيموكراتس 1(
 به نام هاى ت. كوينكتيوس، اس. كورنليوس و اس.

 و آركاديان، صد و چهارمني بازى هاى املپيك را »10 «سولپيسيوس منصوب شدند. پيزات ها
  برنده ى مسابقه ى دو و ميداىن شد.»11 «برگزار كردند كه در طى آن فوسيدس آتىن 

 ______________________________
)1.(Elis  

)2.(Margana  

)3.(Cronion  

)4.(Cyparissia  

)5.(Coryphasion  

). ديودور ترتيب زماىن وقايع را رعايت منى كند. در وهله ى اّول، آركاديان، مارگانا- شهر 6(
كوچك پيزاتيد- و كرونيون- كوهى كه بر دره ى املپيك مشرف است- را متصرف مى شوند. آنگاه 
عليه اليس لشكركشى مى كنند، به شهر در آمده و به دنبال آن از آن رانده مى شوند. عاقبت عليه 

 مسىن غرىب، كه سيپارى سيا و كورى فازيون (پيلوس) در آن قرار دارند، لشكركشى مى كنند.

)7.(Pto lemaiosL'Alorite  

)8.(Perdiccas  

)9.(Timocrates  

)10.(Pisates  
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)11.(Phocides  

 581ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ) در اين سال، پيزات ها شكوه و اعتبار پيشني سرزمينشان را بازگرداندند.2(

آن ها به اساطري و وقايع گذشته ى خويش تكيه كردند و سعى كردند ثابت كنند برگزارى جشن املپى 
به آن ها بازمى گردد. آن ها براين گمان بودند كه اينك از فرصت ىب نظريى برخوردارند تا حقوق 

خويش را در مورد برگزارى مسابقه استيفا كنند و پيمان احتادى را با آركاديان- دمشنان اليديان- 
منعقد ساختند. آن ها هنگامى كه عليه اليديان- كه در حال برگزارى مسابقه بودند- لشكركشى 

 .»1 «كردند، آركاديان را در كنار خويش داشتند

) اليديان با متام قوا ايستادگى كرده و جنگ سخىت درگرفت. متاشاچيان اين نربد يونانياىن بودند 3(
كه با تاجى برسر، در اين جشن شركت جسته و با آرامش خاطر و ىب آن كه خطر كنند به تشويق 
اعمال شجاعانه ى دو طرف مى پرداختند. عاقبت پيزات ها پريوز شدند و مسابقه را برگزار كردند؛ 
به دنبال آن، اليديان اين بازى هاى املپيك را در فهرست هاى رمسى قرار ندادند، زيرا بر پايه ى نظر 

 آن ها، برگزارى اين مسابقات با زور و به ناحق صورت گرفته بود.

) هم زمان با اين رخدادها، اپامى نونداس تباىي، كه از اعتبار زيادى نزد هم شهريانش برخوردار 4(
بود، آنان را به جممع عمومى فراخواند و در مقابل آن ها سخنراىن منود و ترغيب و تشويق شان كرد 

 براى كسب سيادت بر دريا، از هيچ تالشى دريغ نورزند.

در طى اين نطق آتشني، او زمان زيادى را وقف انديشيدن مى منود و سعى مى كرد نشان دهد كه 
اين اقدام سودمند و شدىن است. او به ويژه اين دليل را مى آورد كه وقىت قدرمتندترين نريوى زميىن را 
در اختيار داشته باشند، به چنگ آوردن سيادت بر دريا، آسان است: براى مثال هنگام جنگ با 

 خشايارشا، آتنيان كه 

 ______________________________
). ديودور كه از لشكركشى دّوم سخىن به ميان منى آورد (درباره ى اين لشكركشى ر. ك به: 1(
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) لشكركشى سّوم را در حد نربدى براى برگزارى بازى هاى املپيك تنزل 18- 16، 4، 7گزنفون، 
). وانگهى 27- 19، 4، 7مى دهد: روايت گزنفون به روى دادهاى ديگرى اشاره دارد (ر. ك به: 

 را به گونه اى متفاوت حكايت مى كنند. بر پايه ى نظر گزنفون كه روايتش 364دو مورخ بازى هاى 
ارجحيت دارد؛ آركاديان و پيز برگزاركننده ى مسابقه بودند كه سپاه اليديان مداخله كرده و نربدى را 

 آغاز كردند كه توانستند پريوزى را از آن خود كنند.

 )33- 28، 4، 7براى اطالع بيشرت ر. ك به: گزنفون (

 582ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 كشىت جنگى را فراهم آورده بودند حتت فرمان السدمونياىن بودند كه تنها ده كشىت 200به تنهاىي 
جنگى را براى جنگ آراسته بودند. او داليل زياد ديگرى براى اثبات ادعاى خويش عنوان كرد و 

 تباييان را متقاعد ساخت كه براى كسب سيادت بر دريا از هيچ تالشى فروگزار نكنند.

79. 

) عموم، ىب درنگ، پس از رأى گريى تصميم گرفتند صد كشىت سه رديف پاروىي و به مهني تعداد 1(
آشيان هاىي براى كشىت ها بسازند و رودس، خيوس و بيزانس را ترغيب كردند تا آن ها را در اجراى 

 نقشه هايشان يارى رسانند.

اپامى نونداس، خود با نريوهاىي مسلح نزد شهرهاىي كه ذكرشان در باال ذكر شد، فرستاده شد 
حال آن كه الخس، رزم آراى آتىن، پيشاپيش ناوگاىن چشم گري، مأموريت يافت كه تباييان را از 

هرگونه اقدامى بازدارد. اپامى نونداس هراس را در دل وى افكند و او را وادار ساخت كه اين شهر 
 .»1 «را ترك كند و وى شهرها را به تب واگذار كرد

) چنان چه اين بزرگمرد زمان بيشرتى مى زيست، تباييان، به عقيده ى مهگان، افزون بر سيادت 2(
بر خشكى، برترى دريا را نيز فراچنگ مى آوردند و وقىت، اندك زماىن بعد، با اهداى پريوزى 

درخشان مانتينه به ميهن خويش، مهنون قهرمان جان باخت، ىب درنگ بزرگى و شكوه تب، مهراه 
 وى رخت بربست.
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) در اين بني، تباييان برآن شدند عليه اورخومن لشكركشى كنند. داليل آن از اين قرار است؛ 3(
برخى تبعيديان كه مى خواستند حكومت تب را تغيري داده، آريستوكراسى را برقرار سازند، سواره نظام 

  تن بودند، متقاعد كردند كه با آن ها هم داستان شوند.300اورخومن را، كه 

) سواره نظام، بر طبق عادتى مألوف، در زماىن مشخص از تب خارج شدند تا در رژه اى نظامى 4(
شركت كنند: پس مناسب بود كه محله در مهني روز صورت پذيرد؛ بسيارى از ديگر افرادى كه در 

 اين توطئه شركت كرده و عضو اين جنبش 

 ______________________________
). اين ها عبارت از شهرهاىي بودند كه عليه سيادت آتنيان در هنگام جنگ 1(

). ما از ديگر منابع 3، 7، 16شورش كردند (ديودور، ( Laguerre Sociale)اجتماعى 
- 4آگاهيم كه پيامد يورش اپامى نونداس به اژه، پيمان شكىن بيزانس (دموسنت، عليه پوليكلس، 

 بوده است.( Ceos)) و شورش سئوس 7

 583ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 شده بودند، به آن ها پيوستند.

) بارى، طراحان اين توطئه، پشيمان شدند و نقشه ى محله را براى بئوتارك ها فاش ساخته و 5(
ديگر توطئه گران را لو دادند؛ اين خدمت، موجب جنات جانشان شد. سرداران، سواره نظام 

اورخومن را دستگري و آنان را در برابر جممع عمومى قرار دادند؛ عموم با رأى گريى برآن شدند تا 
آن ها را اعدام كرده، اورخومنيان را به بردگى كشانده و شهرشان را ويران كنند. در واقع از ديرزماىن 
پيش، تباييان با اين مردم- به خاطر خراجى كه مى بايست در دوره ى قهرماىن (هراكلس بعدها آنان 

  آزاد كرده بود) به مينيان ها پرداخت مى كردند- در دمشىن بودند.»1 «را از دست مينيان ها

) بنابراين تباييان اين فرصت را مناسب ديده از اين عذر موجه براى كني ستاندن، بره جستند: 6(
آن ها عليه اورخومن لشكركشى و شهر را تصرف كردند، مردم را قتل عام كردند و زنان و 

 .»2 «فرزندانشان را به بردگى كشاندند
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80. 

) حدود مهني دوره، تساليان كه در طى جنگ با آلكساندروس، جبارفرس، شكست هاى 1(
ىب مشارى متحمل شده و افراد زيادى را از دست داده بودند، منايندگاىن را به تب گسيل داشتند و 

. »3 «از تباييان خواستند به ياريشان آمده، پلوپيداس را به عنوان فرمانده براى آن ها روانه سازند
تساليان مى دانستند كه پلوپيداس از زماىن كه توسط آلكساندروس اسري شد، كينه و دمشىن وى را 

 در سينه دارد. مهننني از شجاعت ىب نظري و زيركى اش در فرماندهى آگاه بودند.

 تشكيل شد؛ فرستادگان آن چه را دستور داشتند بازگويند، عرضه »4 «) جممع مركزى بئوسيان 2(
داشته و بئوسيان هر آن چه را كه تساليان خواسته بودند، در اختيارشان گذاردند: آن ها حدود 

هفت هزار نفر را در اختيار پلوپيداس قرار دادند و به او دستور دادند ىب درنگ به يارى آناىن كه به 
 وى احتياج دارند، بشتابد. زماىن كه 

 ______________________________
)1.(Minyens  

 )109). ر. ك به: دموسنت (عليه لپتني، 2(

 ).2- 1، 31). درباره ى درخواست تساىل ها؛ ر. ك به: پلوتارك (پلوپيداس، 3(

 ).2، 31). بر پايه ى نظر پلوتارك، جممع تباييان. ر. ك به: پلوتارك (پلوپيداس، 4(

 584ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .»1 «پلوپيداس شتابان مهراه سپاهش عازم مى شد، كسوىف روى داد

) بسيارى از مردم از اين رويداد نگران شدند و برخى پيش گويان اظهار كردند كه با عزميت 3(
سربازان، اين خورشيد شهر بود كه غروب كرد. آن ها با اين سخنان، مرگ پلوپيداس را پيش گوىي 

: اين تقدير بود كه وى »2 «مى كردند. با اين حال وى راهش را در پيش گرفت و لشكركشى كرد
 را به پيش مى راند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 هزار مرد جنگى بر بلندى ها 20) او وقىت به تساىل رسيد آلكساندروس را ديد كه با بيش از 4(
سنگر گرفته است: پلوپيداس مقابل دمشن اردو زد، نريوى كمكى از تساليان دريافت داشت و 

 .»3 «جنگ با رقيب را آغاز كرد

) آلكساندروس به لطف موقعيت مكاىن اش، برترى داشت، وىل پلوپيداس سخت در پى آن بود 5(
 سرنوشت جنگ را رقم زند؛ بدين سان، به سوى آلكساندروس يورش »4 «كه با شجاعت خويش 

 كه در طى آن »6 « كرد و جنگ سخىت درگرفت »5 «برد. جبار با نريوهاى كارآمدش ايستادگى 
پلوپيداس رشادت زيادى از خويش بروز داده، در اطرافش اجساد بر خاك مى غلطيدند؛ وقىت 
جنگ پايان گرفت، وى دمشن را فرارى داده و پريوزى را از آن خويش ساخته بود؛ وىل خود به 

 واسطه ى 

 ______________________________
   . م روى داد.364 ژوييه 13). اين كسوف در 1(

) مهنون ديودور به نگراىن عمومى و تصميم مبىن بر ادامه ى 3، 31). پلوتارك (پلوپيداس، 2(
جنگ توسط پلوپيداس اشاره مى كند. وىل او برخالف ديودور تأكيد مى كند كه پلوپيداس به دنبال 

 300كسوف، هفت هزار شارمندى را كه قرار بود با خود مهراه كند، بازگردانده و تنها با 
 سواره نظام مزدور راهى گرديد.

روى داد. ر. ك به: پرينت، جستارهاىي در - Cynoscephales ). پيكار در سينوسفال 3(
  . 364در - Kynoskephalai جغرافياى تارخيى باستان، جلد دّوم (نربد كينوس كفاالى 

 .1969م)، بركلى، 

). رفتار پلوپيداس، تقريبا با مهان واژگاىن توصيف شد كه رفتار اپامى نونداس در مانتينه (ر. ك 4(
 به:

86 ،4.( 
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). پلوتارك، برعكس، بازگو مى منايد كه آلكساندروس، از جنگ رودررو با پلوپيداس اجتناب 5(
 كرد.

). ديودور، برخالف پلوتارك، اين پيكار را به دقت شرح منى دهد. بر پايه ى نظر پلوتارك 6(
)، نربد با پريوزى سواره نظام بئوسى مهراه بود كه سواره نظام تساىل را 7- 2، 32(پلوپيداس، 

شكست داد و اين امكان را براى پياده نظام فراهم كرد تا بلندى هاى اطراف را به تصرف خويش 
درآورد. روايت ديودور لفاظى صرف است: او در شرح اين نربد تنها به اعمال پلوپيداس، كه به 
شيوه ى مرسوم وى روايت شده است بسنده مى كند. با وجود اين، توصيف ديودور حاوى دو 

نكته ى خوب و قابل استفاده است: روحيه ى آتشني پلوپيداس و وجود واقعى بلندى ها، ر. ك به: 
 ).2، 32پلوتارك (پلوپيداس، 

 585ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 زخم هاىي كه برداشته بود، كشته شد و زندگى اش را مهنون قهرماىن نثار وطن كرد.

) آلكساندروس نيز دگربار در جنگى ديگر، شكست را پذيرا شد و در اين جنگ كامال خرد 6(
و نابود شد: وى براساس توافقى جمبور شد، شهرهاىي را كه با جنگ به ويراىن كشانده بود به 

 را به تباييان واگذار كند و از اين »2 « و آخاييان فتيوتيد»1 «تساليان بازپس دهد، ماگنزى ها
 پس، تنها حاكم فرز و متحد بئوسيان باشد.

81. 

) تباييان، به رغم پريوزى درخشاىن كه كسب كرده بودند به مهگان اعالم داشتند كه شكست را 1(
پذيرا شده اند، زيرا پلوپيداس كشته شده است: پس از مرگ چنني بزرگمردى، آن ها به حق براين 
اعتقاد بودند كه افتخار داشنت پلوپيداس، بيش از پريوزى، براى آن ها ارزش داشت. او در واقع به 

. هنگام »3 «ميهنش خدمات شاياىن كرده و در ترقى و شكوفاىي تب، نقش به سزاىي ايفا كرده بود
يورش تبعيديان كه با تصرف كادمه پايان پذيرفت، او، به اعرتاف مهگان، عامل اصلى پريوزى بود؛ 

 وانگهى اين پريوزى سرآغاز متامى روى دادهاى خوشايندى بود كه در پى آن پريوزى آمدند.
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، پلوپيداس، تنها بئوتارك حاضر، بر السدمونيان- كه در آن زمان »4 «) هنگام نربد تژيرا2(
بزرگ ترين قدرت يونان بودند- پريوز شد؛ پريوزى مهمى كه به تباييان امكان داد براى خنستني بار 

 را فرماندهى »5 «يادمان پريوزى بر السدمونيان را برافرازند. در طى نربد لوكرت، او گردان مقدس 
مى كرد و در پيشاپيش آن بر اسپارتيان يورش برد و عامل پريوزى شد و هنگام لشكركشى عليه 

 سرباز را حتت فرمان داشت و حىت مقابل اسپارت، يادمان پريوزى »6 «السدمون، وى هفتاد هزار
 بر السدمونيان را، كه 

 ______________________________
)1.(Magnetes  

)2.(Phthiotide  

). شايان ذكر است كه ديودور در كتاب پانزدهم خويش، به هيچ يك از كارهاى منايان و بزرگى 3(
كه در اين جا عنوان مى دارد، اشاره اى نكرده است. آشكار و مربهن كه ديودور در ستايش از 

 پلوپيداس از منبع ديگرى بره مى جويد.

)4.(Tegyra  

) نه به نقش پلوپيداس در 56- 55). ديودور در روايىت كه از نربد لوكرت ارائه مى دهد (بندهاى 5(
 .( L ebataillonSacree)اين نربد اشاره اى مى كند و نه به نقش گردان مقدس 

 5- 4، 62). ر. ك به: بند 6(

 586ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 هرگز تا آن زمان ويراىن شهرشان را به چشم خويش نديده بودند، برافراشت.

) وقىت به عنوان مناينده به نزد شاه پارس فرستاده شد، هنگام توافق مهگاىن، از منافع مسن چون 3(
منافع خويش دفاع كرد، زيرا تباييان حيات را به اين شهر- كه از سيصد سال پيش خاىل از سكنه 

 شده بود- بازگردانده بودند.
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سراجنام، نربد وى با آلكساندروس، كه سپاهى بسيار بيشرت از سپاه او در اختيار داشت، نه تنها با 
 پريوزى درخشان به پايان رسيد، بلكه مرگى باشكوه و شجاعانه را برايش به ارمغان آورد.

) از ديدگاه هم شهريانش، رفتارش ىب نقص بود، به طورى كه از زمان بازگشت شارمندان به تب 4(
 بئوتارك بود، ىب آن كه احدى درباره ى اين مقامش با وى به نزاع »1 «تا زمان مرگش، او پيوسته 

برخيزد. پس ما هم پلوپيداس را، كه به واسطه ى شجاعت فردى سزاوار احرتام مهگان است، 
 مى ستاييم و وى را از حتسيىن كه تاريخ به وى مديون است، سرشار مى كنيم.

 بود، سوداى جبارگرى را در »3 « كه از اعقاب هراكله پونىت »2 «) در مهان دوره، كلئارخوس 5(
سر پروراند. وى در اقدامش موفق شد و سعى كرد راه دنيس، جبار سرياكوز، را در پيش گريد: 

 .»4 « سال، باشكوه و هيمنه، حكومت كرد12پس از آن كه جبار هراكله شد به مدت 

 ) هم زمان با اين رخدادها، تيموته- رزم آراى آتىن- كه داراى سپاهيان زميىن و درياىي بود، تورونه 6(
  و از سوى ديگر به يارى سيزيك »7 « را حماصره و به اشغال خويش درآورد»6 « و پوتيده »5«
  كه به حماصره درآمده بود، شتافت.»8«

 ______________________________
 بار بئوتارك 13 سال، 15)، وى تنها در مدت 5، 34). بر پايه ى نظر پلوتارك (پلوپيداس، 1(

 شد.

)2.(Clearchos  

)3.(Heracleedupont  

 ).3، 36، 16  . م (352- 353). تا سال 4(

)5.(Torone  

)6.(Potidee  
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 ).113؛ 108). ر. ك به: ايزوكرات (درباره ى دادوستد، 7(

)8.(Cyzique  

 587ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .82  . م 362- 363

  آرخونت آتن شد و در روم، ل. اميليوس مامركوس »1 «) با پايان يافنت سال، خاريكليدس 1(
  به كنسوىل منصوب شدند.»3 « و ل. سكستيوس الترياس »2«

، مشرتكا مسابقات املپيك را برگزار كرده بود، صاحب »4 «در اين سال، آركادى، كه با پيز
 خبش اعظم نذورات را براى »5 «پرستشگاه و داراىي هاى موجود در آن شد. ساكنني مانتينه 

استفاده شخصى، تصاحب كردند: اين جنايت كاران مى خواستند جنگ عليه اليس به درازا كشد تا 
 در وقت صلح ناچار به گزارش آن چه ربوده بودند، نباشند.

) ساير آركاديان مى خواستند صلح را برقرار سازند و اختالفاتى بني اين مردمان دوست، به 2(
وجود آمد. بدين سان، دو جبهه شكل گرفت. تژه پيشاپيش اردوى خنست و مانتينه در رأس اردوى 

 دوم قرار داشت.

) كشمكش آن چنان باال گرفت كه ناگزير، با جنگ بدان فيصله دادند. تژه منايندگاىن را نزد 3(
بئوسيان گسيل داشت و آنان را متقاعد كرد كه به يارى شان بشتابند. بئوسيان، اپامى نونداس را 
به عنوان فرمانده كل برگزيده، سپاهى چشم گري را در اختيارش گذارده و او را به يارى تژه گسيل 

 .»6 «داشتند

) ساكنني مانتينه از سپاهى كه از بئوسى مى آمد و از شكوه و جالل اپامى نونداس انديشناك 4(
شدند و منايندگاىن را به سوى آتنيان و السدمونيان، بزرگ ترين دمشنان بئوسى، روانه داشتند و اين 

 منايندگان آن ها را متقاعد ساختند تا
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 ______________________________
)1.(Charicleides  

)2.(L .AemiliusMamercus  

)3.(L .SextiusLaterias  

)4.(Pise  

) روايىت متفاوت را از وقايع، به دست مى دهد. براساس نظر او، اين 33، 4، 7). گزنفون (5(
ساكنني مانتينه نبودند كه از گنجينه ها و خزاين املپيك استفاده كردند بلكه صاحب منصبان مركزى 
بودند. اينان از اين خزانه براى پرداخت مواجب يگان زبده ى سپاه آركادى (اپارى توآ) استفاده 

كردند، اّما ساكنني مانتينه به اين عمل آنان اعرتاض كردند. ديودور به اشتباه، موقعيت طرف هاى 
 درگري را وارونه جلوه داده است.

) لشكركشى اپامى نونداس پس از محله ى ىب نتيجه ى 40- 36، 4، 7). بر پايه نظر گزنفون (6(
 يك سردار تباىي به تژه، روى داد.

 588ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

: دو مّلت ىب درنگ براى مانتينه سپاهيان مقتدرى گسيل »1 «در كنار آن ها به جنگ بپردازند
 داشتند و نربدهاى سخت و پرمشار، در پلوپونز، آغاز شد.

) السدمونيان كه مهسايه ى نزديك آن ها بودند، ىب درنگ بر آركادى يورش آوردند. اپامى نونداس 5(
با سپاهش در مهني زمان فرارسيد و فاصله ى چنداىن از مانتينه نداشت كه مردم اين سرزمني وى را 

 .»2 «آگاه كردند كه السدمونيان با سپاهيان خويش سرزمني تژه را ويران كرده اند

 ) از اين روى، اپامى نونداس پنداشت كه اسپارت ىب دفاع رها شده است.6(

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


وى برآن شد ضربه اى كارى بر اسپارت وارد كند، وىل خبت با وى يار نبود: شبانگاه عزميت كرد تا 
 شاه السدمونيان كه بر تيزهوشى اپامى نونداس واقف »4 «، اّما آژيس »3 «به اسپارت محله كند

بود، توانست با هوشيارى به نقشه ى اپامى نونداس پى برد؛ از اين روى شتابان چند پيك كرتى را 
روانه كرد و اينان بر اپامى نونداس پيشى گرفته و آن هاىي را كه در اسپارت مانده بودند، آگاه 

 ساختند كه بئوسيان در اندك زماىن به 

 ______________________________
). منت پيمان احتاد ميان آتن، آركادى، اليس و فيلونت كه به دست ما رسيده است، اين نظر 1(

   . م پس از نربد مانتينه بسته شده است.361- 362ديودور را تأييد منى كند. پيمان احتاد 

). نادرست مى منايد. سپاه السدموىن به سوى مانتينه راهى شد تا آن سرزمني را مورد محايت 2(
 خويش قرار دهد.

)، پلوتارك 3- 4، 5، 7). درباره ى محله ى اپامى نونداس به اسپارت؛ ر. ك به روايات گزنفون (3(
 حكايت ديودور ساختگى 83). از اين جا تا پايان بند 10- 1، 8، 9) و پوليب (34(آژزيالس، 

 است و چيزى بيش از يك ابداع نيست. رويداد واقعى در پس عبارات تأثرانگيز حمو مى گردد.

- 2- آژيس در آن زمان پادشاه اسپارت نبوده است. 1برخالف آن چه كه وى اظهار مى دارد: 
شاهى كه با سپاه عازم گشته بود- آژزيالس- نقشه ى اپامى نونداس را حدس نزده بود. بر پايه ى 

، 34)، او توسط يك فرد اهل كرت، بر پايه ى نظر پلوتارك (آژزيالس، 10، 5، 7نظر گزنفون (
) به وسيله ى يك سرباز فرارى، 6، 8، 9) توسط كاليستنس تس پياىي و بر پايه ى نظر پوليب (4

- ايستادگى و مقاومت قهرمانانه اى از جانب مردمى كه 3بر نقشه ى اپامى نونداس آگاهى يافت. 
سازماندهى و بسيج نشده بودند، صورت نپذيرفت: آژزيالس پيش از اپامى نونداس به اسپارت 

 رسيد و اپامى نونداس خنواست كه در اسپارت با سپاهى منظم و سازماندهى شده رودررو گردد.

پررنگ كردن و دست يافنت بر برخى از رويدادهاى واقعى كه در منت ديودور تغيري يافته اند، خاىل 
) و خطر مورد 10، 5، 7از لطف نيست: نقشى كه كرتياىي بازى كرد (ر. ك به: گزنفون، 
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اصابت قرار گرفنت از طرف پرتابه هاىي كه از باالى سقف ها پرتاب مى شدند (ر. ك به: گزنفون، 
7 ،5 ،11.( 

)4.(Agis  

 589ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

السدمون خواهند رسيد تا شهر را غارت كنند، اّما آژيس، شاه السدمون نيز مهراه سپاهى و با 
شتاب متام به يارى شهر خواهد شتافت. مهننني وى به مردمى كه در اسپارت به سر مى بردند 

سفارش كرد، ىب آن كه از چيزى براسند از شهر پاسدارى كنند: به زودى شاهد خواهند بود كه وى 
 به كمكشان آمده است.

83. 

) با شتاىب كه كرتى ها در اجنام مأموريت از خود نشان دادند السدمونيان توانستند، برخالف 1(
انتظار، مانع از تصرف ميهن خويش گردند: اگر آن ها را از محله آگاه نساخته بودند، اپامى 
نونداس بر اسپارت هجوم مى آورد، ىب آن كه كسى به چيزى ظنني گردد. دو سردار يكى بسان 

ديگرى، به واسطه ى زيركى و فراست سزاوار حتسني و ستايش بودند، اما گوىي سردار السدموىن در 
 اين نربد هوشيارانه تر عمل كرده است.

) با وجود اين، اپامى نونداس، شبانه نيز توقف نكرد و راهش را ادامه داد؛ او با شتاب متام 2(
مسري را پيمود و سپيده دمان به نزديكى اسپارت رسيد. آژزيالس، كه براى نگهباىن از شهر در 
آن جا مانده بود، اندك زماىن پيش، اطالعات مفصلى را كه كرتى ها آورده بودند، دريافت داشته 

 بود: وى ىب درنگ، با شوروحرارت، متامى تالش خويش را براى دفاع از شهر به كار گرفت.

) آژزيالس از ميان كودكان آن هاىي را كه بزرگ تر بودند و نيز پريان را بر بام هاى منازل مستقر 3(
ساخت. او به آن ها دستور داد دمشناىن را كه به شهر وارد مى شوند، به عقب برانند. وانگهى، 
مردان واجد شرايط را گردهم آورده و آن ها را در متامى مسريهاى ورودى شهر، جاىي كه گذر از 
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آن ها دشوار بود، پخش و با اجياد استحكاماتى، متامى مكان هاىي را كه گذر از آن ها ممكن بود، 
 مسدود كرد و با عزمى راسخ منتظر رسيدن دمشن شد.

) اپامى نونداس، نريوهايش را به چند دسته تقسيم كرد تا به طور هم زمان، از متامى نقاط يورش 4(
برد؛ اّما وقىت آرايش نظامى اسپارت را ديد، ىب درنگ دريافت كه دستش خوانده شده است. با اين 
حال، به هريك از جناح هاى دمشن محله ور شد و به رغم شرايط نامطلوب ناشى از دشوارى هاى 

 ورود به شهر، نربد را آغاز كرد.

 ) او تلفات زيادى متحمل شد و به مهان ميزان نيز، تلفاتى به دمشن وارد5(

 590ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ساخت، وىل تا قبل از بازگشت سپاه السدموىن به اسپارت از نقشه ى جاه طلبانه اش چشم نپوشيد؛ 
نريوهاى زيادى كه به يارى حماصره شدگان شتافته بودند و نيز فرارسيدن شب، موجب شد كه وى 

 از حماصره دست بردارد.

84. 

) او از طريق اسرا، آگاه شد كه ساكنني مانتينه با سپاهيان خويش به يارى السدمونيان آمده 1(
بودند؛ پس، به فاصله ى كمى از شهر عقب نشيىن كرده، اردويش را برپا داشت و به سربازانش شام 
داد. وى خبشى از سواره نظام را در آن جا گذارد و به آن ها دستور داد در اردوگاه، تا صبح آتش 

بيفروزند و خود با سپاه عازم شد: او با شتاب متام راهى شد، به اين نّيت كه به شيوه اى غريمنتظره 
 بر سربازاىن كه در مانتينه باقى مانده بودند، يورش برد.

) فرداى آن روز، پس از آن كه مسافت زيادى را طى كرد، ناگهان به شيوه اى غريمنتظره، بر 2(
مانتينه اى ها محله ور شد؛ هرچند كه وى متامى جوانب را براى اجراى اين عمليات رعايت كرد، وىل 
در اقدامش ناكام ماند: خبت با وى يار نبود و پريوزى به شيوه اى غريمنتظره از چنگش گرخيت؛ در 
واقع زماىن كه وى در اطراف شهر ىب دفاع منايان شد، سربازاىن را كه آتن به كمك اين شهر فرستاده 

 هزار تن بود كه توسط 6بود از طرف ديگر مانتينه، پديدار شدند. مشار اين سپاهيان كمكى 
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- كه از ارج و احرتام واالىي نزد هم شهريان خويش برخوردار بود- فرماندهى »1 «هژلوخوس 
مى شدند. هژلوخوس نريوى چشم گريى را وارد شهر كرد و باقى سپاه را براى نربد آراست تا اين 

 .»2 «نزاع را با جنگ به فرجام رساند

) در پى آن، السدمونيان و مانتينه اى ها نيز پديدار شدند: هريك، خود را براى جنگى متام عيار 3(
 و سرنوشت ساز آماده مى ساخت و متحدين را از هرجاىي فرامى خواند.

 ______________________________
)1.(Hegelochos  

). ديودور رويدادهاى روز جنگ را از رويدادهاى شب متمايز منى كند. بر پايه ى نظر او، 2(
 هزار سپاهى آتن را وارد عمل كرد: در واقع، 6شبيخون ىب حاصل به مانتينه، پياده نظام بئوسى و 

اپامى نونداس تنها سواره نظامش را با خويش مهراه كرده بود و به وسيله ى سواره نظام آتن متوقف 
). بدين سان، در فرداى پيكار سواره نظام، اپامى نونداس برآن 15- 14، 5، 7گرديد (گزنفون، 

 شد جنگى متام عيار را راه بياندازد.

 591ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) بدين سان، اليديان، السدمونيان، آتنيان و مردمان چند سرزمني ديگر به يارى مانتينه آمدند: 4(
مشار آن ها تقريبا بيش از بيست هزار پياده نظام و حدود دو هزار سواره نظام بود. در كنار تژه، 
اغلب شهرهاى قدرمتند آركادى، آخاييان، بئوسى ها، آرگوسيان و ديگر ملل متحد پلوپونز و 

جاهاى ديگر، مى جنگيدند. در جمموع بيش از سى هزار پياده نظام و سه هزار سواره نظام گردهم 
 .»1 «آمده بودند

85. 

. وقىت آن ها براى »2 «) دو سپاه به روياروىي با يكديگر شتافته تا جنگى متام عيار را آغاز كنند1(
نربد، آرايش جنگى گرفتند پيشگويان از هر دو جناح قرباىن هاىي تقدمي و اعالم كردند كه خدايان 

 خرب از پريوزى داده اند.
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) آرايش جنگى چنني بود: مانتينه اى ها و ساير آركاديان جناح راست را تشكيل مى دادند و 2(
السدمونيان در كنار آن ها جاى گرفته بودند تا از آن ها محايت كنند. السدمونيان نيز از طرف 
ديگر، اليديان و آخاييان را در كنار خويش داشتند، حال آن كه نريوهاى ضعيف، در قلب سپاه 

 جاى داشتند. جناح چپ نيز در دست آتنيان بود.

در طرف مقابل، تباييان در جناح چپ قرار داشتند و آركاديان در كنار آن ها جاى گرفته بودند؛ 
آن ها جناح راست را به آرگوسيان واگذار كرده بودند. قلب سپاه از ساير سپاهيان شامل، 

، نيز تساىل ها و ديگر »3 «اوبه اى ها، لوكرى ها و سى سيوىن ها، مسىن ها، ماىل ها و انيان ها
متحدين تشكيل مى شد. دو اردوى جنگ، سواره نظام خويش را به دو گروه تقسيم كرده، آن ها را 

 .»4 «در هر دو سوى جناح قرار دادند

 ______________________________
 ). ديودور تنها منبع ما درباره ى تعداد نفرات جنگجو است.1(

). برخالف آن چه كه ديودور مى گويد، اپامى نونداس، كه سپاهش را از تژه به سوى 2(
حركت داده بود، آغازگر و حمرك جنگ بود؛ وى پس از رسيدن به پاى كوه ( Menale)منال 

سپاهش را براى نربد آراست و به سوى سپاه دمشن كه هيچ ( Merkovounion)مركوونيون 
 آمادگى اى براى نربد نداشت، يورش برد.

 ).23- 21، 5، 7(گزنفون، 

)3.(Maliens( /)Aenianes  ؛ دو گروه از مردمان ساكن دره ى اسپرخيوس بني
. آن ها به طور يقني در اين دوره اى كه سخن از آن مى رود، ( Oeta)و اوئتا( Othrys)اوثريس 

 .2، 57حتت انقياد تساىل بودند: درباره ى ماىل ها و ژازون؛ ر. ك به: بند 

). ديودور از آرايش ىب نظريى كه اپامى نونداس براى سپاهش برگزيد، سخىن به ميان منى آورد: 4(
 گزنفون،-

 592ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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) دو سپاه كه بدين سان آراسته شده بودند، به هم نزديك شدند. ناگهان شيپورهاى جنگى به 3(
صدا درآمد و سربازان غريو جنگ سر دادند. آنان با فريادهاى خويش، پريوزى را نويد مى دادند؛ 
در ابتدا نربد دو سواره نظام در جناحني درگرفت كه در طى آن هريك به هم آوردى با ديگرى 

 .»1 «پرداخت و رشادت هاىي از خويش نشان مى داد

) سواره نظام آتن كه بر سواره نظام تب يورش برده بود، شكست را پذيرا شد؛ نه به خاطر ضعف 4(
اسب ها يا فقدان شجاعت سربازان يا مهارت سواركارى- كه در متامى اين زمينه ها، سواره نظام آتىن 
از مهگان سر بود- بلكه آن ها از حيث مشار و نيز توان عملياتى بسيار ضعيف تر از رقيب بودند، 
از طرىف، آن ها نسبت به دمشن، محايت كمرتى به وسيله ى نريوهاى سبك اسلحه مى شدند. آن ها 
تنها مشار اندكى سرباز مسلح به زوبني در اختيار داشتند؛ تباييان سه برابر بيشرت فالخن انداز و 

 زوبني انداز، كه از نواحى تساىل آمده بودند، در اختيار داشتند.

) اين مردم، از كودكى، مهواره با چنني شيوه اى، مترين نربد مى كردند و به واسطه ى بره مند بودن 5(
از چنني مهارت هاىي مى توانستند نقش سرنوشت سازى را در پيكارها بر عهده داشته باشند. بارى، 
آتنيان كه به دست سپاهيان سبك اسلحه، جراحات زيادى برداشته و زير فشار سواره نظام رقيب از 

 پاى درآمده بودند، مجلگى عقب نشيىن كردند.

) اّما مهني كه فرار، موجب در امان ماندن آن ها، از تريرس فالخن ها شد، شكست را جربان 6(
 كردند. در واقع، آن ها حني عقب نشيىن آرايش سپاهيان فاالنژ

 ______________________________
برعكس، تقويت جناح چپ را كه به سوى دمشن تاخت مى آورد، به خوىب توصيف مى كند: (ر. 

 ك به:

). در عوض ديودور تنها كسى است كه سازماندهى سربازان ديگر ملل 23- 21، 5، 7گزنفون، 
يوناىن را تشريح مى كند. با وجود اين، توصيف وى، پرده ى مبهمى را كه بر رويدادهاى جنگ 

كشيده شده براى ما آشكار منى سازد: مانتينه اى ها چه كردند؟ اوبه اى ها و مزدوراىن كه آتنيان آن ها 
 را قتل عام كردند، كجا بودند؟
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). منى دانيم چگونه آن چه را كه ديودور از نربد سواره نظام مى گويد، داورى كنيم. آيا اطالعات 1(
واقعى در مورد نقشى است كه آتنيان بازى كرده اند؟ اگر چنني باشد بسيار جالب است، زيرا 

گزنفون تنها از اسپارتيان و تباييان سخن مى راند. آيا موضوع خلطى است ميان نربد سواره نظام در 
شب پيش از جنگ و كارهاى سواره نظام در طى نربد متام عيار؟ اين فرضيه ى آخر كه توسط 

 پرينت عنوان شده، درست تر مى منايد.

 593ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

خود را به هم نرخيتند و در مهان حال، به اوبه اى ها و مزدوراىن كه براى اشغال بلندى هاى اطراف 
فرستاده شده بودند، يورش آوردند. آن ها نربد را عليه اوبه اى ها و مزدوران آغاز كرده و تا آخرين 

 نفر، آن ها را از دم تيغ گذراندند.

) سواره نظام تباىي، از تعقيب فراريان چشم پوشيد؛ بر سپاهيان فاالنژ رقيب تاخت آورد و با 7(
پياده نظام درافتاد و سعى كرد آن ها را از پاى درآورد. نربد سخىت بود؛ آتنيان كه زير فشار دمشن به 
خاك هالك مى افتادند، راه فرار را در پيش گرفتند تا اين كه فرمانده سواره نظام اليديان كه در عقبه ى 
سپاه جاى گرفته بود، به كمك فراريان آمده و با هالك كردن تعداد زيادى از بئوسيان، سرنوشت 

 جنگ را تغيري داد.

) سواره نظام اليديان كه به اين شيوه در جناح چپ مداخله كرده بود، شكسىت را كه متحدينش 8(
متحمل شده بودند، جربان كرد. در جناح ديگر، دو سواره نظام به هم تاخت آوردند و پس از 

مدتى كوتاه كه فرجام جنگ نامشخص بود، سواره نظام بئوسى و تساىل، كه از حيث مشار و توان 
قدرمتندتر بودند، سربازان اردوى مانتينه اى ها را شكست داده و اينان، تلفات سنگيىن متحمل 

 شده، به سوى پياده نظام خويش، عقب نشيىن كردند.

86. 

) سرنوشت جنگى كه سواره نظام دو اردو را رودرروى يكديگر قرار داد، اين گونه بود. دو 1(
؛ نربدهاىي كه آن ها پى گرفتند، سخت و ىب نظري بود. »1 «پياده نظام دمشن نيز با هم درگري شدند
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هرگز در درگريى بني يونانيان با ديگر يونانيان ديده نشد چنني مشار عظيمى از مردم صف آراىي 
كنند و فرماندهاىن با چنني آوازه ى درخشان و سربازاىن چنني آماده، رشادت ها و شجاعت هاى 

 ىب نظريى در اين مهلكه از خود به منايش گذارند.

) بدين سان، دو گروه از برتين پياده نظام هاى حاضر- پياده نظام بئوسى و پياده نظام السدموىن- 2(
مقابل هم صف آراىي كردند: آن ها خنستني سپاهياىن بودند كه مى بايست جنگ را آغاز كنند و 

 هيچ يك از دو طرف در پى حفظ جان خويش 

 ______________________________
 ). بسيار شبهه برانگيز است كه اين چنني نربدى، در دو زمان، روى داده باشد.1(

 594ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نبود. آنان در ابتدا با پرتاب نيزه به جان يكديگر افتادند: پرتاب نيزه آن قدر زياد بود كه بيشرت 
 آن ها مى شكستند و به دنبال آن، با مششري به روياروىي با يكديگر شتافتند.

) آنان نربدى تن به تن را آغاز كردند و جراحاتى از هر نوع را بر يكديگر وارد مى ساختند؛ اّما 3(
ىب باكى شان، آن ها را از توقف نربد بازمى داشت؛ مدت زمان زيادى اين نربد وحشتناك ادامه 
داشت. دو طرف شجاعت ها و رشادت هاى زيادى از خويش به منايش گزاردند، از اين روى 

 سرنوشت جنگ نامشخص باقى ماند.

هيچ يك، از حتمل رنج و عقوبت، هراسى به دل راه منى داد و هريك سوداى حتقق كارى منايان را 
در سر مى پروراند: آنان با افتخار، مرگى را كه شكوه و جالل را براى آن ها به ارمغان مى آورد، به 

 جان مى خريدند.

) اين نربد سخت مّدت زمان زيادى به طول اجناميد و فرجام جنگ هنوز نامشخص بود تا 4(
اين كه اپامى نونداس انديشيد كه پريوزى، به شجاعىت كه خود وى از خويشنت به منايش خواهد 
گذارد، بستگى دارد. وى برآن شد كه به يارى شجاعت خويش، سرنوشت جنگ را رقم زند. 
ىب درنگ سربازان زبده را گردهم آورد، به شكلى به هم فشرده، آن ها را آراست و به قلب دمشن 
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زد. او در پيشاپيش يگان قرار داشت و خنستني كسى بود كه زوبينش را پرتاب كرد كه به فرمانده 
 السدمونيان اصابت كرد.

) ىب درنگ سربازانش نيز چنني كردند و نربد را آغاز كردند. آنان با كشنت و پراكندن ترس و 5(
. السدمونيان كه از آوازه ى اپامى نونداس و توان »1 «وحشت، صفوف دمشن را درهم شكستند

يگانش، به هراس افتاده بودند، از ميدان نربد پا به فرار گذاشتند، وىل بئوسيان آن ها را حتت فشار 
قرار داده، ىب وقفه سربازان عقبه ى سپاه دمشن را به هالكت مى رساندند و اجساد، بر روى هم 

 انباشته مى شد.

 ______________________________
). ديودور در پى روشن كردن جريان نربد نيست و وى خود را ملزم منى سازد كه واقعيت را 1(

روشن منايد. وى براساس طرحى كه خود در پيش گرفته و چندين بار نيز آن را به كار بسته است، 
دو مرحله از جنگ را از هم متمايز مى سازد؛ خنست نربدى قهرمانانه و با نتيجه اى نامعلوم، 

آن گاه دخالت شخصى به عنوان فرمانده كه پريوزى را براى سپاهيانش به ارمغان مى آورد. ديودور 
براى آن كه رويداد را باشكوه تر و بزرگ تر جلوه دهد سعى مى كند برخى از شيوه هاى بالغت و 
سخن ورى را براى نيل به اين هدف به كار بندد؛ بدين سان، واژگان ستايش آميز فراوان به چشم 

 مى خورند.

 595ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

87. 

) در اين حال، السدمونيان كه مى ديدند اپامى نونداس به وجد آمده و عنان اختيارش را از 1(
كف �اده و در محله شورواشتياق زيادى از خود نشان مى دهد، مجلگى به سويش هجوم آوردند. 
باراىن از تري به سويش باريدن گرفت: از برخى از آن ها مى گرخيت و برخى ديگر را دفع مى كرد و 

حىت برخى از تريها را از تنش بريون كشيده و سعى مى كرد با پرتاب آن ها به سوى يورش 
آورندگان، آن ها را به عقب براند. او در حاىل كه مهنون قهرماىن براى پريوزى مى جنگيد، ناگهان 
ضربه اى كارى بر سينه اش نشست. نيزه شكست و آهن بر تنش باقى ماند: او كه با اين جراحت، 
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ناتوان شده بود اندكى بعد به زير افتاد. جنگ براى تصاحب جسدش درگرفت و افراد زيادى از 
هر دو طرف كشته شدند؛ تباييان با زمحت و مكافات بسيار موفق شدند به لطف برترى 

 جسماىن، بر السدمونيان پريوز شوند.

) السدمونيان پا به فرار گذاردند؛ بئوسيان تنها اندك زماىن به تعاقب آن ها پرداختند و بازگشتند، 2(
 زيرا در اختيار داشنت اجساد را ضرورى مى پنداشتند.

بدين سان، شيپورها، سربازان را فراخواندند و مهگان از نربد دست كشيدند؛ هر دو سپاه يادمان 
 پريوزى برافراشته، ادعاى پريوزى كردند.

) در واقع آتنيان، اوبه اى ها و مزدوراىن را كه بر بلندى ها جاى گرفته بودند، شكست داده و 3(
اجساد را در اختيار گرفته بودند؛ در عوض، بئوسيان، با دشوارى بر السدمونيان پريوز شده، 
اجساد مردگان را تصاحب كردند و اين امر به آن ها اجازه مى داد كه پريوزى را از آن خويش 

 بدانند.

) براى مّدتى، هيچ سپاهى، فرستاده اى براى تقاضاى مجع آورى اجساد گسيل نداشت تا مبادا 4(
شكست خورده تلقى شود. سراجنام، خنست السدمونيان پيكى را براى درخواست مجع آورى 

 اجساد فرستادند و هر سپاه، اجساد سپاهيان خويش را به خاك سپرد.

) با وجود اين، وقىت اپامى نونداس را به اردوگاه منتقل كردند، هنوز زنده بود؛ پزشكاىن كه 5(
احضار شده بودند، اعالم داشتند به جمرد اين كه نيزه از سينه اش بريون كشيده شود، مرگ وى را به 

 كام خويش خواهد كشيد؛ او در اين هنگام، زندگى را با شهامىت ىب نظري بدرود گفت.

 596ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) ابتدا سپردارش را فراخوانده از او پرسيد كه آيا سپرش را از ميدان به دربرده است؛ شخصى 6(
 ديگر به وى پاسخ داد «آرى» و سپر را مقابل ديدگانش قرار داد.
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اپامى نونداس باز از او پرسيد كه چه كسى پريوز شده است: پيش خدمت به وى پاسخ داد كه 
پريوزى از آن بئوسيان شد. وى گفت: «حال زمان مرگ است.» و دستور داد تا نيزه را از 

سينه اش بريون كشند. دوستانش كه گرداگردش حلقه زده بودند، داد و فغان سر دادند؛ كسى گريان 
به او گفت: «اپامى نونداس، تو بدون فرزند خواهى مرد.». او پاسخ داد «نه، از سوى زئوس، من 

 دو دخرت از خويش برجاى مى گذارم، پريوزى لوكرت و پريوزى مانتينه».

 و وقىت نيزه از تنش بريون كشيده شد، با آرامش جان به جان آفرين تسليم كرد.

88. 

) ما هرگز از ستايش و حتسيىن كه سزنده ى نيك مردان در هنگام مرگشان است، غفلت 1(
 .»1 «نورزيده امي 

بدين سان، به عقيده ى ما، نارواست ىب آن كه به مرگ شخصى چون او اشاره اى كنيم، بگذرمي. در 
واقع، به نظر من، وى نه تنها به واسطه ى مهارت و جتربه ى نظامى از معاصرين خويش پيشى 

 گرفت، بلكه به خاطر رفتار نيكو و روح بزرگش نيز، سرآمد آن ها بود.

 ) در دوران اپامى نونداس مرداىن نامى روزگار مى گذرانيدند: پلوپيداس تباىي، تيموته و كونون 2(
 آتىن، خابرياس و ايفى كرات؛ مهننني آژزيالس اسپارتى كه به دوره اى كمى پيشرت تعلق دارد. »2«

 هم چنني هنگام جنگ عليه مادها و پارس ها در ادوار پيشني نيز، مرداىن نامى مى زيستند. در آتن 
 ، متيستوكل، ميلتياد،»4 «، سولون »3«

 ______________________________
 )1، 1). ر. ك به: مهني كتاب (1(

 ). كونون به نسلى پيش، تعلق دارد.2(
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 (متيستوكل و ميلتياد) و اواسط قرن 5 (سولون)، ابتداى قرن 6). ديودور شخصيت هاى قرن 3(
پنجم  . م را بدون رعايت ترتيب زماىن ذكر مى كند. درباره ى مريونيدس ن. ك به: روايت و 

 ).83- 81ستايش هاى ديودور در كتاب يازدهم (

)4.((Solon )(046 -855 م)؛ قانون گذار، شاعر و مؤسس دموكراسى در آتن كه يكى .  
 از حكماى هفت گانه حمسوب مى شود. وى خنستني شاعر آتيك نيز بوده است.

 597ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 و »2 « و برخى ديگر؛ در سيسيل، ژلون پسر دينومنس »1 «مهننني سيمون، مريونيدس، پريكلس 
 نيز مشارى ديگر.

) با وجود اين، اگر مقايسه اى بني ويژگى هاى اين اشخاص و تواناىي هاى جنگاورى اپامى 3(
نونداس به عمل آورمي، درمى يابيم كه شايستگى وى بسيار بيشرت است. در هريك از اين 

اشخاص، تنها يك مهارت به چشم مى خورد كه آن ها را به شهرت رساند، در مقابل، متامى 
فضايل در اپامى نونداس گردهم آمده بودند. او به واسطه ى نريوى جسماىن، سخن ورى، روح واال، 
ىب اعتناىي به ثروت، درسىت رفتار و به ويژه شجاعت و هوشش در فرماندهى، از مهگان بسيار سرتر 

 .»3 «و باالتر بود

) به مهني دليل وقىت زنده بود، ميهنش سيادت بر يونان را فراچنگ آورد و با مرگش، آن را از 4(
. از آن پس موقعيت و امهيت ميهنش، مهواره تنزل يافت و عاقبت به خاطر »4 «دست داد

ىب خردى سرانش، به بردگى و ويراىن كشيده شد. چنني بود فرجام اپامى نونداس كه شايستگى اش 
 از طرف مهگان ستوده مى شد.

89. 

) پس از جنگ، يونانيان كه مى ديدند، پريوزى، جايش را به نزاع و مشاجره داده است و 1(
شجاعت خويش را به رخ يكديگر كشيده و از اين حيث، به مهآوردى مى پرداختند، از جنگ هاى 
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 پى درپى به ستوه آمده، با هم سازش كردند؛ آن ها صلحى مشرتك و پيمان احتادى منعقد ساختند
 ؛ آن ها حىت مسىن ها را وارد»5«

 ______________________________
)1.((Pericles )) م) از رجال بزرگ آتن كه عصر وى- معروف به عصر 429- 495؛ .  

 پريكلس- از درخشان ترين ادوار علم و هنر يوناىن بود.

)2.(Deinomenes  

). ستايش ها و متجيدات طوالىن ديودور معموال يادآور كارهاى بزرگ شخصيت هاست؛ ر. ك 3(
 به:

). اّما برعكس، در اين جا 81، 15) و ستايش پلوپيداس (59- 58، 11ستايش از متيستوكل (
بسيار به شخصيت قهرمان مى پردازد و فهرسىت از فضايلش ارائه مى دهد. پاره اى از فضايل برمشرده 

در اين جا، به متامى سران و فرماندهان نسبت داده شده، اّما پاره اى ديگر، به ندرت در اثر 
 ديودور ذكر شده اند.

 . مهني عقيده توسط افور نيز بيان شده است.2، 79). ر. ك به: بند 4(

- 363  . م روى داده است و نه 361- 362). صلح مهگاىن، به طور يقني، در سال هاى 5(
). مهننني به 9- 8، 33، 4) و پوليب (3- 2، 35  . م؛ ر. ك به: پلوتارك (آژزيالس، 362

 يقني منى توان اظهار داشت كه احتادى در بني بوده است.

 598ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 احتاد خويش كردند.

) اّما السدمونيان كه با مسىن ها دمشىن عميق و ديرينه اى داشتند، به خاطر اينان، از پيوسنت به 2(
 اين پيمان سرباز زدند و تنها يونانياىن بودند كه از صلح ىب بره ماندند.
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) از ميان موّرخان، گزنفون آتىن، «تاريخ يونانيان» خويش را تا اين سال، يعىن تا مرگ اپامى 3(
نونداس، به رشته ى حترير درآورد. آناكسى منس المپساكى كه «خنستني پژوهش ها بر تاريخ يونان» 
را نگاشت، تاريخ خويش را از تولد خدايان و خنستني نسل انسان ها آغاز كرد و آن را تا جنگ 

 كتاب 12مانتينه و مرگ اپامى نونداس پيش برد: وى تقريبا متامى كارهاى يونانيان و بربرها را در 
 گردآورى كرد.

 5 خويش را تا اين سال به اجنام رساند: وى تاريخ »2 « تاريخ «دنيس جوان»»1 «فيليس توس 
  كتاب حكايت كرد.12سال را در 

 .90  . م 361- 362

  و ك.»4 « آرخونت آتن بود، در روم ل. ژنوسيوس »3 «) هنگامى كه مولون 1(

 سرويليوس به كنسوىل منصوب شدند.

 ساكنني نواحى ساحلى آسيا، عليه پارسيان علم طغيان برافراشتند. مشارى چند »5 «در اين سال 
 از خشرتپاون ها و حكمرانان شورش كردند و به جنگ با اردشري برخاستند.

) در مهني دوران، تاخوس، شاه مصر، نيز برآن شد با پارسيان جبنگد. او كشىت هاىي تدارك ديد 2(
 و سپاهى زميىن گردهم آورد و مزدوران زيادى را از شهرهاى 

 ______________________________
)1.(Philistos  

)2.(DenysleJeune  

)3.(Molon  

)4.(L .Genucius  
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- 362). ديودور متامى رويدادهاى شورش بزرگ خشرتپاون ها را تنها در فاصله ى سال هاى 5(
  . م قرار مى دهد. در واقع خنستني جنبش ها براى شورش، از مجله داتامس و آريوبرزنس، 361

 چندين سال پيش آشكار شده بود و مسئله ى شورش ها در پايان اين سال فيصله داده نشده بود.

 599ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 يونان به خدمت گرفت و حىت السدمونيان را متقاعد ساخت كه با وى متحد شوند.

در واقع، اسپارتيان، دمشن اردشري بودند، زيرا پادشاه در صلح مهگاىن، مسىن ها را چون ساير 
 يونانيان پذيرفته بود.

در برابر جبهه ى مشرتك مهمى كه عليه پارسيان شكل گرفته بود، شاه بزرگ نيز تداركات جنگى را 
 فراهم آورد.

) وى مى بايست هم زمان با شاه مصر، شهرهاى يوناىن نشني آسيا، السدمونيان و 3(
متحدين شان، خشرتپاون ها و حكمراناىن كه بر صفحات ساحلى حكومت مى كردند، پيكار كند: 

خشرتپاون ها و حكمرانان، پيماىن براى اقدامى مشرتك، منعقد ساخته بودند. از ميان آن ها، 
 نامدارترينشان عبارت بودند از:

 اين قلمرو پادشاهى را تصاحب »2 «، خشرتپاون فريگيه كه پس از مرگ ميرتى دات »1 «آريوبرزن 
، صاحب دژهاى ىب مشار و شهرهاى مهم و حاكم كاريه، كه هاليكارناس »3 «كرده بود؛ موزول 

مركز و مقّر آن به مشار مى رفت و آكروپول مهم و قصر شاه كاريه، در آن واقع بود؛ اورونتس 
 خشرتپاون ليدى. بني ملت ها، ساكنني ليكيه، پيسيديه، »4 «خشرتپاون ميسيه و اوتوفراداتس 

 پامفيليه، كيليكيه، نيز سورى ها، فينيقى ها و تقريبا متامى ساكنني صفحات ساحلى قابل ذكرند.

) به خاطر اين شورش مهم، پادشاه نيمى از درآمدش را از دست داد و باقى درآمدها نيز براى 4(
 نيازهاى جنگ كفايت منى كرد.

91. 
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) شورشيان، اورونتس را به فرماندهى برگزيده، مسئوليت هدايت و رهربى متامى كارها را به وى 1(
واگذار كردند. وقىت او در منصب فرماندهى كل، مبالغى را كه براى به خدمت گرفنت مزدوران در 
نظر گرفته شده بود، دريافت داشت- اين مبالغ، يك سال مواجب براى بيست هزار سرباز را 

شامل مى شد- به كساىن كه به وى اعتماد كرده بودند، خيانت كرد. در واقع، وى گمان مى كرد 
 چنان چه 

 ______________________________
)1.(Ariobarzanes  

)2.(Mithridate  

)3.(Mausole  

)4.(Autophradates  

 600ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

شورشيان را تسليم پارسيان كند، از پادشاه هداياى نفيسى دريافت و خشرتپاوىن متامى مناطق 
 ساحلى را نصيب خود خواهد كرد.

او ابتدا مرداىن را كه پول در اختيار وى گذارده بودند، دستگري و آنان را براى اردشري فرستاد و 
آنگاه شهرها و مزدوران پرمشارى را كه به خدمت گرفته بود به سرداراىن كه از سوى شاه فرستاده 

 شده بودند، واگذار كرد.

، »1 «) مهننني، خيانىت در كاپادوكيه روى داد كه داراى ويژگى شگفت انگيزى بود. آرتابازوس 2(
، خشرتپاون اين سرزمني، اردويش »2 «سردار شاه با سپاهى ىب مشار، وارد كاپادوكيه شد؛ داتامس 

 هزار پياده نظام 20را مقابل اردوى وى، برپا داشت. وى تعداد زيادى سواره نظام مجع آورى كرد و 
 از مزدوران در اختيار داشت كه در صفوفش مى جنگيدند.
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) پدرزن داتامس، كه بر سواره نظام فرمان مى راند و مى خواست نظر شاه را به خويش جلب 3(
كرده، از الطاف وى بره مند شود و امنيت خويش را تأمني كند، شبانگاه با سواره نظام گرخيت و 

 به اردوى دمشن پيوست. اين خيانت، مهان شب، مقدمات صلح با آرتابازوس را فراهم كرد.

) داتامس مزدورانش را فراخوانده، پاداش هاىي به آن ها وعده داد و براى تعقيب خائنان راهى 4(
شد. وى آنان را در حلظه اى كه به اردوى دمشن رسيدند، يافت و هم زمان به آرتابازوس و 

 سواره نظام محله ور شد؛ وى جنگجويان بسيارى را از هر دو گروه، از دم تيغ گذراند.

) آرتابازوس، كه از واقعيت ىب خرب بود، انگاشت كسى كه پيش از اين داتامس را رها و به وى 5(
خيانت كرده است، دگربار خيانت ورزيده است: پس به سربازانش دستور داد، سواره نظامى را كه 

 به پيش مى آيد، از دم تيغ بگذرانند.

 ، ميان دو سپاه گرفتار آمده بود: يكى، مى خواست از خيانىت كه به وى »3 «ميرتوبرزن 

 ______________________________
)1.(Artabazos  

اثر «كورنليوس نپوس» كه به ويژه در ( LaVie)ن. ك به:( Datames)). درباره ى داتامس 2(
  به داتامس مى پردازد.11 و 6بندهاى 

 ). پدرزن آرتابازوس 3(

 601ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

شده كني بستاند و ديگرى كه در پى جمازات، براى خيانىت ديگر بود؛ بدين سان، خود را در 
شرايطى بسيار بغرنج يافت. اين شرايط فرصت چنداىن را براى انديشيدن در اختيار وى نگذارد، 
پس ناگزير از جنگ شد. وى نربدى را عليه دو سپاه آغاز كرد و تعداد زيادى از سربازان را از دم 
تيغ گذراند. عاقبت، بيش از ده هزار تن هالك شده بودند كه بازماندگان توسط داتامس حتت 
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تعقيب واقع شده و راه فرار را در پيش گرفتند؛ او پيش از آن كه شيپور را براى فراخواندن 
 سربازانش- كه سرگرم تعقيب فراريان بودند- به صدا درآورد، بسيارى را از دم تيغ گذراند.

) از ميان سواره نظامى كه جان سامل به در برده بودند، برخى از آن ها نزد داتامس بازگشته و از 6(
وى خواستند آن ها را مورد عفو قرار دهد؛ باقى كارى نكردند، زيرا منى دانستند جانب چه گروهى را 

 تن بود به وسيله ى داتامس حماصره شده و با 500بگريند. عاقبت اين مردان كه مشارشان حدود 
 پرتاب زوبني ها از پاى درآمدند.

) داتامس كه پيش از اين، مهارت هاى رزم آراىي اش مورد ستايش و حتسني مهگان بود، اينك 7(
مى ديد كه آوازه ى شجاعت و هوشش در تدابري جنگى، به طور چشم گريى افزايش يافته است. 

اردشري پادشاه، از اين تدبري جنگى داتامس آگاه شد و مى خواست شاهد نابودى اش باشد: 
 اردشري، وى را در دامى، به قتل رساند.

92. 

- كه شورشيان وى را براى مالقات با شاه تاخوس، »1 «) هم زمان با اين رخدادها، رئوميرتس 1(
به مصر فرستاده بودند- از او پانصد تاالن نقره و پنجاه كشىت جنگى دريافت كرد؛ او از طريق 
دريا راه آسيا را در پيش گرفت و در لوكه لنگر انداخت. رئوميرتس در اين شهر، مشار زيادى از 

سران شورشى را نزد خويش فراخواند، آن ها را بازداشت و در غل و زجنري كرد و آنگاه آنان را براى 
اردشري فرستاد. هرچند كه خود وى نيز شورشى بود، موفق شد به واسطه ى خيانت، با شاه آشىت 

 كند.

 ) در اين حال، در مصر، شاه تاخوس كه تداركات جنگى را به پايان رسانده 2(

 ______________________________
)1.(Rheomithres  

 602ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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بود؛ دويست كشىت سه رديف پاروىي كه با هزينه اى سنگني جتهيز شده بودند و ده هزار مزدور 
زبده را كه از يونان آمده بودند، در اختيار داشت كه به اينان، هشتاد هزار پياده نظام مصرى نيز 
اضافه گشت. او فرماندهى مزدوران را به آژزيالس اسپارتى سپرد كه السدمونيان وى را مهراه هزار 

. وى مى دانست كه چگونه سربازان را رهربى كند و »1 «سرباز سنگني اسلحه گسيل داشته بودند
 به واسطه ى شجاعت و هوشش در فرماندهى، بسيار مورد ستايش و حتسني بود.

) فرماندهى ناوگان به خابرياس آتىن واگذار شده بود؛ او از طرف ميهن خويش براى جنگيدن 3(
به نام آتن، فرستاده نشده بود، بلكه شخصا توسط شاه تاخوس متقاعد شده بود كه در اين نربد 

 شركت جديد.

شاه، خود در پيشاپيش مصريان قرار داشت و فرماندهى كل قوا را عهده دار بود. آژزيالس به وى 
اندرز داد كه در خاك مصر باقى مانده و جنگ را توسط سردارانش به فرجام رساند، اّما او به اين 
اندرز خبردانه، وقعى ننهاد. در واقع، وقىت سپاه قدم در راه �اد و از پايگاه هايش به اندازه ى كاىف 
دور شد؛ آنگاه كه وى، اردويش را در ناحيه ى فينيقيه برپا ساخت، سردارى كه در رأس مصر قرار 
داشت، عليه شاه شورش كرد و پسرش، نكتانبو، را برانگيخت و وى را متقاعد كرد كه عنوان 

 پادشاهى مصر را مطالبه كند و اين چنني آتش جنگى مهم را برافروخت.

) نكتانبو- كسى كه شاه فرماندهى سربازان مصرى االصل را به وى سپرده بود- بنا به دستور، 4(
 فينيقيه را ترك گفته بود تا شهرهاى سوريه را به حماصره درآورد:

وى با توطئه اى كه پدرش درانداخته بود، هم داستان شد و سرداران سپاه را، با هدايا و سربازان 
ساده را با وعده هاىي به جرگه ى خويش درآورد و آنان را راضى كرد كه در كنارش به جنگ 

 بپردازند.

 ______________________________
- كتيبه ى 1). دو سنگ نبشته رويه ى متحدين را نسبت به يونانيان اروپا نشان مى دهد: 1(

آرگوس: در اين سنگ نبشته، يونانيان به رغم ىب اعتمادى نسبت به شاه بزرگ، از قرارگرفنت در 
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- فرمان آتن: در اين سنگ نبشته، منايندگان 2جرگه ى خشرتپاون هاى شورشى اجتناب مى ورزند. 
 تاخوس مورد توجه و احرتام واقع مى گردند.

 603ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

: تاخوس كه هراسان شده بود، »1 «) عاقبت شورشيان، مصر را به تصرف خويش درآوردند5(
به خود جرأت داد كه با عبور از عربستان به نزد شاه بزرگ رفته و از وى درخواست كند كه 

 اشتباهات گذشته اش را ببخشايد.

 اردشري نه تنها خطاهايش را خبشيد، بلكه فرماندهى جنگ عليه مصريان را نيز به او سپرد.

93. 

. پادشاهى »2 «) اندك زماىن بعد، پادشاه پارس پس از چهل و سه سال پادشاهى درگذشت 1(
. به »3 «به اوخوس رسيد كه نام اردشري بر خويش گرفت و بيست و سه سال پادشاهى كرد

يادمان پادشاهى نيك اردشري، كه مردى صلح جو و خبت نيز مهواره با وى يار بود، نام پادشاهان 
 .»4 «پس از وى تغيري داده شد و به آن ها فرمان داده شد كه خود را چون او بنامند

 ______________________________
). از اين كه چه رابطه ى خويشاوندى ميان تاخوس و نكتانبوس دّوم وجود داشته، ىب اطالع 1(

 هستيم.

  . م از دست داد. وقايع نگارى سى امني سلسله، 358- 359تاخوس، پادشاهى را در 
 ىب گمان، دقيق است.

بر پايه ى نظر ديودور، فرار تاخوس به پارس ناشى از پيمان شكىن در مصر است و بنا به نظر 
) فرار تاخوس به دليل خيانت آژزيالس بوده است كه به 1، 38- 3، 37پلوتارك (آژزيالس، 

 خدمت نكتانبوس درآمد.

 ).31- 28، 2(براى اطالع بيشرت ر. ك به: گزنفون، آژزيالس، 
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  . م منرده 361- 362). آن گونه كه ديودور مى گويد، اردشري دّوم در فاصله ى سال هاى 2(
 358 تا نوامرب 359ستاره شناس، مرگ وى بني نوامرب ( Canon)است. بر پايه ى نظر كانون 

 سال پادشاهى كرد (طوالىن ترين مّدت پادشاهى در سلسله ى هخامنشى از آن 46روى داد و وى 
اوست). با وجود اين، وقايع نگارى ديودور تقريبا درست مى منايد: مرگ پادشاه مى بايست در حني 

 روايت اوضاع مصر اشاره مى شد.

)3.((Ochos )) م) از زن مشهور و سوگلى اردشري دّوم، استاتريا- خواهر 338- 359؛ .  
) اشاره مى كند كه اردشري 39چيثه فرنه (تيسافرن)- بود. پلوتارك (حيات مردان نامى، اردشري، 

 پسر و دخرت گرديد كه 115 زن عقدى و غريعقدى در دربار داشت كه از آنان داراى 360دّوم، 
) و از پسرانش تنها چهار پسر، نامشان در 1، 10بيشرت آنان در زمان حيات او مردند (ژوسنت، 

تاريخ مانده كه سه تن از آنان به نام هاى داريوش، آرياسپ و اوخوس (اخوس) از استاتريا زاده 
شدند و فرزند چهارم، آرشام از زن غريعقدى كه نامش معلوم نيست، متولد شد. ديودور، 

برخالف پلوتارك كه به تفصيل به ماجراى اواخر پادشاهى اردشري دّوم و انتخاب جانشني وى 
مى پردازد، با اشاره اى گذرا به جلوس اوخوس بر ختت اشاره مى كند و از بيان مشكالت عديده اى 

كه در انتخاب جانشني براى اردشري منمون روى داد، در مى گذرد. در ضمن، وقايع نگارى 
 سال 23  . م)، 338- 359ديودور، پادشاهى اردشري سّوم را نيز، با اندكى اختالف (

 مى داند.

). ديودور نيز چون پلوتارك (حيات مردان نامى، زندگاىن اردشري) و برخالف گزنفون، كه در 4(
جاى جاى كتاب «آنابازيس» خويش سعى در نكوهش اين پادشاه پارسى دارد- آن هم از آن 

جهت كه اردشري سعى كرد از مشروعيت خويش در برابر كوروش كوچك در نربد مشهور كوناكسا 
 دفاع كند- از پادشاهى اردشري با-

 604ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نزد آژزيالس بازگشت؛ نكتانبو پس از مجع آورى بيش از صد »1 «) در اين حال، شاه تاخوس 2(
هزار مرد جنگى، عليه تاخوس لشكر كشيد و وى را به جنگى برانگيخت كه هركه از آن پريوز 
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بريون مى آمد، پادشاهى از آن وى مى شد. آژزيالس با مشاهده ى اين كه شاه ترسيده و جرأت 
خطركردن را به خود منى دهد، سعى كرد شجاعتش را به وى بازگرداند: «اين برترى مشار نيست كه 
پريوزى را به ارمغان مى آورد، بلكه پريوزى مثره ى شجاعت بيشرت است». شاه به اندرز وى وقعى 

 ننهاد و آژزيالس ناچار شد مهراه وى به شهرى بزرگ عقب نشيىن كند.

) مصريان آن ها را، مهني كه در آن شهر مستقر شدند، حماصره كرده و پس از آن كه مشار زيادى 3(
از سربازان را در محالت خويش عليه باروهاى شهر از دست دادند، شهر را با اجياد ديوار و 

خندقى دور آن، حمصور كردند. كارها، به لطف مشار زياد كارگران، به سرعت پايان پذيرفت؛ وقىت 
آذوقه شان متام شد، تاخوس اميدش را به جنات از دست داد، اّما آژزيالس مردانش را برانگيخت، 

 آنگاه شبانگاه بر

 ______________________________
حافظه به نيكى ياد مى كند و حىت معتقد است كه نام ديگر شاهان هخامنشى پس از او، به 
اردشري تغيري يافت (نام داريوش سّوم خالف گفته ى او را ثابت مى كند). نكته ى مهمى كه بايد 
در اين جا بدان اشاره كنيم اين است كه بيشرت مورخان معاصر اروپاىي و ايراىن بر ضعف و ناتواىن 
در اداره ى امور پادشاهى، توسط اردشري دّوم انگشت تأكيد گذارده و در بررسى علل سقوط اين 

 ساله ى 46سلسله، امهال كارى هاى او را دخيل مى دانند؛ در حاىل كه بررسى دقيق تاريخ 
حكومت وى و مرور دقيق نوشته هاى پلوتارك، ديودور و ديگر مورخان باستان، خط بطالىن است 
بر ادعاهاى ايشان. مگر نه اين است كه پلوتارك در نگارش «حيات مردان نامى» خويش، از ميان 
آن مهه شاهان پرهيمنه و پرجالل و شكوه پارسى، تنها به بازگفنت زندگاىن اين شاه مى پردازد و وى 
را در زمره ى مردان برتر كتاب خويش قرار مى دهد. آيا تنها فقدان منابع در مورد ديگر شاهان 
هخامنشى دليل گزينش پلوتارك بوده يا او اردشري را با داليلى متقن اليق گزينش خويش دانسته 

 است؟

). در پايان اين بند اشتباه مهم و فاحشى وجود دارد؛ موضوع راجع به نربد بني شاه تاخوس و 1(
نكتانبوس اشغال گر نيست؛ تاخوس، بدون هيچ ترديد، پادشاهى را از دست داد و جانشني اش، 

را به پايتخىت برگزيده ( Mendes)نكتانبوس دّوم، مى بايست با يك مدعى پادشاهى كه مندس 
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بود، پيكار كند. وقىت ديودور مى نويسد «تاخوس» بايد خواند «نكتانبوس»؛ وقىت مى نويسد 
«نكتانبوس» بايد خواند «مدعى تاج و ختت». پلوتارك روايىت مفصل تر و پرشاخ و برگ تر از 
روايت ديودور به دست مى دهد. (براى اطالع بيشرت: ر. ك به:  . كلوشه، يونان و مصر از 

  از منت التني).110- 107، صص 1921  . م، جمله ى مصرشناسى، 341/ 2 تا 405

 605ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 دمشن يورش برد و به رغم انتظار، متامى سپاهيان را جنات خبشيد.

) مصريان به تعقيب آنان پرداختند؛ منطقه مهوار بود و مصريان انگاشتند كه سپاه دمشن- كه به 4(
وسيله ى نريوهاى ىب مشارى حماصره شده است- به زودى، به طور كامل، نابود خواهد شد؛ اّما 

آژزيالس در مكاىن مستقر شد كه از هر جناح به وسيله ى كاناىل، كه رودخانه اى در آن جارى بود 
 دفاع مى شد. در آن جا، آژزيالس در برابر هجوم دمشن، ايستادگى كرد.

) او سپاهيانش را با در نظر گرفنت ميدان جنگ آراست و از كانال هاىي كه به وسيله ى رودخانه 5(
 تغذيه مى شدند، براى محايت سپاه بره جست و جنگ را آغاز كرد.

مشار زياد سپاهيان مصرى، به هيچ كارى نيامد: يونانيان به لطف شجاعت و جسارت، بسيارى از 
 مصريان را كشته، باقى را واداشتند كه پا به فرار گذارند.

) پس از آن، تاخوس به راحىت اريكه ى پادشاهى مصر را دگربار فراچنگ آورد؛ آژزيالس كه به 6(
تنهاىي موفق شد قدرت پادشاهى را دگربار بازگرداند، افتخارات و هداياىي نصيبش شد كه 

 عبور مى كرد تا به ميهن خويش »1 «شايستگى آن ها را داشت. وى در حاىل كه از سرين 
، مومياىي و به اسپارت منتقل شد و در آن جا از »3 «؛ جسدش با عسل »2 «بازگردد، درگذشت 

مراسم خاك سپارى و افتخاراتى برخوردار شد، كه بايسته ى يك شاه بود. چنني بود حتوالتى كه در 
 اين سال، در آسيا روى داد.

94. 
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) در پلوپونز، آركاديان از صلح مهگاىن، پس از نربد مانتينه، بره مند شدند؛ آن ها به مدت يك 1(
 سال به سوگندشان وفادار مانده، پس از آن جنگ را از سرگرفتند.

 ______________________________
)1.(Cyrene  

 سال حكومت كرد. ر. ك به: پلوتارك 41  . م شاه شد و مدت 398). آژزيالس به سال 2(
  . م مرده 361- 362  . م و نه 357- 358)؛ پس وى در سال 2، 40(آژزيالس، 

 است. با وجود اين، ديودور به درسىت مرگ وى را پس از فوت اردشري دّوم قرار مى دهد.

) جسد وى را با موم، مومياىي 3، 40). بر پايه ى نظر پلوتارك (حيات مردان نامى، آژزيالس، 3(
 كردند.

 606ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

در واقع، منت سوگندنامه خاطرنشان مى كرد كه متامى آن هاىي كه در جنگ شركت جسته اند، 
مى بايست پس از جنگ به شهر خويش بازگردند. بارى ساكنني شهرهاى اطراف مى بايست در 

- كه شهرهاى زيادى را در خود گرد آورده بود- مستقر شوند؛ آن ها به سخىت »1 «مگاله پوليس 
مى توانستند سرزمني خويش را ترك گفته، در جاى ديگر ساكن گردند؛ آنان به سرزمني هاى 

 سعى كردند آن ها را به زور از آن جا بريون »2 «اجدادى خويش بازگشتند، اّما مگاله پوليسى ها
 كنند.

) چنني بود عامل اين اختالف و ساكنني شهرهاى كوچك از مانتينه، ديگر شهرهاى آركادى، 2(
 اليس و شهرهاى ديگرى كه با مانتينه پيمان احتاد منعقد كرده بودند، درخواست كمك كردند.

مگاله پوليسى ها نيز تباييان را به يارى فراخواندند؛ اينان نيز ىب درنگ سه هزار سرباز سنگني اسلحه 
  براين نريوها فرمان مى راند.»3 « سواره نظام براى مگاله پوليسى ها فرستادند؛ پامنس 300و 
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) پامنس خود را به مگاله پوليس رساند. برخى از شهرهاى كوچك را غارت و برخى ديگر را 3(
 وحشت زده و هراسان كرد و ساكنني آن ها را واداشت تا در مگاله پوليس مستقر شوند.

 شهرها، كه چنني آشوب هاى عظيمى را موجب شده بود، در اين »4 «مسئله ى سينوئسيسم 
 .»5 «هنگام به طور كامل حل وفصل شد

 خويش را در »7 « سرياكوزى، در اين سال تاريخ «اعمال ديون»»6 «) بني موّرخان، آتاناس 4(
  كتاب آغاز كرد: او در كتاب خنست، با بررسى دوره ى هفت 13

 ______________________________
)1.(Megalepolis  

)2.(Megalopolitains  

)3.(Pammenes  

)4.(Laques tionduSynoecisme  

). ديودور تنها منبع ما درباره ى اين حبران است. پيامد آن بسط و گسرتش قلمرو سرزمني 5(
 مگاله پوليس بوده است.

)6.((Athanas ) ؛ به استثناى اين جا، نام اين شخص مهواره به صورت آتانيس(Athanis )
 آمده است.

)7.(LesactionsdeDion  

 607ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 آغاز مى شد- »1 «ساله اى كه پيش از اين هرگز نقل نشده بود- و از پايان پيمان فيليستوس 
اثرش را كامل كرد. آتاناس، اين حوادث را به شيوه اى امجاىل آورد تا پيوستگى روايت تارخيى حفظ 

 گردد.
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 .95  . م 360- 361

  آرخونت آتن بود، در روم س.»2 «) هنگامى كه نيكوفموس 1(

 سولپيسيوس و س. ليسينيوس بر اريكه ى كنسوىل تكيه زدند.

در اين سال، آلكساندروس، جبار فرز، كشىت هاى پرياتى را براى محله به جزاير سيكالد گسيل 
داشت؛ او جزاير زيادى را حماصره و اشغال كرد و در آن جزاير افراد زيادى را اسري كرده، 

 مزدورانش را در پپاره توس پياده و شهر را حماصره كرد.

 رزم آرا را در جزيره باقى »4 « آمدند، لئوس تنس »3 «) هنگامى كه آتنيان به يارى پپاره توس 2(
 گذاشتند؛ آلكساندروس در اين حال به وى يورش آورد.

 مستقر شده بودند، حتت نظر داشتند؛ مردان »5 «آتنيان سربازان آلكساندروس را، كه در پانورم 
جبار به شيوه اى غريمنتظره به آن ها محله كردند و اين موفقيىت غريمنتظره براى آلكساندروس بود. او 
نه تنها يگاىن را كه به پانورم گسيل داشته بود از خطر مهيىب رهانيد، بلكه پنج كشىت سه رديف 

  تن را اسري كرد.600پاروىي آتىن و يك كشىت سه رديف پاروىي پپاره توسى را به چنگ آورده، 

) آتنيان، خشمگني، لئوس تنس را به واسطه ى خيانت، به مرگ حمكوم و داراىي وى را توقيف 3(
 كردند. آن ها خارس را به فرماندهى منصوب كرده، وى را در

 ______________________________
)1.(T raitedephilistos  

)2.(Nicophemos  

)3.((Peparethos ) ر. ك به: بند) .5، 30؛ پپاره توس عضو احتاديه ى آتن بوده است (
به ويژه، نقطه اى مهم بر جاده ى گندم بوده و كشىت هاىي كه از داردانل مى آمدند، پيش از آن كه به 

گذرگاه اوبه برسند بايد از پپاره توس و اسكياتوس مى گذشتند. جاده اى كه از درياى سياه به 
 تساىل كشيده شده بود نيز از اين جزيره مى گذشت.
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)4.(Leosthenes  

)5.(Panormos  

 608ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

رأس ناوگاىن گسيل داشتند. خارس خود را در برابر دمشن، زبون يافت و براى متحدين آتن، جزء 
 ضرر، نفعى به مهراه نياورد.

وى در واقع، در كورسري، يكى از شهرهاى متحد لنگر انداخت و در آن جا شورش هاى داخلى 
. »1 «وحشتناكى به بار آورد كه طى اين شورش ها، كشتارها و بازداشت هاى ىب مشارى روى داد

 اين امر موجب شد آتنيان، حمبوبيت خويش را نزد متحدين، از كف دهند.

اين چنني خارس، كه اعمال خالف قانون ديگرى نيز مرتكب شده بود، هيچ خدمىت نكرد و تنها، 
 لعن و نفرين را براى ميهن خويش به ارمغان آورد.

، مؤلفان «تاريخ يونان»، »3 « و آناكسيس بئوسياىي »2 «) بني موّرخان، ديوىن سودوروس 4(
. ما خود نيز، روايت رويدادهاىي را كه در رسيدن »4 «روايت خود را تا اين سال پيش بردند

فيليپ پادشاه به قدرت مقدم بوده است، به فرجام رساندمي و در اين جا، اين كتاب را براساس 
 طرحى كه در آغاز بيان داشتيم، به پايان مى رسانيم.

در كتاب بعد كه با جلوس فيليپ به ختت پادشاهى آغاز خواهد شد، به تفصيل متامى اعمال اين 
پادشاه را تا مرگش روايت خواهيم كرد؛ مهننني بر متامى رويدادهاى ديگرى كه در سرزمني هاى 

 شناخته شده ى دنياى مسكوىن رخ داده اند، نظرى خواهيم افكند.

 ______________________________
، خارس به هواداران ( EneeleTacticien ,9 ,13 -15)). بر پايه ى نظر انه تاكتيسى 1(

 اليگارشى، در جنبشى ضد دموكراسى، يارى رساند.

)2.(Dionysodoros  
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)3.(Anaxis  

 ). از اين دو مورّخ، اطالعى در دست نيست.4(

 609ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 دي

 ودور سيسيلى كتاخبانه تارخيى 

 كتاب هفدهم 

   . م) لشكركشى اسكندر به آسيا ترمجه و حواشى از:324/ 3- 335(

 1384محيد بيكس شوركاىي- امساعيل سنگارى انتشارات جامى 

 610ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

- 6469965 تلفن 162انتشارات جامى خيابان دانشگاه، چهار راه وحيد نظرى، مشاره 
 كتاخبانه تارخيى (كتاب هفدهم) لشكركشى اسكندر به آسيا ديودور سيسيلى 6400223

 جلد 2000 مشارگان: 1384مرتمجان: محيد بيكس شوركاىي امساعيل سنگارى چا  خنست: 
 چا : فراين حق چا  خمصوص ناشر است 

 611ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خالصه ى مطالب كتاب هفدهم ديودور به دو خبش تقسيم شده است 

 خالصه ى مطالب خبش خنست 

 - چگونه اسكندر بر ختت پادشاهى نشست و امور پادشاهى را سروسامان داد.

 - چگونه مردماىن را كه مى خواستند شورش كنند، مطيع ساخت.
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- چگونه، پس از آن كه با نابود كردن تب، يونانيان را مرعوب كرد، به سپهساالرى كّل يونان 
 برگزيده شد.

 - چگونه به آسيا درآمد و خشرتپاون ها را در نزديكى رود گرانيك در فريگيه شكست داد.

 - چگونه ملطيه و هاليكارناس را تصرف كرد.

 - نربد اسكندر و داريوش در ايسوس كيليكيه؛ پريوزى اسكندر

 - حماصره ى صور، تسليم مصر؛ لشكركشى شاه به پرستشگاه آمون 

 - نربدى سازمان يافته ميان اسكندر و داريوش در اربل؛ پريوزى اسكندر

 - نربد ميان آنىت پاتروس و السدمونيان؛ پريوزى آنىت پاتروس 

 612ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خالصه ى مطالب خبش دوم 

 - اسكندر اربل را تصرف و خزائن زيادى را تصاحب مى كند.

 - اسرتاحت سپاه در بابل؛ به دلريان پاداش داده مى شود.

 - رسيدن نريوهاى كمكى (مزدوران و متحدان)

 - سازماندهى دوباره ى ساختار سپاه 

 - چگونه اسكندر، شوش را تصرف و خزائن موجود در آن را تصاحب كرد.

- چگونه وى گردنه ها را متصرف شد و آن چه را كه «دربندها» مى خوانند، به متلك خويش 
 درآورد.

 - نيكوكارى او در حق يونانيان معلول؛ تصرف و غارت پرسپوليس 
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 - چگونه وى هنگام جشن ديونيزوسى، هديش شاهى را به آتش كشيد.

 - قتل داريوش به دست بسوس 

 - لشكركشى اسكندر به هريكاىن؛ توصيف عجايب طبيعى اين سرزمني 

 - چگونه اسكندر به سوى ماردها لشكر كشيد و اين مردمان را مطيع كرد.

 - چگونه تاليس تريس- ملكه ى آمازون ها- با اسكندر هم بسرت شد.

- چگونه شاه، كه خود را شكست ناپذير مى انگاشت، مهنون پارسيان غرق لذات و تن آساىي 
 شد.

 ( Roche- لشكركشى اسكندر عليه آريان هاى شورشى؛ تصرف روش )

 - توطئه عليه شاه؛ جمازات عاملني، كه پارمنيون و فيلوتاس برجسته ترين آنان بودند.

 - لشكركشى اسكندر عليه پاروپانيزاد؛ آن چه كه در حني اين لشكركشى روى داد.

 - نربد تن به تن با آريان ها و تسليم شدن آنان 

 - مرگ بسوس كه داريوش را به قتل رسانده بود.

 613ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «- چگونه اسكندر از بيابان طى طريق كرد و چگونه بسيارى از سربازانش را از دست داد.

- چگونه اسكندر، براخنيدها را به منزله ى خائنان به يونان، قتل عام كرد. پارسيان، آن ها را پيش 
 از اين به آن سوى امپراتورى، رانده بودند.

 - چگونه شاه عليه سغديان ها و سكاها لشكر كشيد.

 - چگونه مردان برجسته ى سغديان كه به شكنجه گاه برده مى شدند، به رغم انتظار جنات يافتند.
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 هزار تن از آن ها را 120- چگونه اسكندر، سغديانياىن را كه شوريدند شكست داده و بيش از 
 از دم تيغ گذراند.

- چگونه وى باخرتى ها را جمازات و سغديانيان را براى بار دوم مطيع كرد؛ چگونه وى پايگاه هاىي 
 در مكان هاى مناسب بنا كرد تا شورش هاى احتماىل را سركوب كند.

 ( پناه جسته بودند.Roche- شورش سوم سغديانيان؛ دستگريى آناىن كه در روش )

 - درباره ى شكارگاه بازيستا و مشار حيوانات وحشى موجود در آن 

 - درباره ى اشتباهى كه نسبت به ديوىن زوس صورت گرفت و قتل كليتوس در حني جشن 

 - درباره ى مرگ كاليسنت 

 - لشكركشى عليه مردماىن موسوم به «نوتاك»؛ ناكامى نظامى به واسطه ى ريزش برف سنگني 

- چگونه اسكندر، شيفته ى روكسانه- دخرت اوكسيارتس- شد؛ چگونه با وى ازدواج و بسيارى از 
 دوستانش را متقاعد كرد كه با برجسته ترين دخرتان بربر ازدواج كنند.

 - فراهم كردن تداركات براى لشكركشى عليه هنديان 

- هجوم به هند؛ قتل عام خنستني مردماىن كه با آن ها به جنگ برخاستند تا اين چنني، ديگر 
 مردمان را دچار ترس و وحشت كنند.

 - نيكى هاىي كه در حق شهرى به نام نيسا- به خاطر خويشاوندى آنان با ديونيزوس- شد

 - چگونه شهر مستحكم ماساكا را تصرف و مزدوراىن را كه متهورانه پيكار كردند، قتل عام كرد.

- چگونه موفق شد صخره اى به نام آئورنيس را كه پيش از اين تصرف نشده بود، حتت سيطره ى 
 خويش درآورد.
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- چگونه، تاكسيل- شاه هنديان- را مطيع خويش كرد و پوروس را در جنگى بزرگ و 
سازمان يافته شكست داد: او هرچند كه پريوز شده و پوروس را اسري كرده بود، پادشاهى را 

 به خاطر شجاعتش به او بازگرداند.

 - توصيف مارهاى عجيب اين سرزمني و گياهانش 

 ______________________________
). قسمت هاىي كه به صورت ايرانيك آمده مربوط به افتادگى هاى نسخه ى اصلى كتاب، در منت 1(

 كنوىن كتاب هفدهم است.

 614ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

- چگونه برخى از مردمان جماور را از راه مساملت آميز به اطاعت واداشت و برخى ديگر را با زور 
 مطيع كرد.

 - چگونه بر سرزميىن كه سوپئى تس بر آن حكومت مى كرد، چريگى يافت.

 - در بيان قوانني خوب شهرهاى اين سرزمني 

 - در بيان شجاعت سگ هاىي كه به اسكندر اهدا شد.

 - در بيان داستان شاه هنديان 

- چگونه مقدونيان از اطاعت اسكندر سرباز زدند، آنگاه كه مى خواست از گنگ عبور كند و 
 به آن هاىي كه گانگاريدها خوانده مى شدند، محله ور شود.

- چگونه شاه به لشكركشى خويش پايان داد و باقى هند را درنورديد؛ وى كه با تريى زمخى شده 
 بود جانش به خطر افتاد.

 - چگونه ايندوس را به سوى اقيانوس جنوىب درنورديد.
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 - درباره ى نربدى تن به تن كه در پى يك مبارزه طلىب روى داد.

 - درباره ى هندياىن كه در اين سو و آن سوى رود تا اقيانوس، شكست را پذيرا شدند.

 - درباره ى آداب و رسوم عجيب بوميان؛ درباره ى مردماىن كه مهنون حيوانات وحشى مى زيستند.

- چگونه آن هاىي كه بر روى اقيانوس كشىت راىن مى كردند، به اسكندر كه اردويش را در نزديكى 
 دريا برپا كرده بود، ملحق شده، سفر خويش را حكايت كردند.

- چگونه آن ها، دگربار، راه دريا را در پيش گرفتند و در ساحلى، در فاصله اى بسيار دور، پلو 
 گرفتند.

- چگونه او سى هزار جوان پارسى را برگزيد و جنگاورى را به آن ها آموزش داد تا در فاالنژ 
 مقدوىن، موازنه برقرار كند.

- چگونه هارپال به خاطر تن آساىي و خمارج گزاف، جمرم شناخته شده، از بابل گرخيت و با البه و 
 متّنا نزد مردم آتن پناه جست.

 تاالن در آتن و 700- چگونه هارپال آتيك را ترك گفت و به قتل رسيد؛ درباره ى داراىي اش؛ او 
 مهننني چهار هزار تاالن مهراه با هشت هزار مزدور در تنار الكوىن برجاى �اد.

 هزار تاالن خرج 10- چگونه اسكندر بدهى مقدونيان سال خورده را پرداخت و پس از آن كه 
 كرد، آنان را به كانون خانواده بازفرستاد.

 - چگونه، پس از آشوب مقدونيان، عامالن آن را جمازات كرد.

  هزار تريانداز و فالخن انداز زبده ى پارسى را نزد اسكندر آورد.10- چگونه پوكس تس، 

 - چگونه شاه با آميخنت پارسيان و مقدونيان، يگان هايش را سازماندهى كرد.

 615ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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( را متقبل شد و چگونه به مهگى Epigones- چگونه وى پاسدارى از ده هزار جوان اپيگون )
 آنان مبلغى براى آموزش داد.

 - چگونه لئوسنت اقدام به دامن زدن جنگ عليه مقدونيان كرد.

 - چگونه اسكندر به لشكركشى عليه كاسى ها مبادرت ورزيد.

- چگونه، آنگاه كه شاه به سوى بابل يورش مى برد، كلدانيان پيش گوىي كردند كه اگر اسكندر به 
 اين شهر درآيد جان خود را از دست خواهد داد.

- چگونه شاه كه در آغاز ترسيده بود، از بابل دورى جست؛ چگونه پس از آن، فيلسوفان يوناىن 
 وى را متقاعد كردند كه به شهر درآيد.

 - درباره ى مشار منايندگاىن كه در بابل حضور پيدا كردند.

 - درباره ى خاك سپارى هفس تيون و مبالغ هنگفىت كه به اين مناسبت خرج شد.

 - درباره ى نشانه هاىي كه بر اسكندر منايان شدند و پايان [زندگاىن اش ].

 617ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خبش خنست 

1. 

) كتاب پيشني- شانزدمهني از كل اثر- با جلوس فيليپ، پسر آمينتاس، آغاز شد و متام تاريخ 1(
فيليپ را تا مرگش، مهننني تاريخ شاهان، مردمان و شهرهاى ديگر را، در طول مدت اين 

 »1 « سال بود، دربرداشت.24پادشاهى كه 

) در كتاىب كه پيش روى دارمي، روايت پيوسته ى رويدادها را با جلوس اسكندر آغاز خواهيم 2(
 و آن چه كه در مناطق شناخته »2 «كرد. مضمون روايت حاضر، كارهاى اين شاه تا مرگش است 
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شده دنياى مسكوىن در مهني دوره روى داده است، به آن مى افزاييم. فكى مى كنيم كه اين چنني، 
رويدادهاى تارخيى كه پيوستگى شان متام و كمال رعايت شده و به شيوه اى امجاىل شرح داده 

 شده اند، به سهولت به خاطر سپرده خواهند شد.

) اين شاه، در اندك زماىن كارهاى بزرگى را به اجنام رساند و به كمك هوش و شجاعتش 3(
توانست با حتّقق كارهاى منايان و بزرگ، از متامى شاهاىن كه ياد و خاطره شان از زمان هاى 

 آغازين، به ما انتقال يافته است، پيشى گريد.

 ______________________________
 ). درباره ى مدت پادشاهى فيليپ؛ ن. ك به:1(

 

 (A. Schaefer, Demosthenesundse inezeit 3. III, P. 69, n. 1)  

). مقدمه ى كتاب هاى شانزدهم و هفدهم به شيوه ى واحدى نگاشته شده است: تأمالت 2(
روش شناسانه مهراه با ستايش قهرمان كتاب. در هر دو مورد، شخصيىت كه عصر خويش را مسّخر 

 خود ساخته، در مركز روايت جاى دارد. ن. ك به:

 

C. Gramann, QuaestionesDiodo reae) 1907 (, pp. 4- 5; M. 
Kunz, ZurBeurteilungde rprooemienin Diodorshistorisc 

herBibliothek( 1935 ), pp. 52- 62- 71 

 

G. Avenarios, Lukiansschriftub erGeschichtschre ibung) 1956 (, 
p. 113 

 آوناريوس تأثري افور را در مالحظات مربوط به وحدت موضوع تارخيى خاطرنشان مى سازد.
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 618ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 را به »3 « و تقريبا متامى آسيا»2» «1 «) وى در طى دوازده سال، خبش وسيعى از اروپا4(
سيطره ى خويش درآورد؛ اين امر به حق، شكوهى براى وى به ارمغان آورد كه با شكوه قهرمانان و 

نيم خدايان پيشني، برابرى مى كرد؛ وىل هيچ چيز ما را وامنى دارد كه در مقدمه، به شيوه اى 
 شتاب زده و پيشاپيش، يكى از موفقيت هاى اين شاه را عرضه دارمي:

 جزئيات وقايع به خودى خود، بزرگى شكوهش را به خوىب هويدا خواهند ساخت.

 و از طرف مادر از اعقاب »4 «) در واقع، اسكندر كه از طرف پدر از اعقاب هراكلس 5(
 بود، به واسطه ى قابليت هاى جسمى و روحى اش، هم سنگ آوازه ى نياكانش بود. »5 «ائاسيدها

 اما ما، پس از بيان چارچوب گاه مشارى كتاب، توجه خويش را

 ______________________________
)1.((Europe ) :1؛ اورو  كه نام وى بر قاره اى �اده شده، نام چند قهرمان زن مى باشد -

- دخرت تى تيوس كه در ازدواج با پوزئيدون، اوفموس را به 2و تتيس. ( Ocean)دخرت اقيانوس 
- دخرت نيل، يكى از 4( Phoronee)، مهسر فورونه ( Nioee)- مادر نيوبه 3دنيا آورد. 

 - دخرت آژنور و تلفاسا كه مطمع نظر و عالقه ى زئوس واقع شد.5مهسران دانائوس. 

). مقصود از اروپا، كه در قرن چهارم  . م بدان اطالق مى شد، حمدوده ى شبه جزيره ى بالكان 2(
 بوده است. ر. ك به:

 

H. Breve, DerEuropa- BegriffinderAnti ke, GestaltendeKraft 
ederAntike 2) 1966 (, pp. 468 et 476 

)3.((Asie )يا آسيا(Asia ) ؛ دخرت اقيانوس(ocean ) و تتيس كه قاره ى آسيا به نام او موسوم
، ( Atlas)صاحب فرزنداىن شد به نام هاى اطلس ( japet)گشت. آسيا پس از وصلت با ژاپه 

 پرومته، اپى مته و منوئه تيوس.
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). از زمان اسكندر اول، شاهان مقدوىن بر نسب هراكليدى خويش پاى مى فشردند: ر. ك به: 4(
 سكه هاى برجاى مانده از پرديكاس دوم و آمينتاس سوم. و مهننني:

 

D. Raymond, Macedonianregalc oinageto 413 B. C, Num. 
Notesandmonograp hs,) 1953.)  

 - ايزوكرات، هراكلس را مهنون سرمشقى به فيليپ دوم پيشنهاد مى كند. ر. ك به:

 

desIsokrates) 1968,)  

"philippos " 

G. Dobesch, Derpanhellenisch Gedankeim 4. jh. v. chr. 
undder pp. 187- 188 

) ر. ك. 6، 11، 4؛ 9، 5، 2- اسكندر اغلب به تبار اسطوره اى خويش اشاره مى كرد (آريان، 
 به:

 

A. R. Anderson, Heraklesandhissu ccessors, Harv. Stud. inclass. 
phil., 29) 1928 (, pp. 13- 24 

)5.((Eacides ) ؛ نامى كه به اخالف ائاك(Eaque ) :داده شد؛ آنان عبارت بودند از
و غريه. ائاك، خويشنت، ( Neoptoleme)، نئوپتومل ( Achille)، آشيل ( Pelee)پله 

 - دخرت رودخانه ى آزوپوس- بوده است.( Egine)پارساترين مهه ى يونانيان، پسر زئوس و اژين 

 619ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 به رويدادهاىي معطوف مى كنيم كه به معناى واقعى كلمه، موضوع تاريخ ما را تشكيل مى دهند.

 .2  . م 334- 335

 را به »3 « و س. مانيوس »2 « آرخونت آتن بود كه روميان، ل. فوريوس »1 «) بارى، اونتوس 1(
 كنسوىل منصوب كردند.

در اين سال، اسكندر تاج و ختت را به ارث برد و در آغاز قاتالن پدرش را به جمازاتى كه سزاوارش 
بودند، رساند. آن گاه، پس از آن كه متامى مراقبت هاى ممكن را در خاك سپارى خالق زندگاىن اش 

 به عمل آورد، امور پادشاهى را برت از آن چه كه انتظار مى رفت، سروسامان داد.

) هرچند جواىن بيش نبود و به اين خاطر، توسط برخى حتقري مى گرديد، ابتدا با اظهارات 2(
متناسب و جبايش، نظر مساعد مردم را به خويش جلب كرد. در واقع، اعالم كرد كه تنها نام شاه 
تغيري كرده است و امور، به مهان گونه كه پدرش اداره مى كرد، رتق وفتق خواهند شد. آن گاه، با 
روىي گشاده، به منايندگان بار داد و يونانيان را تشويق كرد مهان گونه كه نسبت به پدرش وفادار 

 بودند، اين وفادارى را مهنون مرياثى براى او نيز حفظ كنند.

) در مورد سربازان؛ او آن ها را جمبور مى كرد مهواره سالح بر دست گرفته، در حال رزمايش و 3(
 »4 «مترين هاى نظامى باشند؛ اين چنني، اطاعت ىب چون و چراىي را در سپاهش برقرار كرد.

  كه »6 «- برادر كلئوپاترى »5 «از ديگر سوى، رقيب احتماىل ديگرى به نام آتال 

 ______________________________
)1.(Evainetos  

)2.(???urius  

)3.(???anius  
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)؛ 1، 3، 16). درباره ى مترينات نظامى اى كه فيليپ بنيان �اده بود؛ ر. ك. به: ديودور (4(
 پوىل؟؟؟

)4 ،2 ،10( 

)5.(Attale  

)6.(Cleopatre  

 620ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 زيرا كلئوپاتر، »1 «فيليپ وى را در ازدواج دوم در عقد داشت- برآن شد كه جانش را بستاند.
  براى شاه به دنيا آورد.»2 «چند روز پيش از مرگ فيليپ، فرزند كوچكى 

 »3 «) آتال با پيش قراول، شتابان به آسيا راهى شد تا از فرماندهى نريوهاى جناح پارمنيون 4(
 وى به واسطه ى خوش خدمىت و خوش روىي، مهر سربازان را به خويش جلب »4 «محايت كند.

كرد و از حمبوبيت زيادى در سپاه برخوردار شد. از اين روى، اسكندر حق داشت نگران باشد كه 
 روزى آتال، با پشتيباىن خبش يونان، كه با او دمشن بودند، بر سر قدرت به منازعه با وى برخيزد.

- را برگزيده، او را با مشار كاىف »5 «) به مهني خاطر، اسكندر يكى از دوستانش- هكاته 5(
سرباز به سوى آسيا روانه كرد و به وى دستور داد، آتال را ترجيحا زنده، بازگرداند: اگر امكان 

 حتقق اين كار ميسر نبود، آتال را در سريع ترين زمان ممكن هالك كند.

) بارى، هكاته به آسيا راهى و در آن جا به پارمنيون و آتال ملحق گرديده و مرتصد فرصت 6(
 مناسىب شد تا مأموريىت را كه به وى واگذار شده بود، به اجنام رساند.

3. 

) از ديگر سوى، اسكندر پس از آگاهى از اين كه بسيارى از يونانيان متايل به شورش دارند، 1(
 بسيار نگران شد.
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  سياسىت ضدمقدوىن را پيش مى برد، آتنيان از»6 «) در واقع، چون دموسنت 2(

 ______________________________
)؛ پوزانياس 557، 13)؛ آتنه (9). كلئوپاتر خواهرزاده آتال بود. ر. ك. به: پلوتارك (اسكندر، 1(
)8 ،7 ،7.( 

)، آتال را برادرزاده كلئوپاتر مى خواند. ژوسنت نيز آتال را برادر 9، 93ديودور در كتاب شانزدهم (
 كلئوپاتر مى خواند. اين اختالفات در جزييات نوشته ها، به دليل استفاده از منابع متفاوت است.

را بر ( Europe)). بر پايه ى نظر برخى مورخان، اين فرزند دخرتى بود كه فيليپ نام اورو  2(
 وى �اد؛ ر.

، 8). اما بر پايه ى گزارش پوزانياس (12، 7، 9)، ژوسنت (557، 13ك به: ساتريوس (- آتنه 
) و ژوسنت، كلئوپاتر پسرى به دنيا آورده بود. چون آتال منى توانست به دخرتى اميد بندد، از 7، 7

 اين روى ديودور احتماال از مهان روايىت كه ژوسنت از آن اقتباس كرده، تبعيت كرده است.

)3.(Parmenion  

 )5، 9)؛ ژوسنت (9، 93 و 2، 91، 16). ر. ك به: ديودور (4(

)5.(Hecatee  

)6.((Demosthene )) م)322- 384؛ خطيب و سياستمدار آتىن .   

 621ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

خرب مرگ فيليپ خرسند شده، ديگر منى خواستند فرماندهى يونانيان را به مقدونيان واگذارند. آن ها 
با فرستادن مأموران خمفى براى آتال، پيمان سرى مهكارى دوجانبه اى را با وى منعقد كردند و 

 بسيارى از شهرهاى يوناىن را برانگيختند تا خواستار آزادى خويش شوند.
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 كه توسط فيليپ تبعيد شده »2 « به بازگشت تبعيديان آكارناىن »1 «) از ديگر سوى، اتوىل ها3(
، ساخلوىي را كه فيليپ »4 «، مردمان آمرباسى »3 «بودند، حكم كردند. به حتريك آريستارك 

 مستقر كرده بود، بريون رانده و حكومىت دموكراتيك در شهر برپا كردند.

) تباييان نيز چون آن ها، حكم به اخراج ساخلوىي كه كادمه را در اشغال خويش داشت، داده 4(
 و تصميم گرفتند فرماندهى يونانيان را به اسكندر نسپارند.

آركاديان كه تنها يونانياىن بودند كه فرماندهى را به فيليپ واگذار نكرده بودند، از اسكندر نيز 
 اطاعت نكردند.

) ديگر شهرهاى پلوپونز، نظري آرگوسيان، اليديان، السدمونيان و برخى مردمان ديگر، مجلگى 5(
سوداى استقالل را در سر مى پروراندند. بسيارى از قبايلى كه در آن سوى مرزهاى مقدونيه 

 كه در اين منطقه مى زيستند، آشوب »5 «مى زيستند نيز سوداى شورش داشتند و در بني بربرهاىي 
 و ناآرامى زيادى حكم فرما بود.

) اما به رغم مشكالت بزرگ و تديدهاى جدى كه پادشاهى با آن ها مواجه بود، اسكندر كه 6(
در آن زمان جواىن بيش نبود، به رغم انتظار، امور عمومى را در اندك زماىن، هرچند كه بسيار 

 دشوار بودند، سروسامان داد. وى با برخى از آنان 

 ______________________________
)1.((Etoliens ) ؛ ساكنني اتوىل(Etolie ).كه سرزميىن بود واقع در مشال خليج كورنت 

)2.(Acarnanie  

 شناخته نشده است.( Aristarque)). اين آريستارك 3(

 ؛ ن. ك به:( Ambracie)). درباره ى آمرباسى 4(
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N. G. L. Hammond, Epirus) 1967 (, pp. 135- 149 

شهر امهيت راهربدى زيادى براى مقدونيان داشته است. درباره ى وضع سياسى در يونان از زمان 
 ؛ ر. ك به:( Cheronee)خرونه 

 

C. Roebuck, Thesettlementsof PhilipIIin 338 B. C., class. phil. 
43) 1948 (, pp. 73- 92 

 )4، 1، 1). منظور ايلريى ها و ترى بال هاست. ر. ك به: آريان (5(

 622ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

وارد مذاكره شد و آنان را متقاعد كرد و اين چنني، نظرشان را به سوى خويش جلب كرد و با 
پراكندن ترس و وحشت در ميان برخى ديگر، آنان را به راه راست رهنمون كرد. سر آخر، برخى 

 ديگر نيز از طريق نريوى قهريه، مطيع شده و حتت فرمان او درآمدند.

4. 

) وى در آغاز، به تساليان، خويشاوندى كهىن را كه آن ها را از هراكلس به هم پيوند مى داد 1(
 اين چنني پس از آن كه با سخناىن دل پذير و وعده هاىي بزرگ، دل آن ها را به »1 «يادآور شد.

، فرماندهى را »2 «دست آورد، ايشان را متقاعد ساخت به واسطه ى حكمى از احتاديه ى تساليان 
 كه وى از پدرش به ارث برده بود، به وى واگذارند.

) پس از آن، وى نظر مردمان مهسايه را به سوى خويش جلب كرد و آنان را با خود هم داستان 2(
 را گرد هم آورد و آن ها را »3 «كرد. آنگاه به سوى ترموپيل پيش رفت و شوراى آمفيكتيون 

 متقاعد ساخت تا به واسطه ى حكم شوراى مركزى، سيادت يونان را به وى واگذار كنند.
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) در طى مبادالت سياسى با مردمان آمرباسى، با روىي خوش فرستادگان آن ها را پذيرا شده و 3(
به آنان باوراند كه اكنون زمان براى استقالل شان اندكى زود است و وى آن را با خلوص نيت به 

 آن ها خواهد خبشيد!

) اما براى ترساندن آن هاىي كه از اطاعت سر باز مى زدند پيشاپيش سپاه مقدوىن، با ساز و 4(
 برگى رعب انگيز، قدم در راه �اد. با راه پيماىي شتابان به بئوسى 

 ______________________________
؛ يك  .( Duxuniversae gentiscreatusest)3، 11). ر. ك. به: ژوسنت، 1(

 خويشاوندى افسانه اى، متنيدها و آلوئادها را به هم پيوند مى داد. ن. ك به:

 

M. Sordi, Lalegatessalafin oadAlessandroMag no) 1958 (, pp. 
68- 69. 

- 1، 14، 16  . م اينان از فيليپ محايت مى كردند (ديودور، ك 357- 356از اين روى، از 
2( 

 ). درباره ى روابط اسكندر با احتاديه ى تساىل؛ ن. ك. به:2(

 

H. D. Westlake, Thessalyinthefou rthcenturyB. C.) 1935 (, p. 
217- 223; M. Sordi, op. cit., pp. 302- 306 

اسكندر مى بايست از آزردن تساليان خوددارى مى كرد، زيرا اينان آن چنان به قوانني خويش پايبند 
 )76، 4بودند كه در واقع شاهان مقدوىن بر آن ها حكم فرماىي مى كردند. ر. ك به: پوليب (

)3.(Leconse ildesAmphictyons  
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 623ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 رسيد و اردويش را جماور كادمه برپا كرد و وحشت را در تب بپراكند.

) حدود مهني زمان، آتنيان با اين خرب كه شاه تا بئوسى پيش آمده است، ديگر او را مهنون 5(
گذشته به ديده حتقري منى نگريستند. چابكى مرد جوان و نريوىي كه در كارهايش منايان مى شد، 

 ترس بزرگى را، بر آن هاىي كه خمالف وى بودند، مستوىل ساخت.

) از اين روى، آتنيان از سوىي حكم كردند كه داراىي هاى واقع در اطراف شهر را به داخل شهر 6(
انتقال داده و از باروهاى شهر با دقىت هرچه متام تر پاسدارى كنند؛ از سوى ديگر، منايندگاىن را به 
سوى اسكندر گسيل داشتند تا از وى خبواهند آن ها را، از اين كه فرماندهى را ىب درنگ به وى 

 واگذار نكردند، مورد عفو و خبشش قرار دهد.

) دموسنت نيز عضوى از اين فرستادگان بود، اما به جاى آن كه مهراه با ديگر منايندگان نزد 7(
 رسيد با پاى پياده به آتن بازگشت؛ خواه به خاطر »1 «اسكندر برود به جمرد آن كه به سيرتون 

سياست ضدمقدوىن گذشته اش ترسيده بود، خواه مى خواست در مقابل ديدگان پادشاه پارسيان، 
 مورد سرزنش قرار نگريد.

) در واقع گفته مى شود كه وى براى پيشربد سياسىت ضدمقدوىن، پول هنگفىت از پارسيان 8(
 نيز با نكوهش دموسنت، به خاطر »3 « در اين باره مى گويند كه اشني »2 «دريافت كرده بود.

فساد، در سخنراىن اى اعالم كرد: «كنون، ىب گمان، طالى شاه، وام هاى او را پوشانده است؛ وىل 
 اين نيز بسنده خنواهد كرد، زيرا هرگز داراىي و ثروت، روح يك مفسد را خرسند نگردانيده است.»

»4« 

 ______________________________
)1.(Citheron  

 ). تباىن ميان دموسنت و دربار شوش مسلم بوده است. ر. ك. به:2(
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Eschine, contreCtes. 156- 164- 173- 209- 239- 250- 259; 
justin, 11, 3; 

به اسنادى اشاره مى كند كه اسكندر در ارگ شوش ( Demosthene ,20 ,4 -5)پلوتارك 
 پيدا كرد و براى اين خطيب ناگوار بود. ن. ك. به:

 

G. L. Cawkwell, TheCrowningofDem osthenes, class. Quat., 
19) 1969 (, pp. 176- 177 

)3.((Eschine ) حدود) م). وى رقيب دموسنت بود.314- 390؛ خطيب آتىن .   

  Eschine ,contreCtes .173). ر. ك. به:4(

 624ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) اسكندر با مهرباىن به منايندگان آتىن پاسخ گفت و اين چنني، عموم را از وحشت بزرگى كه 9(
سراسر وجودشان را فراگرفته بود، رهانيد. از ديگر سوى، اسكندر به فرستادگان و منايندگان دستور 
داد به كورنت بروند. وقىت اعضاى اصلى جممع گرد آمدند، شاه براى آن ها، با واژگاىن سنجيده، 
سخنراىن كرد و يونانيان را متقاعد ساخت تا حكم كنند «كه اسكندر، سپهساالر كل قواى يونان 
با قدرت تام خواهد بود و اين كه مجلگى، جنگ عليه پارسيان را، به خاطر جنايت هاىي كه در حق 
يونانيان روا داشتند و به موجب آن جمرم شناخته شده اند، پى خواهند گرفت.» شاه پس از اين كه 

 اين منصب را به چنگ آورد از آن جا با سپاه به مقدونيه بازگشت.

5. 

) كنون كه وضع يونان را بررسى كرده امي به امور آسيا مى پردازمي. پس از مرگ فيليپ، آتال، ابتدا 1(
در صدد برانگيخنت شورش بود: از اين روى، با آتنيان پيمان مهكارى دوجانبه اى عليه اسكندر 
منعقد ساخته بود. آنگاه نظرش را تغيري داد و چون نامه اى را كه از جانب دموسنت به وى داده 
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شده بود نزد خويش نگهداشته بود، آن را براى اسكندر فرستاد و اين چنني كوشيد به واسطه ى 
 »1 «سخنان مهرآميز، اتاماتى را كه به وى وارد شده بود، از ذهن او بزدايد.

 جنبش هاى آشوب گرانه در سپاه »2 «) اما وقىت هكاته، آتال را به دستور شاه به قتل رساند2(
آسياىي مقدوىن، متوقف شد، چه آتال به قتل رسيده بود و پارمنيون از بن جان در خدمت 

 اسكندر قرار گرفته بود.

) چون روايت ما به پادشاهى پارسيان خواهد پرداخت بايسته است اندكى به گذشته برگردمي تا 3(
 بر »3 «رشته ى روايتمان را از سر گريمي. هنگامى كه فيليپ هنوز پادشاهى مى كرد، اوخوس 

. چون به دليل خوى »4 «پارسيان حكم مى راند و بر رعايايش، ظلمى جان كاه روا مى داشت 
 ناخوشايندش از وى بيزارى مى جستند باگواس 

 ______________________________
). درباره ى تباىن ميان آتال و دموسنت- كه درست مى منايد- ر. ك. به: پلوتارك (دموسنت، 1(

 ( G .L .Cawkwell ,op .cit .,p .169 -170) و مهننني:2، 23

 )17، 9، 6)؛ (5، 7، 8)؛ (3، 1، 7). ر. ك به: كنت كورث (2(

)3.(Ochos  

 )2، 51) (6- 4، 45) (3، 40 (16)؛ كتاب 1، 93 (15). ر. ك به: ديودور، كتاب 4(

 625ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

- كه خواجه اى شرور و تندخو بود- اوخوس را به كمك پزشكى مسموم كرد و »1 «خيليارك 
 ، را بر ختت نشاند.»2 «كوچك ترين پسر شاه بزرگ، (او) آرسس 

) او مهننني برادران شاه بزرگ را، كه هنوز بسيار جوان بودند، هالك كرد تا مرد جوان در عزلت 4(
و تنهاىي خويش، بيش از پيش، حتت اطاعت وى باشد. اما جوانك از اين كارهاىي كه برخالف 
قوانني صورت گرفته بودند، مى هراسيد! وقىت به روشىن آشكار شد كه وى قصد جمازات عامل اين 
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 سال پادشاهى، 2جنايات را دارد، باگواس پيش دسىت كرده و (او) آرسس را با فرزندانش، پس از 
 به قتل رساند.

) چون سراى پادشاهى از اين پس خاموش شد و ديگر كسى نبود كه شاهزاده باشد و 5(
، باگواس يكى از دوستانش به نام داريوش را برگزيد و »3 «اين چنني پادشاهى را به ارث برد

، »6 «، پسر اوستانس »5 « او پسر اوآرسانس »4 «جلوس او را بر ختت پادشاهى آسان كرد.
 برادر اردشري، پادشاه پارسيان، بود.

 ) براى اين باگواس اتفاق خاصى رخ داد كه شايسته است به آن اشاره 6(

 ______________________________
) و 4، 47 (16ر. ك به: ديودور، كتاب ( Le chiliarqueBagoas)). درباره ى 1(

 از:( MenschendieG eschichtemachten)در R .Laqueurزندگى نامه ى 

 

P. R. RohdenetG. Ostrogorsky, I) 1931 (, pp. 76- 80 

خيليارك (پارسى باستان: هزار پتيش) يا (رئيس هزار نفر) بر نگهبانان شاهى فرمان مى راند و 
وظيفه اش اين بود كه امور دربار را براى كساىن كه قصد شرفياىب داشتند، سروسامان دهد. وى به 

 واسطه ى وظايفش، مهم ترين شخص در امپراتورى پارس پس از شاه بزرگ بود. ن. ك. به:

 

H. Volkmann, DerZweite. nachdemKonigphil ologus 92) 1937 
(, pp. 285- 316; P. J. Junge, Hazarapatis, Klio 33( 1940 ), pp. 

13- 38; E. Benveniste; Titresetnomsprop resenIranienanci en( 
1966 ), pp. 50- 68; G. Widengren, DerFeudalismusim 

AltenIran( 1969 ), p. 25 
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)2.(>O <arses  

). يكى از پسران اوخوس- بيستانس- جان سامل به در برد و به دنبال آن، به اسكندر پناه 3(
 برد. ر. ك به:

) قتل عام اعضاى خاندان شاهى را به اوخوس نسبت 3، 10). ژوسنت (4، 19، 3آريان (
 )23، 5، 10مى دهد. مهننني ر. ك به: كنت كورث (

). درباره ى نقش باگواس در بر ختت نشاندن اوآرسس و داريوش سوم؛ ن. ك. به: كنت كورث 4(
 )24، 3، 15)؛ اسرتابون (12، 3، 6(

)5.(Oarsanes  

)6.(Ostanes  

 626ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

شود. حتت تأثري خوى و خصلت جنايت كارانه اش كه با سرشت او عجني شده بود، تالش كرد تا 
داريوش را نيز با زهرى هالك كند. شاه بزرگ آنگاه باگواس را به نشان مرمحت بر سفره خويش 

 .»1 «نشاند و او را وادار كرد آن جام زهر را به كام ريزد

6. 

) اگر داريوش اليق تاج و ختت مشرده شد، بدين خاطر بود كه وى در شجاعت سرآمد ديگر 1(
پارسيان بود. در واقع، يك روز كه شاه بزرگ، اردشري، با كادوسيان مى جنگيد، يكى از آن ها كه 
به واسطه ى نريو و شجاعت معروف بود، يكى از پارسيان را- هركه خواهد باشد- به نربد تن به تن 
فراخواند. احدى براى اين مبارزه خطر نكرد؛ داريوش تنها كسى بود كه با اين خطر روبرو گشت و 
باىن اين مبارزه طلىب را كشت. اين چنني وى از شاه بزرگ، پاداش مهمى را به عنوان جايزه دريافت 

 كرد؛ مهننني، جايزه ى شجاعت نزد پارسيان را نيز، از آن خويش ساخت.
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) مهني حركت شجاعانه موجب شد كه وى اليق نشسنت بر ختت پادشاهى شناخته شود و 2(
حدود زماىن كه فيليپ مرده بود و اسكندر بر ختت شاهى جلوس كرده بود، قدرت به او [داريوش ] 

 واگذار شد.

) اين مهان مردى بود كه تقدير به عنوان مهآورد پيش روى اسكندر شجاع قرار داده بود و اين دو 3(
 اما چون جزييات »2 «در نزاع براى به چنگ آوردن سيادت جنگ هاى زيادى با هم كردند.
 وقايع را موبه مو از نظر خواهيم گذراند، رشته ى روايت را از سر گريمي.

7. 

) داريوش مهني كه به پادشاهى دست يافت، كوشيد پيش از مرگ فيليپ، جنگ قريب الوقوع را 1(
به سوى مقدونيه منحرف منايد. مرگ فيليپ، وى را از نگراىن رهانيد، زيرا او اسكندر جوان را به 

 ديده ى حقارت مى نگريست.

 ______________________________
 ). شاه بزرگ در جامى خمصوص- به شكل ختم مرغ- مى نوشيد. ر. ك به:1(

دينون. اگر فرض كنيم اين روايت درست ( LesPersiques)با اشاره به ( f 503 ,11)آتنه 
باشد، باگواس به سخىت مى توانست از پذيرش اين لطف سر باز زند. در واقع، حرف و حديث ها 

 عليه باگواس ممكن بود ناشى از شايعاتى باشد كه داريوش پخش كرده بود. ر. ك به:

 

Quinte- Curce,) 6, 4, 10 (: Dareumquoque, cumaccidissetBag 
oan, hacexcusationesa tisfecisse popularibus, quodinsidiantemi 

nteremisset. 

 )2، 22، 3). ر. ك به: آريان (2(

 627ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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) اما وقىت مرد جوان به واسطه ى چابكى و توامنندى اش در كارها فرماندهى بر متامى يونانيان را 2(
از آن خويش كرد و وقىت شجاعتش شهره ى آفاق شد، در اين وقت داريوش به خود آمد و 
تداركات جنگى بزرگى فراهم ديد. او كشىت هاى سه رديف پاروىي ىب مشارى تدارك ديد و سپاه 

 »2 « و برتين فرماندهان را برگزيد: در ميان آن ها حىت ممنون رودسى »1 «چشمگريى گردهم آورد
مشاهده مى شد، كسى كه هم از حيث شجاعت و هم از حيث قابليت هاى جنگاورى ىب نظري 

 بود.

 »3 « هزار مزدور در اختيار وى قرار داد و به او دستور داد عليه شهر سيزيك 5) شاه بزرگ 3(
 را با سپاهياىن كه »4 «لشكركشى و سعى كند آن را نابود كند. پس، ممنون پيش روى كرد و ايدا

 در اختيار داشت، پشت سر �اد.

  است.»5 «) برخى نقل مى كنند كه نام اين كوه برگرفته از ايدا، دخرت مليسوس 4(

اين كوه مرتفع ترين كوه منطقه ى هلس پونت است. گفته مى شود در ميان اين كوه، غار باشكوهى 
  داورى شده اند.»6 «وجود دارد كه در آن جا ايزد بانوان توسط آلكساندر

 ، خنستني »7 «) مهننني گفته مى شود در مهني جا بود كه داكتيل هاى ايدا5(

 ______________________________
- اين سپاه به طور قطع از مزدوران  Eschine ,contreCtesiphon ,163). ر. ك به:1(

 يوناىن تشكيل شده بود.

، كه ديودور كارهايش را ( Mentor)). متامى روايات بر شايستگى هاى ممنون، برادر مانتور2(
 در كتاب شانزدهم به دقت بازگو كرده است، مهر تأييد مى زنند.

پيمان احتادى را با مقدونيان ( Cyzique))، سيزيك 4، 45، 5). بر پايه ى نظر پوىل ين (3(
 منعقد كرده بود.

 فرمان داريوش براى لشكركشى به اين شهر، ناشى از اين امر بوده است.
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)4.((Ida ) .؛ نام كوهى است در كرت كه بنا بر اساطري يونان، كودكى زئوس در آن جا گذشت
در ( Adrasteia)ايدا مهننني نام يكى از دخرتان مليسوس است كه با خواهر خود آدراستيا

 كرت، زئوس را در كودكى شري داد.

)5.(Melisseus  

)6.((Alexandre ) ؛ نام ديگر پاريس، پسر كوچك پريام- پادشاه تروآ- و هكوب. مسئله ى
داورى كه جنگ تروآ هم در نتيجه ى آن روى داد، مرحله ى دوم سرگذشت پاريس را در اساطري 
يونان شامل مى شود كه در اين ماجرا، پاريس از سوى زئوس مامور مى شود از ميان ايزد بانوان 
(يعىن آتنا، هرا، آفروديت)، زيباترين آنان را معرىف منايد و پاريس در نتيجه ى اغواى آفروديت كه 
قرار گذاشت در صورت انتخاب، عشق هلن- زيباترين زنان- را نسبت به او جلب كند، به نفع 

 آفروديت راى داد.

)7.((Le sDactylesdeL'Ida ) ؛ خدايان يا فرشته هاىي كه در كرت يا فريگيه، جزء مالزمان
 رئا يا سى بل-

 628ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 كار بر روى آن را به آن ها آموخته بود، »1 «كساىن كه روى آهن كار كرده و مادر خدايان 
 مى زيستند. پديده منحصر و اعجاب انگيزى بر روى اين كوه روى داد.

 از ستيغ كوه، به دليل آرامى جو، قله ى كوه در فراسوى »2 «) هنگام برآمدن سرييوس 6(
منطقه اى كه بادها مى وزيدند واقع بود. زماىن كه هنوز شب بود، برآمدن خورشيد رويت شد: 

پرتوهايش به شكل دايره نبود، بلكه شعله اش به نقاط ىب مشارى پراكنده شد، به گونه اى كه احساس 
 مى شد آتش پاره هاى زيادى افق را برمى ماسيد.

) اندك زماىن بعد، اين آتش پاره ها به هم نزديك شده و به شعله ى واحدى درآمدند تا اين كه 7(
پناى اين شعله به اندازه ى سه پلرت گسرتده شد. از اين پس روز آمد و در اين زمان است كه 

 خورشيد، پس از رسيدن به ابعاد طبيعى اش، روز را مى آفريند.
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 ) بارى، ممنون اين كوه را پشت سر �اد و به ناگاه بر شهر سيزيك تاخت.8(

 چون در اين اقدام ناكام ماند، سرزمني هاى »3 «چيزى منانده بود كه شهر به تسخري او درآيد.
 اطراف شهر را ويران كرده، غنامي زيادى به چنگ آورد.

 را تصرف كرد و ساكنينش را به »4 «) در مهني زمان، پارمنيون با سپاهى گران، شهر گرى نيون 9(
  را به حماصره ى خويش درآورده بود كه »5 «بردگى كشاند. او پيتانه 

 ______________________________
(مادر خدايان) به سر مى بردند. نام آن ها به معىن انگشتان است. اين نام به مناسبت مهارت 

 و 10 تا 5آن ها در كارهاى دسىت به خصوص كار با فلزات بر آن ها گذاشته شد. تعداد آن ها را 
  ذكر كرده اند.100حىت 

)1.((LaMeredesdieux ) ؛ مقصود سى بل(Cybele ) (فريژى) ايزد بانوى بزرگ فريگيه ،
است. وى را غالبا «مادر خدايان» يا «مادربزرگ» مى خواندند؛ قدرت او در سراسر طبيعت نفوذ 

 داشت و معرف نريوى رستىن ها بود.

)2.((Sirius ) ؛ ستاره ى قدر متعلق به صورت فلكى سگ بزرگ(Grandchien ) و
 درخشان ترين ستاره در آمسان.

- كاله بزرگ مقدوىن- بر سر ( Causia)): ممنون با گذاشنت 5، 44، 5). ر. ك به: پوىل ين (3(
سربازانش، چهره ى آن ها را تغيري داد. در آخرين حلظه، مردم شهر، آن ها را شناخته و دروازه ها را 

 بستند.

 ؛ ر. ك به:( Gryneiond'Eolide)). درباره ى گرى نيون ائوليد4(

 

G. E. Bean, AegeanTurkey, anarchaeological guide) 1967 (, pp. 
110- 112 
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)5.(Pitane  

 629ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ناگهان ممنون ظاهر شد، وحشت را در مقدونيان پراكند و شهر را از حماصره خارج كرد.

، كه سربازان مقدوىن و مزدوراىن در اختيار داشت، با پارسيان، كه از »1 «) در تروآد، كاالس 10(
حيث مشار چندين برابر بيشرت از سپاهيان او بودند نربدى را آغاز كرد، وى پس از ناكامى به 

  عقب نشست.»2 «رويتيون 

 چنني بود وضع آسيا.

8. 

) اسكندر وقىت به آشوب هاىي كه در يونان روى داد، پايان خبشيد به تراس لشكركشى كرد. وى 1(
مشار زيادى از طوايف تراسى را كه آشوب برپا مى كردند، دچار وحشت كرد و آن ها را به اطاعت 

، ايلريى و نواحى جماور، بيشرت بربرهاى شورشى را، كه در »3 «واداشت. مهننني با پيمودن پئوىن 
اين نواحى مستقر شده بودند، به اطاعت واداشت. مهننني متامى بربرهاى جماور سرزمني هاى حتت 

 حاكميتش را، حتت فرمان خويش درآورد.

) وقىت وى سرگرم اين كار بود براى او خرب آوردند كه خبش اعظم يونان شوريده و بسيارى از 2(
 شهرهاى يوناىن علم طغيان برافراشته و پيمان شكىن كرده اند:

اين مسئله به خصوص نزد تباييان بيشرت ديده مى شد. شاه پس از شنيدن اين خرب خشمگني شده 
به مقدونيه بازگشت، زيرا مى خواست هرچه سريع تر به آشوب هاىي كه در يونان روى داده بود پايان 

 خبشد.

) تباييان كه مى كوشيدند ساخلوى مقدوىن را از كادمه بريون برانند در پى حماصره ى ارگ بودند 3(
كه شاه ناگهان مقابل شهر منايان شد و اردويش را جماور تب برپا ساخت: متامى سپاه وى را 

 »4 «مهراهى مى كردند.
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) پيش از رسيدن شاه، تباييان، دورادور كادمه را با خندق هاى عميق و حصارهاى به هم 4(
 فشرده حمصور كردند، به گونه اى كه ارسال آذوقه و كمك از بريون 

 ______________________________
)1.(Kallas  

)2.(Rhoiteion  

)3.(Peonie  

 )9- 5، 7، 1). ر. ك به: آريان (4(

 630ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «شهر ممكن نبود.

) از ديگر سوى، فرستادگاىن به سوى آركاديان، آرگوسيان و اليديان روانه داشتند تا از آن ها 5(
درخواست كمك كنند. مهننني با آتن درباره ى انعقاد پيماىن نظامى مذاكره كردند و چون دموسنت 

 ميزان زيادى جنگ افزار در اختيارشان �اده بود، كساىن را كه فاقد سالح بودند، مسلح ساختند.

) از ميان يونانياىن كه به كمك فراخوانده شده بودند، پلوپونزيان سربازاىن را به سوى تنگه ى 6(
كورنت اعزام كردند. آنگاه چون منتظر رسيدن شاه بودند، تعلل كرده و در انتظار باقى ماندند. 
آتنيان نيز به حتريك دموسنت، حكم كردند كه به تباييان يارى برسانند. با اين مهه، نريوىي نفرستادند 

 و در انتظار ماندند تا ببينند جنگ به نفع چه كسى فرجام مى يابد.

، فرمانده ساخلوى مقدوىن كادمه، به نوبه ى خويش، با مشاهده تداركات »2 «) فيلوتاس 7(
عظيمى كه تباييان به منظور حماصره فراهم كرده بودند، مهت و غريت زيادى براى سر و سامان 
خبشيدن به وضع باروها از خود نشان داد و تعداد زيادى از انواع گوناگون پرتابه ها، آماده 

 ساخت.
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9. 

) وقىت شاه با متامى سپاهيانش، ناگهان از تراس فرا رسيد، تباييان نسبت به آمدن متحدين شان 1(
ترديد به خود راه دادند، زيرا مهگان به برترى آشكار سپاه دمشن واقف بودند. در اين اوان، 

فرماندهان سياسى تباييان گردهم آمده و درباره ى شرايط جنگ وارد شور شدند: مجلگى تصميم 
گرفتند كه تا پايان براى استقالل خود نربد كنند. توده ى مردم تصميم شان را مورد تأييد قرار دادند، 

 »3 «در حاىل كه هريك از شهروندان، سرشار از شوروشوق، براى نربد آماده شدند.

 ______________________________
)- دو تن از فرماندهان ساخلو- را 1، 7، 1). آنان با خيانت، آمينتاس و تيموالئوس (آريان، 1(

)؛ مهننني ن. ك به: 1، 23كشته و تلفات سنگيىن بر كادمه وارد كردند. (پلوتارك، دموسنت، 
 ).5، 6، 9پوزانياس (

 ) نيز از استحكاماتى دواليه سخن مى گويد.10، 7، 1آريان (

)2.(Philotas  

) وحدت نظرى حاكم نبود. فيليپ پس از نربد خرونه، در 11، 7، 1). بر پايه ى نظر آريان (3(
) كه كارگران را از جممع ها دور مى كرد 4، 9تب سيستم حكومىت اوليگارشى را پايه �اد (ژوسنت، 

 (ارسطو، سياست،-

 631ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) شاه براى مدتى، سالح بر زمني گذارد و به تباييان فرصت داد تا به سگالش پرداخته، تغيري 2(
عقيده دهند. در واقع وى مى پنداشت كه يك شهر تنها جرئت روياروىي با سپاه چشمگريى نظري 

 سپاه وى را خنواهد داشت!

) اسكندر، در اين موقع، بيش از سى هزار پياده نظام و دست كم سه هزار سواره نظام، در 3(
اختيار داشت. مجلگى افرادى بودند كه براى روياروىي با خماطرات و گزندهاى جنگ ورزيده و در 
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لشكركشى هاى فيليپ نيز شركت كرده، تقريبا در متامى نربدها شكست ناپذير باقى مانده بودند. 
پرواضح است كه اسكندر با اعتماد به شجاعت و ّمهت اين سربازان، طرح نابودى امپراتورى 

 پارسيان را درانداخت.

) در اين شرايط، اگر تباييان تسليم جرب زمان مى شدند و براى رسيدن به توافق صلح، به 4(
مذاكره با مقدونيان مى نشستند، شاه با خرسندى درخواست شان را مى پذيرفت و هر آن چه از او 
مى خواستند، به آن ها مى خبشيد: او مى خواست از آشوب هاىي كه در يونان روى داده بود خالصى 

 در واقع، وقىت مالحظه كرد كه تباييان »1 «يابد تا فارغ البال، جنگ عليه پارسيان را پيش گريد.
حتقريش مى كنند تصميم گرفت شهر را ويران سازد و از طريق اين عمل وحشت انگيز، گستاخاىن را 

 كه سوداى شورش در سر مى پرورانند، منكوب سازد.

) به مهني دليل، سپاهش را براى نربد آماده و اعالم كرد «كه تبايياىن كه به وى گرايش دارند 5(
مى توانند نزد وى بگريزند و از صلحى كه مجلگى يونانيان از آن برخوردارند، بره مند شوند». اما 
تباييان با وى مهاوردى كرده، از باالى برجى بلند اظهارى خالف گفته هاى وى بر زبان آوردند: 
«هركه مى خواهد به مهراهى تباييان و شاه بزرگ، يونانيان را آزاد و جبار يونان را سرنگون سازد 

 »2 «راهى جز رفنت به نزد آنان ندارد!»

 ______________________________
). پس 198 و 196، صص 1960؛ مهننني ن. ك به: ويل، ر.، ارسطو و تاريخ، 7، 6؛ 5، 3

 چنني مى منايد كه تبعيديان، دموكراسى را دگربار برپا كردند.

، 11) و پلوتارك (اسكندر، 3، 11)؛ ژوسنت (11، 7؛ 10، 7؛ 9، 7؛ 7، 7، 1). آريان (1(
 ) مهگى تأكيد دارند كه اسكندر تا حد امكان مى خواست از درگريى اجتناب ورزد.4

) نيز به بيانيه ى اسكندر و خالف آن كه توسط تباييان بيان شد، 4، 11). پلوتارك (اسكندر، 2(
 اشاره كرده-

 632ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


) اسكندر از اين گفته ى آنان سخت آزرده خاطر شد. او كه خشم، سراسر وجودش را 6(
فراگرفته بود تصميم گرفت شديدترين جمازات را در حق تباييان روا دارد. در چنني شرايط روحى كه 
جنون و وحشى گرى به وى دست داده بود، ادوات حماصره را گردهم آورد و باقى چيزها را براى 

 جنگ آماده كرد.

10. 

) يونانيان، وقىت به تريه خبىت هاىي كه در انتظار تباييان بود، فكر مى كردند، سخت آزرده خاطر 1(
مى شدند. با اين حال جرئت منى كردند به اين شهر يارى برسانند، زيرا به واسطه ى اين ىب پرواىي و 

 نسنجيدگى، اسباب نابودى خود را فراهم مى آورند و كسى در اين مورد ترديدى نداشت.

) اما تباييان، با عزمى راسخ، جنگ را با طيب خاطر پذيرفتند. با اين مهه، پيش گوىي هاى 2(
 پيش گويان و نشانه هاىي كه از طرف خدايان فرستاده شد، آنان را دچار تشويش كرد.

 گسرتانيده شده بود. اين »1 «در ابتدا تار عنكبوت ظريفى مشاهده شد كه در پرستشگاه دمرت
تار عنكبوت به اندازه ى جامه اى بود و در حاشيه ى آن دايره ى قزح ساىن، چونان رنگني كمان 

 آمساىن، رخ مى منود.

) هاتف دلف در اين باره پاسخ داد: «خدايان، اين نشانه را براى متامى مريايان، به ويژه بئوسيان 3(
 و مهسايگانشان منايان ساخته اند.»

اما هاتف ملى تباييان پاسخ داد: «تارى براى خوشبخىت گروهى و شورخبىت گروهى ديگر تنيده 
 شده است.

 ) بارى، اين عالمت، سه ماه پيش از رسيدن اسكندر مقابل تب، منايان 4(

 ______________________________
است. چنني برمى آيد كه دربار شوش، تباييان را به شورش برانگيخت و ىب گمان، كمك هاى ماىل 

 (نامه ى اسكندر به 6، 14، 2براى اين مهم در اختيار آن ها قرار داد؛ ر. ك به: آريان، 
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.)- «جبار يونان» كه 18 و 10)؛ دينارك (عليه دموسنت، Ctes  ،156داريوش)؛ اشني (عليه.
)- منسوب به دموسنت- آن را به كار برده، يكى از ناسزاهاىي است كه 17نويسنده ى هارناگ (

 )29؛ 25؛ 12؛ 4نثار اسكندر شده است. (دموسنت: 

)1.((Demeter ) ؛ ايزد بانوى مادر زمني، دخرت كرونوس كه بعد از هرا و هم زمان با هستيا به
دنيا آمد. او ايزد بانوى بارورى و گندم بود و داستان او در متام نواحى دنياى هلىن كه گندم در 
آن ها مى روييد، توسعه يافته است. وى شخصيىت افسانه اى و مذهىب داشت و مكان ازىل او 
جلگه هاى الوزيس و سيسيل بود، وىل كرت، تراس و پلوپونز را نيز جزء مأواى وى حمسوب 

 مى دارند.

 633ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

شد. در مهان زماىن كه شاه نزديك مى شد بر جمسمه هاى ميدان عمومى شهر، قطرات عرق ديده 
 افزون براين، به صاحب منصبان خرب »1 «شد: جمسمه ها پوشيده از قطرات درشت عرق بودند.

  برخاست و اين كه در ديرسه »2 «دادند كه صداىي، تقريبا شبيه خروش، از باتالق اوخنس توس 
 ، خيزابه ى خونيىن بر سطح آب خروشيد.»3«

) اشخاص ديگرى از دلف فرا رسيدند و آشكار ساختند كه بر روى بام معبدى كه تباييان با 5(
 غنامي فوسيديان برپا داشته بودند، خون مشاهده كرده اند.

خربگان تعبري نشانه ها، تأييد كردند كه تار عنكبوت از عزميت خدايان خرب مى دهد كه شهر را 
وا�اده اند؛ رنگ آميزى قوس و قزح، خرب از طوفاىن از فجايع گوناگون؛ عرق جمسمه ها، خرب از 
امتحاىن سخت و غريعادى و خوىن كه در مكان هاى زيادى منايان شد، خرب از كشتارى كه در 

 شهر روى خواهد داد، مى دهد.

) چون خدايان، آشكارا، تريه خبىت هاىي را كه شهر با آن روبه رو مى شد، خرب دادند، پيش گويان 6(
اندرز دادند كه به سوى خماطرات جنگى كه فرجام آن از پيش آشكار است، نشتابند. برت آن 

 است راه حلى مطمئن تر در مذاكرات جبويند.
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با وجود اين، تباييان سرخورده نشدند. برعكس شجاعت شان، آنان را به پيش مى راند و روز 
باشكوه لوكرت و نيز نربدهاى سازمان يافته ى ديگر را كه در آن ها به واسطه ى دالورى خود، ناباورانه 
و به گونه اى معجزه آسا پريوزى را از آن خود كرده بودند، براى هم بازگو مى كردند. بارى تباييان 
كه به وجد آمده بودند، با شجاعت زياد و احتياطى اندك، به سوى ويراىن عمومى ميهن خويش 

 مى شتافتند.

11. 

) در جمموع شاه در مدت سه روز تداركات حماصره را به پايان رساند. در اين زمان سپاهش را 1(
  يگان تقسيم كرد: خنستني يگان دستور داشت به 3به 

 ______________________________
). اين رويداد شگفت درباره ى نربد خرونه نيز روايت شده است. از آن جا كه اىل ين اشاره اى 1(

بدان نكرده است، اشتباه ديودور به دور از واقع منى منايد؛ هرچند كه به پديده ى تراكم (تبديل گاز 
 )2، 11، 1به مايع) اغلب اشاره شده است: ر. ك به: آريان (

)2.(Onchestos  

)3.(Dirce  

 634ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

باروهاىي كه مقابل شهر ساخته شده بودند، محله كند؛ يگان دوم دستور داشت خود را براى نربد 
با تباييان بيارايد، حال آن كه يگان سوم، مهنون نريوى ذخريه باقى مى ماند تا اگر يگاىن تضعيف 

 شد آن را تقويت كند.

) تباييان، به نوبه ى خويش، سواره نظام خود را درون باروها آراستند و بردگان آزاد شده و 2(
؛ »1 «تبعيديان و خارجياىن را كه در تب مى زيستند، مقابل مهامجان ديوارهاى شهر قرار دادند
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حال آن كه خويشنت را براى نربد با مقدونياىن كه شاه بر آن ها فرمان مى راند، و از حيث مشار نيز 
 برتر بودند، آماده ساختند.

) زنان و فرزندان، شتابان درون پرستشگاه ها گردهم مى آمدند و از خدايان مى خواستند شهر را 3(
از گزند برهانند. مقدونيان پيش مى آمدند و هر يگان، به سوى هدف خاصى كه از پيش برايش 
تعيني شده بود، به پيش مى راند. در اين زمان شيپورها به نشانه ى جنگ نواخته شد، حال آن كه 
در هر اردو، سپاهيان به طور هم زمان فريادهاى جنگ سر دادند و پرتابه ها را به سوى رقيب 

 پرتاب كردند.

) خيلى زود پرتابه ها متام شد و مجلگى به جنگ تن به تن روى آوردند و در اين هنگام كشتار 4(
بزرگى شروع شد. در واقع ايستادگى در برابر فشار مقدونيان، به خاطر مشار و سنگيىن فاالنژ، 
دشوار بود؛ اما تباييان در برابر خطر ثابت قدم باقى مى ماندند، زيرا به واسطه ى توان جسماىن و 
مترين مستمر در نربدهاى ميداىن بر آن ها برترى داشتند. وانگهى چون به جنات خود اميدى 

 نداشتند و جان بر كف مى جنگيدند، اين خود امتيازى براى آن ها به مشار مى رفت.

) به مهني دليل تعداد جمروحان دو طرف بسيار بود، حال آن كه بسيارى از جنگجويان، به خاطر 5(
 جراحت هاىي كه از جلو دريافت كرده بودند، كشته شدند.

تنها خروش و فرياد به گوش مى رسيد. مقدونيان فرياد برمى آوردند: «شجاعت پيشني را با ىب شرمى 
ضايع نگردانيد»، تباييان مى خروشيدند: «نگذاريد فرزندان و والدين مان به بردگى كشانده شوند و 

 نگذاريد ميهن مان در زير ضربات ىب رمحانه ى 

 ______________________________
)، بارو كامال از جنگجويان خاىل شده بود، زيرا مهه ى تباييان 5، 8، 1). بر پايه ى نظر آريان (1(

 به سوى پيش قراوالن، به مست هراكليون، شنافته بودند.

 635ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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مقدونيان نيست و نابود گردد! برعكس، آن ها مى بايد نربدهاى لوكرت و مانتينه، مهننني كارهاى 
مناياىن كه حمقق كرده بودند و آوازه شان در مهه جا پينيده بود را فراياد آورند!» بارى، شجاعت 

 ىب مهتاى جنگجويان موجب شد فرجام جنگ تا مدت زيادى نامعلوم باقى مباند.

12. 

) در اين گريودار، اسكندر كه مى ديد تباييان با چه شوروشوقى براى آزادى خويش مى جنگند، 1(
حال آن كه سسىت بر جنگجويان مقدوىن مستوىل شده است، به يگان ذخريه اش دستور داد وارد 
كارزار شوند. مقدونيان كه ناگهان بر تباييان از رمق افتاده يورش آوردند، رقيب را به سخىت حتت 

 فشار قرار داده، تلفات سنگيىن بر آن وارد ساختند.

) با وجود اين، تباييان پريوزى دمشن را نپذيرفتند. برعكس ميل به نامى شدن، آن ها را به ناديده 2(
گرفنت متامى خماطرات سوق مى داد. شجاعت شان، آن ها را چونان از خويش ىب خود كرد كه فرياد 
برمى آوردند: «مقدونيان خود را پست تر از تباييان مى مشارند.» و حال آن كه مهگان، معموال، از 
نريوهاى ذخريه ى تازه نفس كه به نريوى رقيب جان مى خبشيدند، سخت مى هراسيدند. تباييان تنها 
كساىن بودند كه وقىت دمشن نريوى ذخريه اش را، براى احياى سربازاىن كه به خاطر مرارت هاى بسيار 

 »1 «از توان افتاده بودند، فرستاد خود را بيش از پيش جسورتر نشان دادند.

) بارى، شجاعت و ىب باكى تباييان متامى نداشت. در اين زمان، شاه با مالحظه ى دروازه ى 3(
 را با مشار كاىف سرباز فرستاد تا آن را به »2 «خمفى ارگ كه بدون نگهبان رها شده بود، پرديكاس 

 تصرف درآورده، به شيوه اى غريمنتظره به شهر درآيد.

 ______________________________
- 3، 8، 1). آريان (به پريوى از پتومله) روايت واضح ترى از اين رويداد به دست مى دهد. (1(
): قلب سپاه كه حتت فرمان پرديكاس و آمينتاس بود به درون استحكامات راه يافت و تباييان را 5

در راهى پرپيچ و خم، كه به هراكليون منتهى مى شد، گري انداختند؛ در اين حال تباييان بر 
مقدونيان يورش برده آن ها را ناگزير به عقب نشيىن كردند. اسكندر با مشاهده ى اين كه تباييان 
پراكنده شده به تعاقب رقيب پرداخته اند، محله ى �اىي را آغاز كرد. ديودور خواسته است كه 
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مراحل پى درپى جنگ مطابق اصول نظرى كه در نوشته هاى مربوط به شيوه ى جنگ بسط داده 
 شده و به كارگريى نريوى ذخريه را توصيه مى كرد، پيش رود. ر. ك به:

 

EneeleTacticien, 38; Onesandros, strategikos 22 

)2.(Perdiccas  

 636ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) پرديكاس شتابان دستور را اجرا كرد: مقدونيان از طريق اين دروازه، به شيوه اى غريمنتظره، به 4(
شهر درآمدند؛ آن هم زماىن كه تباييان، پس از آن كه خنستني فاالنژ مقدوىن را به عقب رانده و در 
برابر دومني فاالنژ نيز مقاومىت جانانه مى كردند به پريوزى بسيار اميدوار بودند؛ اما وقىت پى بردند 

 كه خبشى از شهر تصرف شده است، ىب درنگ به درون باروها عقب نشستند.

) هنگامى كه آنان در حال بازگشت به درون باروها بودند سواره نظام تباىي مهراه پياده نظام به 5(
درون شهر هجوم آورده و با زير پا قرار دادن شهروندان، بسيارى از آن ها را هالك كرده، موجب 
تلفات سنگيىن شدند. وانگهى، خود هنگامى كه سوار بر اسب هايشان مى خواستند با ىب نظمى 
وارد شهر شوند، هنگام گذر از معابر ورودى و خندق ها با افتادن بر جنگ افزارهاى خويش، 
هالك مى شدند. سربازان ساخلوى كادمه، به نوبه ى خويش، بريون آمدند تا با تبايياىن كه در 
آشفتگى كامل به سر مى بردند، رويارو شوند: سربازان با خروج از ارگ به سوى تباييان يورش 

 آوردند و مشار زيادى از آن ها را به قتل رساندند.

13. 

) شهر بدين شيوه تصرف شد و صحنه هاى دل خراشى درون باروها روى داد. در واقع 1(
مقدونيان به خاطر بيانيه ى متكربانه تباييان، با چنان ىب رمحى با آنان رفتار كردند كه معموال هيچ 
دمشىن اين گونه رفتار منى كند. آن ها با تديدى سخت به سوى اين خبت برگشتگان مى شتافتند و 

 هر كس را كه مى ديدند، ىب رمحانه مى كشتند.
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) اما تباييان، روح سرشار از عشق به آزادى را تا پايان در وجود خويش حفظ كرده، به قدرى 2(
زندگى را خوار مى مشردند كه وقىت با دمشن مواجه مى شدند، وارد نربدى تن به تن شده، خود را در 
برابر ضرباتش قرار مى دادند. در واقع پس از آن كه شهر تصرف شد، ديده نشد كه كسى از ميان 

 تباييان از مقدونيان خبواهد كه از جانش درگذرند يا با ىب شرمى به پاى نريومندترينشان افتد.

) اما اگر فرجام غم انگيز دالورى موجب برانگيخنت رحم دمشن نشد، طول روز نيز براى 3(
ارتكاب جنايت و كني ستاندن او كاىف نبود. شهر كامال غارت شد، پسران و دخرتان جوان با 

 خشونت به اين سو و آن سو كشيده مى شدند، حال آن كه 

 637ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «آنان به طور رقت انگيزى نام مادرانشان را صدا مى زدند.

 كوتاه سخن اين كه چون متامى خانواده ها به اسارت درآمدند، شهر كامال به بردگى كشانده شد.

) از ميان تبايياىن كه جان به در برده بودند برخى، در حاىل كه بدن هايشان پوشيده از جراحت 4(
بود و در حال جان باخنت بودند بر دمشنان مى تاختند و آن ها را مهراه خويش به كام مرگ 
مى كشاندند. برخى ديگر، در حاىل كه بر نيزه ى شكسته اى تكيه داده بودند به روياروىي با 

مهامجان مى شتافتند و سرسختانه اين آخرين جنگ را نيز پى مى گرفتند؛ آنان اين كار را بيشرت 
 براى آزادى و نه براى جنات خويش مى كردند.

: كسى نبود كه در برابر اين صحنه، »2 «) كشتار عظيمى بود و شهر آكنده از اجساد شد5(
از سرنوشت اين خبت برگشتگان احساس ترحم نكند. در واقع، چون يونانياىن نظري تسپى ها، 
پالته اى ها، اورخومىن ها و ديگران هم بودند، كه نسبت به تباييان كينه داشتند و در صف شاه 
مى جنگيدند، آن ها نيز به شهر يورش برده و مقابل خبت برگشتگى اين تريه خبتان، آشكارا كينه ى 

 شخصى شان را نشان دادند.

 ) به مهني دليل، در گوشه و كنار شهر، جنايت هاى وحشتناكى روى داد:6(
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 يونانيان- به رغم خويشاوندى نژادى- ىب رمحانه به دست يونانيان كشته مى شدند.

آن ها به دست نزديكان شان قتل عام مى شدند، ىب آن كه اشرتاك زبان، كم ترين شرمى را در وجود 
اينان برانگيزد. سر آخر، وقىت شب فرارسيد، خانه ها غارت شده بود؛ فرزندان، زنان و پريان با 

 �ايت بدرفتارى از پرستش گاه هاىي كه بدان جا پناه برده بودند، بريون رانده شدند.

14. 

 هزار تباىي كشته و بيش از سى هزار تن اسري شدند و ميزان غري قابل باورى از 6) بيش از 1(
 »3 «اشياى گران با به غارت رفت.

 ______________________________
رويداد غارت ( Fr .Gr .Hist .139 fr .2 b)). آريستوبول 4، 11). ر. ك به: ژوسنت (1(

شهر را به طور مفصل روايت مى كند كه مى توان از طريق آن، به رنج و مرارتى كه مردم شهر 
 برتافتند، پى برد.

 )6، 9، 1). ر. ك به: آريان (2(

نيز مهني ارقام را ذكر ( Var .Hist .13 ,7)) و اىل ين 6، 11). پلوتارك (اسكندر، 3(
 مى كنند.

 638ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

شاه، اجساد مقدونيان را كه بيش از پانصد تن بودند به خاك سپرد. آنگاه منايندگان يونانيان را 
گرد آورد و اختاذ تصميم در اين باره را كه چه رفتارى بايد در برابر شهر تب در پيش گريند، به 

 »1 «جممع مركزى واگذار كرد.

، سعى كردند اين نظر را »2 «) بارى، شور آغاز گرديد؛ برخى كه نسبت به تباييان كينه داشتند2(
به كرسى نشانند كه بايسته است جمازات شديدى براى آن ها در نظر گريند. با پاى فشردن براين 
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نكته كه آن ها منافع بربرها را عليه يونانيان تأمني مى كردند: «آيا در عهد خشايارشا، در صف 
 پارسيان عليه يونان جنگ نكرده بودند؟

آيا از بني يونانيان، تنها اينان نبودند كه مهنون خريخواهان بارگاه پارس از افتخارات بره مند شدند 
 و در برابر شاه بزرگ، براى فرستادگان تباىي، صندىل و كرسى هاىي چيده شد؟»

) با بر مشردن منونه هاىي از اين دست، اذهان منايندگان را عليه تباييان برانگيختند تا جاىي كه 3(
 «كه شهر متام و كمال ويران شده، اسرا فروخته شوند؛ در متامى »3 «منايندگان چنني حكم كردند

 يونان، تباييان تبعيدى مستوجب اخراج شوند و هيچ يوناىن اى به يك تباىي پناه ندهد.»

) براساس تصميم جممع، شاه شهر را متام و كمال ويران ساخت و اين چنني، يونانياىن را كه 4(
 مهننني اسراى جنگى را به فروش »4 «سوداى شورش در سر مى پروراندند به وحشت انداخت.

  تاالن گرد آورد.440گذاشت و اين چنني مبلغ 

15. 

) پس از آن، منايندگاىن را به آتن فرستاد و خواستار حتويل ده خطيىب شد كه سياست 1(
 خصمانه اى را نسبت به وى در پيش گرفته بودند. در ميان 

 ______________________________
 )9، 9، 1). ر. ك به: آريان (1(

). بئوسيان و فوسيديان در اين جنگ ذينفع شدند؛ بئوسيان سرزمني تب را بني خود تقسيم 2(
 كردند. ر. ك به:

 

Hyperide, Epitaphios, 7; Justin, 11, 3- 4; Plutarque, Alex, 11, 
5- 6; Arrien, 1, 9, 9; Elien, Var, Hist, 13, 7; Diodore, 18, 11, 

3- 4; 
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 مهننني ن. ك به:

P. Roesch, Thespiesetlaconf ederationbeotien ne) 1965 (, pp. 
47- 48 

 )4، 11). ر. ك به: ژوسنت (3(

 )1، 38). درباره ى انگيزه و نيت دروىن اسكندر؛ ر. ك به: پوليب (4(

 639ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 بيش از ديگران منظور نظر بودند. بنابراين جممع عمومى برگزار »1 «آن ها، دموسنت و ليكورگ 
شد و منايندگان، مقابل مردم حاضر شدند. وقىت مردم به سخنان شان گوش فرادادند، سخت 
مضطرب و پريشان شدند: از سوىي مى خواستند وجهه و اعتبار شهر را حفظ كنند، از ديگر 
سوى، ويراىن تب، آن ها را به سخىت متأثر كرده بود و وقىت به ابعاد اين فجايع فكر مى كردند 

سراسر وجودشان را ترس و نگراىن فرا مى گرفت، زيرا تريه خبىت مهسايگان شان، واقعيت را در خاطر 
 »2 «آن ها متجلى ساخت.

 «نيك مرد» كه سياسىت مغاير با »3 «) سخن راىن هاى بسيارى در اين جممع ايراد شد و فوسيون 2(
سياست دموسنت را پيش مى برد اظهار كرد كه آن هاىي كه نفى بلدشان خواسته شده است مى بايد 

، به ميل خويش، مرگ را پذيرا شوند، براى آن كه »5 « و هياكن توس »4 «بسان دخرتان لئوس 
ميهن را از گزندى غريقابل جربان رهاىي خبشند. وى، آناىن را كه منى خواستند براى رستگارى شهر 
جانبازى كنند، به خاطر فرومايگى و بزدىل شان، مورد نكوهش قرار داد. اما اظهارات پرهياهوى 

 مردمى كه سخنانش را با ناخشنودى گوش مى دادند موجب شد كه او از جايگاه 

 ______________________________
)1.((Lycurgue )) م) و متحد و حامى 323- 396؛ خطيب و سياستمدار آتىن .  

 دموسنت 
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، 1). تريه خبىت تب، آتن و باقى يونان را سخت حتت تأثري قرار داده بود. ر. ك به: آريان (2(
؛ دينارك (عليه دموسنت، ( Contrectes .133))؛ اشني 1، 13)؛ پلوتارك (اسكندر، 2، 10
  ب) نيز اين نگراىن را به خوىب بازتاب داد.1، 38؛ 34، 28، 9). پوليب (24

)3.((Phocion )) 318- 402؛ سردار و خطيب آتىن و طرفدار طبقه ى آريستوكرات آتن 
  . م).

)4.((LesfillesdeLeos ) ؛ لئوس قهرماىن است كه قبيله ى لئونتيد، نام خويش را از وى گرفته
بود. وى در طى يك قحطى، بنا به اشاره ى هاتف دلف و با كمال ميل، دخرتان خويش را كه 

( Ceramique)هنوز دوشيزگاىن بيش نبودند، براى قرباىن تقدمي كرد. آتىن ها در حمله ى سراميك 
 رواقى به افتخار سه دخرت جوان وى برپا كرده بودند.

)5.((Lesfi llesdeHyakinthos ) ؛ يا هياسن توس(Hyacinthos ) ؛ در آتن عنوان
به دخرتان جواىن داده مى شد كه براى امنيت و جنات وطن، قرباىن ( Hyacintides)هياسن تيد

- آنان چهار تن و دخرتان هياكن توس السدموىن 1مى شدند. درباره ى آنان دو روايت وجود دارد: 
كه در آتن استقرار يافت، بودند. در طى محله ى مينوس به آتيك، بنا به دستور هاتفى، آتنيان به 
قرباىن دخرتان جوان پرداختند وىل اين كار نتيجه اى نداد و آتنيان جمبور شدند به پيشنهادهاى 

بودند كه در موقع نزديك شدن ( Erechthee)- آنان دو تن و دخرتان 2مينوس تن در دهند. 
سپاه الوزيس به آتن خود را قرباىن كردند. قربانگاه آنان در تپه اى به نام هياكن توس (هياسن توس) 

 قرار داشت.

 640ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 خطابه بريون رانده شود.

) دموسنت، به نوبه ى خويش، به سخن راىن سنجيده و متفكرانه اى پرداخت و مردم كه به 3(
واسطه ى سخنانش برانگيخته شده بودند، نسبت به اين مردان احساس ترحم كرده، آشكارا نشان 

 دادند كه خواهان جنات شان هستند.
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 را متقاعد كرد و »1 « تاالن- دماد5عاقبت، دموسنت- گفته مى شود به واسطه ى پرداخت مبلغ 
وى به جممع پيشنهاد داد آن هاىي را كه در خطراند، جنات خبشد و طرح حكمى را كه با خربگى 

نگاشته شده بود، قرائت كرد: در واقع اين حكم دربردارنده دفاعيه اى به نفع خطيبان بود و در آن 
وعده داده شده بود كه اگر آن ها بر اساس قانون سزاوار جمازات شناخته شوند، جمازات خواهند 

 شد.

) توده مردم، نرينگى را كه دماد در انداخته بود، قبول و حكم را تصويب كردند و دماد را به 4(
مهراهى برخى ديگر به عنوان مناينده نزد شاه فرستادند و به وى دستور دادند كه درباره ى تبعيديان 

 تباىي از اسكندر خبواهد كه به مردم آتن اجازه دهد پذيراى فراريان تباىي گردند.

) دماد به عنوان مناينده عازم شد و نبوغ سخن ورى اش، موفقيت متام عيارى را براى وى به مهراه 5(
آورد: وى اسكندر را متقاعد كرد كه اين مردان را از اتاماتى كه به آن ها وارد شده است، مربا 

 »2 «سازد و وانگهى، هر آن چه آتنيان خواسته بودند به آن ها ببخشايد.

16. 

) پس از آن، شاه و سپاهش به مقدونيه بازگشتند. اسكندر در اين زمان، فرماندهان جنگ، 1(
مهننني برجسته ترين دوستانش را گرد آورده، با آن ها درباره ى لشكركشى به آسيا مشورت كرد: در 

 چه زماىن بايد لشكركشى را آغاز كرد؟

 به چه شيوه اى بايد جنگ را پى گرفت؟

 ______________________________
)1.(Demade  

) به دو گروه 6، 10، 1). وقايع بدين راحىت كه ديودور مدعى است، پايان نپذيرفت. آريان (2(
مناينده اشاره مى كند كه به طور متواىل روانه شدند، با گروه خنست به بدى رفتار شد (پلوتارك، 

 ).17فوسيون، 
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 )4، 11مهننني ر. ك به: ژوسنت (

 641ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 و پارمنيون وى را اندرز دادند كه پيش از اقدام به چنني كار بزرگى، فرزندى »1 «) آنىت پاتروس 2(
براى خويش بياورد. اما چون مرد عمل بود و با هر آن چه كه ممكن بود اقداماتش را به تأخري 

 اندازد، خمالف بود به آن ها پاسخ داد: «چنني ابراز داشت:

چه شرمى، اگر مردى كه يونانيان وى را براى پيشربد جنگ گمارده اند و از پدرش سپاهيان 
شكست ناپذير را به مرياث برده است، منفعل باقى ماند و مراسم عروسى را جشن گريد و با 

 بردبارى تولد فرزندى را انتظار كشد!»

) پس از آن كه نقاط قوت شان را به آن ها خاطرنشان كرد و با سخن راىن هايش آن ها را به 3(
 قرباىن هاى باشكوهى را به افتخار خدايان ترتيب داد؛ »2 «جنگ برانگيخت، در ديون مقدوىن 

  برگزار كرد كه به وسيله ى آرخالئوس »3 «مهننني بازى هاى منايشى را به افتخار زئوس و موزها
 »5 «، يكى از اسالفش، برپا داشته شده بودند.»4«

 روز به طول اجناميد، زيرا براى هر موز يك روز را، كه نام آن موز 9) جشىن كه وى برگزار كرد 4(
بر آن بود، اختصاص داده بود. از ديگر سوى، چادرى جمهز به صد ختت آماده كرد، دوستان و 
فرماندهان و منايندگان شهرهاى يوناىن را براى برپاىي جشن دعوت كرد. تداركات باشكوهى كه وى 
فراهم ساخته بود، مشار زياد افرادى كه به ميزش فراخوانده شدند، مهننني تقسيم حيوانات قرباىن 

 بني متام 

 ______________________________
)1.((Antipatros )؛ در ترمجه ى هوفر، آنىت پاتر(Antipater ).آمده است 

)2.(DiondeMacedoine  
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)3.((Muses ) ؛ دخرتان زئوس و منه موزينه(Mnemosyne ) شب 9 خواهر و نتيجه ى 9؛ 
 معاشقه مى باشند.

 9مى دانستند. ( Ge)در پاره اى روايات آنان را دخرتان هارموىن يا دخرتان اورانوس و آمسان و زمني 
خواهر عبارت بودند از: كاليو  (اشعار محاسى)، كليو (تاريخ)، پوليم ىن (پانتوميم)، اوتر  (ىن)، 
ترپسيكور (اشعار كم امهيت و رقص)، اراتو (اشعار غناىي دسته مجعى)، ملپومن (تراژدى)، تاىل 

(كمدى) و اوراىن (جنوم). موزها داستان ها و حوادث خمصوص به خود نداشتند. آن ها معموال به 
عنوان خواننده در مهه ى اعياد بزرگ خدايان يونان شركت مى جستند و نه فقط خوانندگان اهلى 

بودند كه سرودها و آوازهاى دسته مجعى آنان، زئوس و ساير خدايان را حمفوظ مى داشت، بلكه بر 
متام شئون فكر بشر، يعىن فصاحت- اطمينان، حكمت- تاريخ، رياضيات و جنوم حكومت 

 داشتند.

)4.(Archelaos  

 )؛ درباره ى اين جشن ها، ن. ك به:1، 11، 1). ر. ك به: آريان (5(

 

W. Baege, DeMacedonumSacri s, Diss. phil. Halenses 23) 1913 
(, pp. 7- 11 

 

 642ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 سپاهيان و فراهم آوردن انواع غذاها؛ مجلگى اين متهيدات موجب شد سپاه نريويش را بازيابد!

 .17  . م 333- 334
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 و لوسيوس »2 « در آتن، روميان گايوس سولپيسيوس »1 «) در زمان آرخونىت كتزيكلس 1(
 را به كنسوىل منصوب كردند. اسكندر با سپاهش تا هلس پونت پيش روى و آن را از »3 «پاپرييوس 

 اروپا به آسيا هدايت كرد.

 نيزه اش را از كشىت پرتاب و آن را »4 «) خود، با شصت كشىت جنگى در تروآد پلو گرفت.2(
در زمني فرو كرد؛ او خنستني مقدوىن اى بود كه به خشكى پريد و اظهار كرد كه آسيا را از 

 خدايان، چون نعمىت كه با سرنيزه به دست آيد، مى ستاند.

 و ديگر قهرمانان را با قرباىن هاى مربوط به مراسم »6 «، آژاكس »5 «) مهننني گور آشيل 3(
 آنگاه به مشارش دقيق نريوهاىي كه وى را »7 «خاك سپارى و ساير مناسك مرسوم، گرامى داشت.

 مهراهى كردند، پرداخت.

  هزار مزدور بود:5 هزار متحد و 7 هزار مقدوىن، 12پياده نظام مركب از 

 پارمنيون فرماندهى مهه ى اين ها را بر عهده داشت.

  هزار تن، مهننني حدود7، ايلريى ها به مشار »9 «، ترى بال ها»8 «) اودريس ها4(

 ______________________________
)1.(Ctesicles  

)2.(GaiusSulpicius  

)3.(LuciusPapirius  

) كشىت 4، 18، 1 (آريان، 160) يا 6، 11 (ژوسنت، 182). اسكندر، در جمموع، از 4(
 جنگى بره مند بود.

باقى ناوگان كه حتت فرمان پارمنيون بود در آبيدوس پلو گرفت، حال آن كه شاه در مهان مكاىن 
 كه آخاييان پياده شدند، مستقر شد. ر. ك به:
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Arrien, 1, 17, 6; H. U. Instinsky, AlexanderderGros 
seamHellespont) 1949 (, p. 23 

)5.(Achille  

)6.((Ajax ).؛ وى در نربد تروآ، پس از آشيل، دلريترين و قوى ترين قهرمان سپاه بود 

) 4، 15)؛ پلوتارك (اسكندر، 5، 11)؛ ژوسنت (1، 12؛ 8، 11، 1). ر. ك به: آريان (7(
 مهننني ن. ك به:

 

G. Radet, AlexandreaTroied ansNotesCritique ssurL'Histoired' 
AlexandreI, p. 2 

)8.(Odryses  

)9.(Triballes  

 643ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، آن ها را مهراهى مى كردند. پياده نظام در »1 «هزار تريانداز و سربازاىن كه حتت نام «آگرياىن ها»
 تسالياىي كه كاالس، پسر 1800 هزار تن بودند. سپاه سواره نظام نيز حضور داشت: 30جمموع 

 سواره نظام بودند 600، فرماندهى آن ها را عهده دار بود. ساير يونانيان در جمموع »2 «هارپالوس 
 سواره نظام از «تراسيان، چاپارها و 900 بر آن ها فرمان مى راند. مهننني »3 «كه ارى ژيوس 

 فرمانده آن ها بود. در جمموع، سواره نظام چهار هزار و پانصد تن »4 «پئوىن ها» كه كاساندروس 
 بودند. بارى، چنني بود مشار آن هاىي كه با اسكندر به آسيا مى رفتند.
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 12) اما سپاهياىن نيز حتت فرماندهى آنىت پاتروس در اروپا گذارده شده بودند كه مشتمل بر 5(
  بودند.»5 « هزار سواره نظام 5هزار پياده نظام و 

 رسيد، »6 «) آنگاه شاه اردو را مجع كرد تا تروآد را ترك گويد. چون به پرستشگاه آتنا6(
 آريستاندروس [قرباىن كننده ] كه مقابل معبد بر روى زمني دراز كشيده بود، جمسمه ى آريوبرزن 

، خشرتپاون پيشني فريگيه، را مالحظه كرد. نشانه هاى نيك ديگرى نيز پديدار شد؛ شاه را »7«
يافت، با متام وجود تأكيد كرد كه شاه پريوزى را در نربد بزرگ سواره نظام از آن خود خواهد كرد، 

 به ويژه اگر خبت يارى كند و اين نربد در فريگيه روى دهد.

) وى افزود كه حني نربد، شاه يك سردار برجسته ى دمشن را با دستان خويش خواهد كشت و 7(
در واقع، اين، آن چه بود كه خدايان و به ويژه آتنا، كه اسكندر را در كامياىب اش يارى رسانده بود، 

 به او خرب دادند.

18. 

 ) اسكندر پيش گوىي هاتف را با خشنودى پذيرفت، قرباىن 1(

 ______________________________
)1.(Agrianiens  

)2.(Harpalos  

)3.(Erigyios  

)4.((Cassandros )؛ در ترمجه ى هوفر، كاساندر(Cassandre ).آمده است 

). اسكندر تقريبا نيمى از قواى نظامى مقدوىن را در اختيار آنىت پاتروس قرار داده بود. ر. ك 5(
 به:
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A. Momigliano, ReepopoloinMaced oniaprimadiAless 
androMagno, Athenaeum 13) 1935 (, p. 11; G. T. Griffith, 

TheMacedonianBac kground, GreeceandRome 12( 1965 ), pp. 
129- 130 

 )7، 15)؛ پلوتارك (اسكندر، 7، 11، 1). ر. ك به: آريان (6(

)7.(Ariobarzanes  

 644ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

درخشاىن را به افتخار آتنا نثار كرد و زره خويش را به اين ايزد بانو وقف كرد؛ اما حمكم ترين زره اى 
را كه در معبد گزارده شده بود، تصاحب كرد، آن را در بر كرد و از مهان خنستني نربد از آن بره 
جست كه در طى آن به واسطه ى شجاعت فردى اش، سرنوشت جنگ را رقم زد و اين چنني 

 آوازه ى پريوزى اش در مهه جا پينيد؛ اما اين واقعه چند روز بعد روى داد.

) خشرتپاون ها و سرداران پارسى، براى جلوگريى از عبور مقدونيان، خيلى دير رسيدند. وقىت 2(
نريوها را گرد آوردند براى چگونگى پيشربد جنگ عليه اسكندر به مشورت مشغول شدند [شوراى 
جنگى زله ]. ممنون رودسى، كه به خاطر استعدادهاى نظامى اش معروف بود، اندرز داد كه به 

جنگ برخنيزند بلكه سرزمني را ويران كرده و با اجياد قحطى آذوقه، از پيش روى مقدونيان جلوگريى 
كنند. مهننني بايسته است يك سپاه درياىي و پياده نظام را به مقدونيه اعزام كرده و ميدان جنگ را 

 كامال به اروپا بكشانند.

) اين مرد، هم چنان كه حوادث بعدى نشان دادند، برتين پيشنهاد را داده بود. با وجود اين، 3(
نتوانست ساير فرماندهان را متقاعد سازد؛ به اين بانه كه رفتارى كه وى توصيه مى كند با روحيه ى 

 »1 «جوان مردانه پارسيان سازگار نيست!

) به مهني دليل، پس از آن كه عقيده ى جنگ كردن غالب آمد، پارسيان از مهه جا، نريوها را 4(
فراخواندند و آنان كه، از حيث مشار، بيشرت از مقدونيان بودند به سوى فريگيه ى هلس پونت 
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 برپا كردند: مصب رود آن ها را »2 «رهسپار شدند و در آن جا اردويشان را در كرانه ى رود گرانيك 
 از ديد دمشن خمفى مى داشت.

19. 

 ) اسكندر وقىت از جتمع نريوهاى بربر آگاهى يافت، اختيار عمل را1(

 ______________________________
) داريوش با ترفندهاى جنگى، خمالف و خواهان جنگ بود. 6، 11). بر پايه ى نظر ژوسنت (1(

آريان روايىت كامال متفاوت از رويدادها به دست مى دهد: آرسيتس خشرتپاون از ويران ساخنت 
سرزميىن كه شاه بزرگ به وى واگذار كرده بود، سر باز مى زند. آرسيتس با آگاهى از تقصريش، 

) حال آن كه پسرش ميرتوپاتس به 3، 16، 1پس از جنگ گرانيك خودكشى مى كند (آريان، 
). 7- 5، 3، 16وسيله ى داريوش به جزيره اى واقع در خليج فارس تبعيد مى شود (اسرتابون، 

 كوتاه سخن آن كه پيكار به دوئلى بني آرسيتس و ممنون تقليل مى يابد.

)2.(Granique  

 645ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 در دست گرفت و پس از راه پيماىي شتابان، اردويش را مقابل دمشن برپا داشت:

 گرانيك بني دو اردو جارى بود.

) بربرها پاى كوه را اشغال كرده و حركىت منى كردند، زيرا تصميم شان اين بود كه از محله به 2(
دمشن، هنگامى كه از رود مى گذرد، خوددارى كنند؛ زيرا مى انديشيدند به جمرد اين كه فاالنژ 

 پراكنده شود برترى را در نربد از آن خود خواهند كرد.

) اما، اسكندر در آغاز روز، با عزمى راسخ سپاه را از رودخانه گذراند و دمشن را غافل گري كرد 3(
و سپاهش را براى نربد آراست. در اين هنگام، بربرها سواره نظام پرمشارشان را در متامى طول 
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جبهه ى مقدوىن آراستند: در واقع آن ها، تصميم گرفته بودند كه به يارى اين سواره نظام، سرنوشت 
 جنگ را، پيش از آن كه پياده نظام وارد نربد شود رقم زنند.

 خشرتپاون، جناح چپ را با سواره نظام خويش اشغال كرده »1 «) ممنون رودسى و آرسامنس 4(
 و سواره نظام پافالگونيان آراسته شده بودند؛ پس از آن، »2 «بودند. پس از آنان آرسيتس 

 »5 « جاى داشت.»4 «، خشرتپاون ايوىن، پيشاپيش سواره نظام هريكانيان »3 «اسپيرتوباتس 
 و مهني مشار از باخرتيان »6 «جناح راست را حدود هزار مادى، دو هزار سواره نظام رئوميرتس 

اشغال كرده بودند. سواره نظام ديگر مردمان، قلب سپاه را اشغال كرده بودند: مشار آن ها زياد و 
 هزار سواره نظام 10شجاعت فردى شان، از آن ها سربازان زبده اى ساخته بود. در جمموع بيش از 

 حضور داشتند.

 ______________________________
)1.(Arsamenes  

)2.(Arsites  

)3.(Spithrobates  

)4.(Hyrcaniens  

 ). آ. فون دوماژوسكى 5(

 (A. VonDomaszewski, SB. Heidelberg, 1925- 26, 1 Abh., p. 
53)  

به درسىت پى برد، هريكانياىن كه حتت فرماندهى خشرتپاون سارد قرار داشتند ىب ترديد از اين ايالت 
سربازگريى شده بودند و اين جا منظور مى بايد هريكانيان ليدى باشد كه اسرتابون هم به آن ها اشاره 

 ). عبارت «خشرتپاون ايوىن» نادرست است.3، 4، 13كرده است (اسرتابون، 

)6.(Rheomithres  
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 646ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 آن ها كه در عقب سپاه، به عنوان نريوى »1 « هزار تن نبود.100) پياده نظام پارس كمرت از 5(
ذخريه آراسته شده بودند، سالح را بر زمني گذارده بودند، زيرا فكر مى كردند كه سواره نظام براى 

 از پا درآوردن مقدونيان بسنده خواهد كرد.

) سواره نظام، در هر اردو، با شوروهيجان به نربد برخاستند و سواره نظام تساليان، حتت فرمان 6(
پارمنيون، كه جناح چپ مقدوىن را اشغال كرده بودند، قاطعانه محله ى رقيب را برتافتند. در جناح 
راست، ىب باك ترين سواره نظام، اسكندر را مهراهى مى كردند؛ اسكندر خنستني كسى بود كه بر 

 پارسيان تاخت آورد و نربد را با دمشن آغاز كرد و مشار زيادى از آن ها را از دم تيغ گذراند!

20. 

) چون بربرها به سخىت مى جنگيدند و در شجاعت با مقدونيان مهاوردى مى كردند، تقدير، 1(
 »2 «شجاع ترين سربازان را در يك مكان گردهم آورد تا پريوزى را رقم زنند.

) اسپيرتوباتس- پارسى اى با شجاعىت ىب نظري، خشرتپاون ايوىن و داماد شاه بزرگ، داريوش- با 2(
 با »3 «سپاه قدرمتندى از سواره نظام بر سر مقدونيان رخيت. در كنارش چهل خويشاوند شاه 

شجاعىت ىب مهتا مى جنگيدند و وى حريفانش را به سخىت حتت فشار قرار داد. او كه جسورانه 
 مى جنگيد خبشى از رقبايش را هالك كرد و جراحات زيادى بر خبش ديگر وارد كرد.

) چون ايستادگى در برابر چنني محله ى وحشتناكى دشوار بود، اسكندر افسار اسبش را كشيد 3(
 و به سوى اين خشرتپاون حركت كرد و بر بربر يورش آورد.

 جنگجوى پارسى پنداشت كه خدايان فرصت پيكار تن به تىن را به وى 

 ______________________________
 هزار سواره نظام يوناىن. هيچ 20 هزار سواره نظام ايراىن و 20): 4، 14، 1). ر. ك به: آريان (1(

پياده نظام آسياىي در گرانيك وارد جنگ نشد. منبع ديودور كه به طور آشكار از «پارسيان» سخن 
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 هزار يوناىن توسط هژمون احتاديه ى يونان دوستان خوددارى 20مى گويد، از روايت قتل عام 
 نشان داده است كه ارقامى كه ديودور آورده، فاقد ارزش است. W .Judeichمى كند.

 )4، 16)؛ پلوتارك (اسكندر، 4، 14، 1). پارسيان، اسكندر را نشانه گرفته بودند. آريان (2(

). «خويشاوندان شاه»- اعضاى اشراف زادگان پارسى- اين امتياز را داشتند كه نيم تاجى بر 3(
 پيشاىن خويش �ند؛ ر. ك به:

 

H. W. Ritter, DiademundKonigsh errschaft) 1965 (, p. 7 

 

 647ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ارزاىن داشته اند و شايد شجاعت فردى اش موجب شود كه آسيا از تديد بزرگى كه بر آن سايه 
 افكنده بود، رهاىي يابد.

 و با دستان خويش بر شجاعت پرآوازه ى اسكندر، پاياىن خواهد گذارد؟ وى با »1 «(منت الف)
پيشى گرفنت از اسكندر، زوبينش را به سوى او پرتاب كرد كه از شانه پوش راستش عبور و زره اش را 

 سوراخ كرد.

 و اين گونه خواهد شد كه شكوه پرآوازه ى پارسيان، هرگز مكدر نگردد؟ اين چنني، »2 «(منت ب)
با حركىت شتابان پيش رفت و چونان ضربه ى سخىت بر سالحش وارد آورد كه سپر و شانه پوش 

  اسكندر را دريده، زره اش را سوراخ كرد.»3 «راست 

) اما شاه تريى را كه حول بازويش تاب مى خورد، درآورد و پرت كرد و بر اسبش مهميزى زد و 4(
 با بره جسنت از نريوى پرش اسب، زوبينش را در وسط سينه ى خشرتپاون فرو كرد.
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) ستون هاى جماور دو اردو، با ديدن چنني دالورى شگفت انگيزى، خروشى برآوردند؛ در اين 5(
حال نوك نيزه بر اثر برخورد با زره، خرد و خرده هاى آن به اين سو و آن سو پخش شد و 

 اما شاه پيش دسىت كرد: »4 «جنگجوى پارسى، مششري را درآورد و به سوى اسكندر شتافت.
زوبينش را به سخىت از ميان برگرفت و آن را درست بر صورتش فرو كرد و ضربه اش را وارد 

 ساخت.

 ______________________________
 ). در منت «الف» از اين نسخه استفاده شده است:1(

 

Parisinusgr. 1665, Saec. XI 

 ). در منت «ب» از اين نسخه استفاده شده است:2(

 

Laurentianus 70, 12, Saec. XV 

 

Numerus 2 sigloLaurentianu s 70, 12, Saec. XVadditusScriptu 
ramscibaeindicat. 

). زره اى كه اسكندر بر تن مى كرد داراى حمافظ شانه 4، 16). ر. ك به: پلوتارك (اسكندر، 3(
 بود. ر. ك به:

 

E. Neuffer, DasKostumAlexand ersd. Gr.) 1929 (, p. 28; 
Fuhrmann, philoxenosvonEre tria( 1931 ), p. 133 
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) مهني نقش را به روزاكس نسبت مى دهد. بر پايه ى نظر پلوتارك 8- 7، 15، 1). آريان (4(
 ) روزاكس توسط اسكندر از پاى درآمد.4، 16(اسكندر، 

 648ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، برادر مردى كه كشته شده بود، با اسب به پيش آمد و چونان »1 «) در اين زمان، روزاكس 6(
ضربه ى مششري سهمگيىن بر فرق اسكندر كوفت كه كالهخود را شكافت و پوست سرش را 

 »2 «خراشيد.

- »3 «) روزاكس در پى آن بود كه ضربه ى دوم را بر مهان شكاف وارد سازد، اما كليتوس 7(
 »4 «ملقب به سياه- اسبش را به پيش راند و دست بربر را بريد.

21. 

) خويشان پادشاه گرد دو مرد از پاى درآمده حلقه زده، شروع به پرتاب نيزه هايشان به سوى 1(
اسكندر كردند؛ آنگاه تن به تن جنگيدند و خود را با متامى خماطرات مواجه ساختند تا شاه را از 

 پاى درآورند.

) اما اسكندر، به رغم مشار و گسرتدگى خماطراتى كه وى را احاطه كرده بودند، به شكست تن 2(
در نداد. دو ضربه بر زره، يك ضربه بر كالهخود و سه ضربه بر سپرى كه از معبد آتنا برداشته 
بود، وارد آمد. با وجود اين، ىب آن كه شانه خاىل كند سر را در برابر متامى گزندها برافراشت و در 

 اين حال، در اوج شجاعىت بود كه متامى نداشت.

) آن گاه، مشار زيادى از ديگر سرداران پرآوازه ى پارسيان، در نزديكى اش به خاك هالك افتادند 3(
كه در ميان آن ها آتيزيس، فارناكس- برادرزن داريوش- و ميرتوبوزانس- كه بر كاپادوكيان فرمان 

 »5 «مى راند- يافت مى شدند.

 ) مرگ مشار زيادى از فرماندهان و شكسىت كه مقدونيان بر متامى 4(
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 ______________________________
)1.(Rhosakes  

 ). درباره ى اين جراحت خفيف؛ ر. ك به:2(

 

Plutarque) DeAlex. Fort. 327 a)  

)3.(Clitos  

): حمتمل است كه روايت كليتارك چنني بوده باشد. به 20، 1، 8). ر. ك به: كنت كورث (4(
اعتقاد آريان، كليتوس بازوى اسپيرتيداتس را قطع مى كند، حال آن كه بر پايه ى نظر پلوتارك 

 ) كليتوس با ضربه ى نيزه اى او را از پاى درمى آورد.5، 16(اسكندر، 

) فهرسىت از پارسياىن كه در گرانيك كشته شدند به دست مى دهد. 3، 16، 1). آريان (5(
در اين ليست ديده ( Mithrobouzanes)و ميرتوبوزانس ( Pharnakes)فارناكس 

) 5، 34، 17، كه ديودور بار ديگر از مرگش در ايسوس (( Atizies)مى شوند؛ اما نه آتيزيس 
 ) هم خواىن دارد.10، 11، 3) و كنت كورث (8، 11، 2سخن مى گويد و با روايت آريان (

 649ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

تشكيالت پارسيان وارد آوردند، در وهله ى خنست، حريفان رودرروى اسكندر را وادار كرد راه فرار 
 پس از آن، سايرين نيز پا به فرار گذاشتند و نشان شجاعت به شهادت »1 «را پيش گريند.

مهگان از آن شاه مى بود زيرا چنني مى منود كه اين پريوزى در جمموع مرهون دالورى هاى شخص او 
بوده است. پس از وى، سواره نظام تساىل- كه در ركاب يگان هايشان به برتين شكل خدمت 
 كرده و با شجاعىت ىب نظري جنگيده بودند- به خاطر اين دالورى از افتخار بزرگى بره مند شدند.

 ) پس از فرار سواره نظام، پياده نظام وارد كارزار شد، اما نربد طوىل نكشيد.5(

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


بربرها كه به خاطر فرار سواره نظام، ترسيده بودند شجاعت را از كف داده، شتابان راه فرار را پيش 
 »2 «گرفتند.

 هزار پياده نظام و دست كم دو هزار سواره نظام هالك 10) نزد پارسيان، در جمموع، بيش از 6(
  هزار تن به اسارت درآمدند.20 از سوى ديگر، بيش از »3 «شدند.

پس از نربد، شاه خاك سپارى باشكوهى را براى مردگان به عمل آورد: با اين احرتامات، وى 
 »4 «مى خواست سربازانش را براى روياروىي با خماطرات جنگ ها، پرشورتر سازد.

) شاه پس از آن كه به سپاه اسرتاحت داد، محله را با عبور از ليدى از سرگرفت: سارد و 7(
 »5 «ارگ هايش را تصرف كرد و مهننني گنجينه هاىي را كه در آن جا يافت مى شدند و ميرتنس 

 »6 «خشرتپاون با كمال ميل به او تقدمي كرده بود، از آن خود كرد.

 ______________________________
 )1، 16، 1). ر. ك به: آريان (1(

). منبع 7- 6، 16)؛ پلوتارك (اسكندر، 2، 16، 1). درباره ى نربد دوم؛ ن. ك به: آريان (2(
ديودور در برابر اين كشتار خاموشى مى گزيند و از «بربرها» سخن مى راند. به نظر مى رسد 
پلوتارك (منبع باال) آنگاه كه يك پياده نظام پارسى را كه راه فرار در پيش گرفته است و يك 

 پياده نظام يوناىن را كه با شجاعت مى جنگد، متمايز مى كند اين دو روايت را ضايع مى كند.

 20000 سواره نظام، 0052: ( Fr .Gr .Hist .139 fr .5)). ر. ك به: آريستوبول 3(
را ذكر كرده است تعداد  Ptolemee) كه بدون شك ارقام 3، 16، 1پياده نظام؛ آريان (

  تن مى داند.1000كشتگان سواره نظام را 

 )6، 11)؛ ژوسنت (8، 16)؛ پلوتارك (اسكندر، 5- 4، 16، 1). ر. ك به: آريان (4(

)5.(Mithrenes  

 )-1، 17)؛ پلوتارك (اسكندر، 5- 3، 17، 1). ر. ك به: آريان (6(
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 650ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

22. 

 پناه برده »1 «) چون پارسياىن كه از جنگ گرخيته بودند مجلگى مهراه ممنون سردار به ملطيه 1(
، شاه اردويش را جماور اين شهر برپا كرد و هر روز با محالت پى درپى، بر باروهاى »2 «بودند

 شهر يورش مى آورد.

) در ابتدا، حماصره كنندگان از باالى باروها به راحىت از خود دفاع مى كردند. در واقع، بسيارى 2(
از سربازان در ميدان شهر گرد آمده بودند و ذخريه ى فراواىن از تريها و ساير ادواتى كه براى 

 ايستادگى در برابر حماصره كارآمد بودند، در اختيار داشتند.

) اما شاه به كمك ادوات جنگى باروها را به لرزه درآورد و اين چنني فشار را دو چندان كرد و 3(
، پى گرفت، حال آن كه مقدونيان بر آن »3 «حماصره را با قدرتى فزاينده، بر خشكى و دريا

قسمت از باروىي كه شكاف هاىي در آن اجياد شده بود، يورش آوردند. در اين هنگام، پارسيان با 
 پى بردن به اين كه از حيث مشار كمرتند، به دمشن پشت كرده، راه فرار را در پيش گرفتند.

) ساكنني ملطيه ىب درنگ خود را با شاخه هاىي در دست، التماس كنان به پاى شاه انداختند و 4(
از وى خواستند از جان و شهرشان درگذرد. گروهى از بربرها به دست مقدونيان كشته شدند؛ 

 »4 «برخى ديگر از شهر خارج شده، گرخيتند؛ باقى به اسارت درآمدند.

 ______________________________
 )؛ مهننني:4، 15، 7درباره ى ارگ سارد؛ ن. ك به: پوليب (

 

H. C. Butler, SardisI, Theexcavations) 1922 (, pp. 15- 36 

)1.(Milet  
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 ). درباره ى حماصره ى ملطيه؛ ر. ك به:2(

 

B. Haussoulier, EtudessurL'histo iredeMiletetduDi dymeion) 
1902 (, pp. 1- 8; Hillervon Gartringen, RE, XV 2( 1932 ), 

1602 sq. s. v. Miletos 

ديودور ادعا مى كند كه ساخلو، متشكل از پارسياىن بود كه از گرانيك جان سامل به در برده بودند 
و حتت فرمان ممنون قرار داشتند. اما اين كه سواره نظام ايراىن در دژى پناه جسته باشند به واقعيت 

 نزديك نيست.

 Phrourar) كه حتت فرمان 1، 19، 1آريان از ساخلوى مزدوران يوناىن سخن مى راند (
queHegesistratos ) 4، 18، 1بودند.( 

 )3، 19، 1؛ 5- 4، 18، 1). حماصره را تنها بر دريا ادامه داد؛ ر. ك به: آريان (3(

) كه بيشرت سخن از مزدوران 6- 4، 19، 1). درباره ى سرنوشت ساخلو؛ ر. ك به: آريان (4(
 يوناىن است.

 651ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) اسكندر نسبت به ملطيه اى ها به مهرباىن رفتار كرد، اما ديگران را به بردگى كشاند. از ديگر 5(
سوى، چون سپاه درياىي بيكار بود و پاسدارى از آن مستلزم هزينه هاى گزاىف بود، ناوگان را، به 
 غري از چند كشىت جنگى كه براى محل و نقل ادوات حماصره از آن ها بره جست، ترخيص كرد.

 كشىت جنگى متحدان كه به وسيله ى آتنيان فرستاده شده بود، يافت 20در بني اين ناوگان، 
 مى شد.

23. 
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 ) برخى مى گويند كه عقيده ى ترخيص ناوگان از آن سردار اليقى بود:1(

«چون آمدن داريوش قطعى بود و نربد سازمان يافته ى بزرگى درمى گرفت، وى انديشيده بود كه اگر 
اميد به رهاىي در گرخينت را از مقدونيان بگريند، اينان شور بيشرتى براى جنگيدن از خود نشان 

 خواهند داد.

) وى در نربد گرانيك نيز، مهني گونه عمل كرده بود: در واقع خود را به شيوه اى آراست كه 2(
پشت به رودخانه قرار گريد تا احدى تالش به گرخينت نكند، زيرا به ديدگان خويش مى ديد آن هاىي 

، شاه سرياكوز، »1 «كه مورد تعاقب قرار مى گريند در بسرت رود هالك مى گردند. بعدها آگاتوكل 
 به خاطر تقليد از اين حربه ى جنگى اسكندر، پريوزى غريمنتظره اى را به چنگ آورد:

) وى پس از آن كه با سپاه كوچكى از آفريقا عبور كرد، كشىت هاى جنگى اش را به آتش كشيد؛ 3(
اين چنني اميد سربازانش را براى جنات خويش از راه فرار، از بني برد و آنان را وادار كرد 

شرافتمندانه جبنگند. اين چنني بر سپاهيان ىب مشار كارتاژ كه براى نربد با وى آراسته شده بودند، 
 پريوز شد.»

) پس از تصرف ملطيه، سپاه- پارسيان و مزدوران- مهننني آزموده ترين سرداران، به 4(
  بود كه سراى شاهى »3 « اين شهر، بزرگ ترين شهر كاريه »2 «هاىل كارناس عقب نشيىن كردند.

 »5 « كاريه اى ها در آن جا واقع و پر از ارگ بود.»4«

 ______________________________
)1.((Agathocle )) م) مى زيست.289- 361؛ جبار سرياكوز كه حدود .   

 ) نيز به عقب نشيىن پارسيان و مزدوران يوناىن اشاره دارد.3، 19، 1). آريان (2(

)3.(Carie  

 ). مقصود ديودور از سراى شاهى، پايتخت آن مى باشد.4(

 )3، 19، 1)؛ آريان (16، 2، 14). ر. ك به: اسرتابون (5(
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 652ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) در مهني موقعيت، ممنون، زن و فرزندانش را نزد داريوش فرستاد و آن ها را به شاه بزرگ سپرد. 5(
وى هم زمان مى انديشيد كه با اين كار امنيت شان را به خوىب فراهم ساخته است؛ مهننني شاه 

بزرگ با در اختيار داشنت گروگان هاى ارزمشند، به سپردن فرماندهى كل قوا به وى تن خواهد داد. 
 اين دقيقا آن چه بود كه روى داد.

) داريوش، ىب درنگ، نامه اى به اهاىل اياالت ساحلى فرستاد و به مهه ى آن ها دستور داد از 6(
ممنون اطاعت كنند. وى با در اختيار گرفنت فرماندهى عاىل، آن چه را كه براى ايستادگى در برابر 

 حماصره در شهر هاىل كارناس الزم مى بود، فراهم كرد.

24. 

 »1 «) اسكندر شاه، ادوات حماصره و آذوقه ها را از طريق دريا به هاىل كارناس منتقل كرد.1(
خود، مهراه سپاهيانش، به سوى كاريه حركت كرد و با دادن امتيازاتى، مهر شهرهاىي را كه بر سر 

راهش بودند، به دست آورد. به ويژه شهرهاى يوناىن را با الطافش سرشار كرده، به آن ها 
خودخمتارى خبشيد و آنان را از ماليات معاف كرد. «وى افزود؛ براى رهاىي يونانيان است كه وى 

 »2 «با پارسيان به جنگ مبادرت كرده است.»

 بود و به خاندان شاهى »3 «) وقىت در حال راه پيماىي بود، پريزىن به مالقاتش آمد. نامش آدا2(
كاريه تعلق داشت. در طى شرفياىب، پريزن به وى گفت كه نياكانش، پادشاه آن سرزمني بودند و 
حال او درخواست كمك دارد: اسكندر دستور داد كه وى حكومت كاريه را به دست گريد و 

 خدمىت كه در حق اين زن روا داشت، مهر كاريان را برايش در پى داشت.

 ) در واقع، متامى شهرها، شتابان، منايندگاىن نزد شاه فرستادند تا3(

 ______________________________
). مهندسني مقدوىن ادوات حماصره اى- قطعات جدا از هم- در اختيار داشتند كه از طريق 1(

 )3، 27، 2درياى ميان صور و غزه نيز محل شدند. ر. ك. به: آريان (
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). اين سياست آزادى خواهانه در متامى شهرها به كار بسته شد، اما تنها شهرهاى يوناىن از 2(
پرداخت ماليات معاف شدند (وانگهى اينان مى بايست به جاى پرداخت ماليات، نوعى 

با شاه مى كردند) و ديگر شهرها به نشانه ى فرمان بردارى مى بايست ( Syntaxis)مهكارى 
ماليات مى پرداختند. مطالعات زيادى در اين باره اجنام گرفته، وىل به خاطر فقدان كتيبه ها، بسيارى 

 از مسايل مبهم باقى مانده است.

)3.(Ada  

 653ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ديهيم هاى طال را به عنوان نشان افتخار به وى داده، مهكارى خويش را در مهه ى زمينه ها به وى 
 تقدمي دارند.

اسكندر پس از آن كه اردو را جماور شهر برپا ساخت، حماصره را به روش هاىي شگفت انگيز و به 
 شدت پى گرفت.

) در واقع، ابتدا يورش هاى ىب وقفه اى را عليه باروها، چون امواجى پياپى، به عمل آورد و 4(
روزهايش را با جنگيدن سپرى كرد! آنگاه انواع گوناگون ادوات را به كار گرفت و پس از آن كه به 

كمك انباشت سپرهاىي كه مى توانستند از مردان برجسته اش در هنگام كار محايت كنند، 
خندق هاى بريون شهر را پر كرد، با ضربات كوبه، برج و باروها را لرزاند. پس از آن كه خبشى از 
بارو را به زير افكند، سعى كرد در جنگ هاى تن به تن، از طريق شكاىف، با زور، راهى تا درون 

 شهر براى خود باز كند.

) در ابتدا، ممنون به راحىت مقدونياىن را كه بر باروها يورش مى آوردند به عقب مى راند، زيرا 5(
سربازان زيادى در شهر داشت. از ديگر سوى، براى آن كه در كار ادوات حماصره اخالل اجياد 

 »1 «كند، شبانگاه به مهراهى بسيارى از سربازانش خارج شده، ماشني ها را به آتش كشيد.

) نربدهاى سخىت مقابل شهر در گرفت، مقدونيان از حيث شجاعت به وضوح سرآمد بودند، 6(
اما پارسيان به پاس مشارشان و تداركاتى كه فراهم آورده بودند بر آن ها برترى داشتند. آناىن كه از 
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بلنداى باروها محله را برمى تافتند، كمك زيادى به آن ها مى كردند: آنان با منجنيق هايشان، برخى 
 از دمشنان را هالك و برخى ديگر را جمروح مى كردند.

25. 

) در دو اردو، شيپورها هم زمان، عالمت جنگ را به صدا درآوردند و هنگامى كه سربازان، يك 1(
صدا، رشادت هاىي را كه در هريك از دو سپاه حمقق مى شد، فرياد برمى آوردند، هياهوىي از هر سو 

 طنني انداز مى شد.

 ) در واقع، برخى سرگرم خاموش كردن آتشى بودند كه از ميان ادوات به 2(

 ______________________________
) اشاره ى خمتصرى به خروج حماصرين از قلعه مى كند كه توسط نگهبانان 9، 20، 1). آريان (1(

مقدوىن به عقب رانده شدند. چنني برمى آيد كه ديودور درگريى بني نريوها را به نربدى متام عيار 
 تغيري داده است.

 654ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

باال زبانه مى كشيد؛ برخى ديگر تن به تن با دمشن مى جنگيدند و تلفات سنگيىن را وارد مى ساختند 
و سايرين نيز درون باروهاى ويران شده، باروهاى جديدى مى ساختند تا جايگزين آن ها گردد، اين 

 باروها بسيار مستحكم تر از باروهاى پيشني بودند.

) ممنون و سردارانش در صف خنست مى جنگيدند و پاداش هاى كالىن را به سربازاىن كه به 3(
واسطه ى شجاعت خويش، خود را متمايز كرده بودند، مى دادند؛ چنان كه شور زايدالوصفى، براى 

 به چنگ آوردن پريوزى در دو سپاه پديد آمد!

) بدين سان مشاهده مى شد سربازاىن كه از جلو جراحاتى برداشته و بيهوش افتاده بودند، به 4(
خارج از ميدان نربد برده مى شدند، در حاىل كه سايرين از اجساد هم قطارانشان كه بر زمني افتاده 
بود، محايت كرده، نربدهاى سخىت را پى مى گرفتند تا اين اجساد را به خارج از ميدان نربد برند. 
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سر آخر، ديگر سربازان كه پيش از اين به خاطر خماطرات فراوان، شجاعت خويش را از دست 
 »1 «داده بودند با فرياد فرماندهانشان، روحيه ى خويش را بازيافته، جاىن دوباره مى گرفتند.

) سراجنام برخى از مقدونيان، مقابل دروازه هاى شهر هالك شدند كه در ميان آن ها سردارى 5(
 »3 « به چشم مى خورد.»2 «برجسته به نام نئوپتومل 

پس از آن، چون دو برج از بن ويران و دو بارو به زير افكنده شده بودند، چند تن از سربازان 
 ممنون با مالحظه ى »4 «پرديكاس، شب هنگام، مست و نسنجيده، بر باروهاى ارگ محله كردند.

 و چون از حيث مشار برترى از آن وى بود، مقدونيان را فرارى »5 «ناتواىن مهامجان بريون آمد
 داده، تلفات سنگيىن بر آن ها وارد كرد.

 ______________________________
) به دست مى دهد، احساس مى شود كه 10، 20، 1). از فهرست تلفاتى كه آريان (1(

 كشته و 16 كشته از حماصره شدگان، 170درگريى اى جدى روى داده است اما نه نربدى بزرگ: 
  جمروح از مقدونيان.300

آريان اشاره مى كند كه ممنون در اين درگريى شركت جنست و پارسيان در نيل به هدفشان ناكام 
 ماندند.

)2.(Neoptoleme  

، 17). نئوپتومل، برادر آمينتاس كه ديودور ماجراهاى او را در مصر به زودى شرح خواهد داد (3(
). 10، 20، 1) به واسطه ى انزجار از اسكندر در صف پارسيان مى جنگيد (آريان 5- 2، 48

 ( infra ,chap .XLVIII)درباره ى شرايط تبعيدش؛ ن. ك به:

 )1، 21، 1). ر. ك به: آريان (4(

 )2، 21، 1). ر. ك به: آريان (5(

 655ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


) بسيارى از مقدونيان با آگاهى از اين رويداد به يارى آن ها شتافتند و جنگ بزرگى روى داد؛ 6(
در اين هنگام اسكندر خود را منايان ساخت، پارسيان با متام قدرت به عقب رانده شده، درون 
شهر به حماصره درآمدند. شاه پيكى فرستاد و به كمك صلحى موقت، اجساد مقدونياىن را كه در 

 آتىن كه در صف پارسيان »2 « و تراسى بول »1 «پاى باروها افتاده بودند، خواستار شد. افيالت 
مى جنگيدند براين عقيده بودند كه اجساد را براى خاك سپارى به آن ها بازنگردانند، اما ممنون 

 رضايت داد.

26. 

) پس از آن، به هنگام شوراى جنگ كه به وسيله ى سرداران تشكيل شده بود، افيالت اين 1(
عقيده را بيان كرد كه منى بايد آن قدر صرب كرد تا شهر تصرف شود و خود نيز به اسارت درآيند: 
سرداران مى بايد خويشنت خطر را به جان خريده، در صف خنست سربازان مزدور، بر دمشن تاخت 

 آورند.

) ممنون كه مى ديد افيالت آماده ى جان فشاىن است، به خاطر شجاعت و توان جسماىن اش 2(
 اميدهاى زيادى به وى بست و به او اجازه داد آن گونه كه خود صالح مى داند، عمل كند.

) او دو هزار مزدور زبده را با خود مهراه كرد، مشعل هاى نيمه افروخته را بني برخى از آن ها 3(
تقسيم كرد، برخى ديگر را مقابل دمشن آراست و ناگهان دروازه ها را گشود! در سپيده دم، با 

مردانش به خارج از شهر سرازير شد و ادوات حماصره را به آتش كشيد: ىب درنگ شعله ها از هر 
 كران افروخنت گرفت.

) در اين حال، خود پيشاپيش ستون دوم سپاه، كه صفوف را به هم فشرده كرده بودند تا 4(
آرايش نظامى در عمق سپاه به وجود آيد، حركت كرد و بر سر مقدونياىن رخيت كه براى يارى 
رساندن از اردو خارج شده بودند. وىل شاه با مالحظه ى آن چه كه در حال روى دادن بود، 

مقدونياىن را كه مهواره در جبهه ى فاالنژ مى جنگيدند، در خط مقدم و سربازان زبده را در پشت 
سر آن ها آراست تا اين چنني، نريوى ذخريه براى جايگزين شدن جنگجويان خط مقدم را تضمني 

 كند.
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 ______________________________
)1.(Ephialte  

)2.(Thrasybule  

 656ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

گذشته از اين، وى سربازان ديگرى را، كه داراى شجاعت زيادى بودند، به عنوان نريوى ذخريه در 
خط سوم قرار داد. خود، پيشاپيش سپاهش راهى شد و محله ى رقيب را كه گمان مى رفت آرايش 
به هم فشرده اش، آن را شكست ناپذير گردانيده، برتافت. مهننني افرادى را براى خاموش كردن 

 »1 «شعله هاى آتش و كمك به ادوات فرستاد.

) در مهني هنگام، هياهوى هولناكى در دو اردو طنني انداز شد، حال آن كه شيپورها عالمت 5(
جنگ را مى نواختند. به خاطر شجاعت و چشم و هم چشمى غري قابل وصف جنگجويان، نربد 

 سخىت درگرفت.

) ىب گمان، مقدونيان از گسرتش آتش جلوگريى كردند، اما افيالت و سربازانش در جنگ برترى 6(
يافتند. چون توان جسماىن افيالت بسيار بيشرت از توان جسماىن سايرين بود، وى در واقع بسيارى 
از كساىن را كه با او رويارو مى شدند، از دم تيغ گذراند. وانگهى بربرهاىي كه بر روى باروىي كه به 
تازگى ساخته شده بود، جاى گرفته بودند بسيارى از سربازان را با گلوله از پاى درآوردند: برج 

  ارش ساخته شده و پر از منجنيق بود.100چوبيىن به ارتفاع 

) از آن جا كه مقدونيان بسيارى به خاك هالك افتادند و سايرين در برابر اين گلوله ها به عقب 7(
نشستند و چون ممنون شخصا به مهراهى سربازاىن كه از حيث مشار بسيار بيشرت بودند، به كمك 

 »2 «آمده بود، شاه در وضع بغايت بغرجنى قرار گرفت.

27. 

 ) در زماىن كه مردم شهر، برترى را از آن خود مى كردند، اوضاع 1(
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 ______________________________
). مهه ى اين موارد ساختگى است. ديودور مى خواهد اين احساس را پديد آورد كه هوشى 1(

سازمان دهنده بر جنگ سيطره داشت. هيچ يك از اين موارد در روايت آريان ديده منى شود و از 
 نظر وى، به واسطه ى آشفتگى اوضاع هر كسى ساز خود را مى زند. براى اطالع بيشرت ن. ك به:

 

A. VonDomaszewski, sb. HeidelbergerAk. 1925- 26, I, pp. 25- 
26 

 از ديگر سوى به نظر منى رسد كه اسكندر براى اين نزاع سپاهش را آراسته باشد.

) سپاهيان پارس از طريق يك شكاف (راه خروجى نريوهاى 1، 22، 1). بر پايه ى نظر آريان (2(
افيالت) و از طريق ترى پيلون (راه خروجى نريوهاى ممنون) به بريون سرازير شدند. سربازاىن كه از 

)، اما هيچ كس 2، 22، 1طريق شكاف بريون آمدند، بدون دشوارى به عقب رانده شدند (
): احتماال دليل سراسيمگى و 1، 22، 1خروج سپاهيان پارس از راه ترى پيلون را انتظار نداشت (

 پريشاىن اسكندر ناشى از اين امر بود.

 657ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

جنگ به شيوه ى اعجاب انگيزى تغيري كرد. كهنه سربازان مقدوىن كه به خاطر كهولت سن از 
جنگيدن معاف بودند وىل مهراه با فيليپ جنگ هاى زيادى كرده و پريوزى در بسيارى از جنگ ها 

 را رقم زده بودند،

) در واقع، چون شرايط اجياب مى كرد، براى نشان دادن شجاعت خويش به جنگ فراخوانده 2(
شدند. به خاطر شجاعت و جتربه ى جنگى، بسيارى را هالك كرده و در حاىل كه به تلخى، 
سربازان جواىن را كه از جنگ مى گرخيتند به خاطر بزدىل شان نكوهش مى كردند، گردهم آمده، 
ستون هايشان را به هم فشردند و ثابت قدم، محله ى دمشن را كه اينك گمان مى كرد پريوزى را به 

 چنگ آورده است، برتافتند.
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) سر آخر، افيالت و بسيارى ديگر را كشتند؛ اين چنني باقى را وادار كردند كه در درون شهر 3(
 »1 «پناه جويند.

) با فرارسيدن شب، مقدونيان، هم زمان با فراريان، به درون باروها شتافتند. اما چون شاه 4(
 دستور داد شيپور عقب نشيىن را به صدا درآورند، عقب كشيده و به اردو بازگشتند.

) خشرت پاون ها و سرداران سپاه ممنون گرد آمدند و تصميم گرفتند شهر را رها كنند. پس از 5(
آن كه برتين سربازان را با هر آن چه كه به عنوان مهمات الزم بود، در ارگ مستقر كردند، خبش 

 عمده ى سپاه و داراىي هاى موجود را به كوس انتقال دادند.

) سحرگاهان، اسكندر از ماوقع آگاهى يافت. در اين زمان شهر را ويران و ارگ را با حصار و 6(
خندقى عميق احاطه كرد. از سوى ديگر، خبشى از سپاه را حتت فرماندهى سرداران، راهى اراضى 

 »2 «اطراف كرده، به آنان دستور داد مردمان مهسايه را به اطاعت درآورند.

 ______________________________
، 1) هزاران تن از حماصره شدگان كشته شدند؛ (ر. ك به: 7، 22، 1). بر پايه ى نظر آريان (1(

 ). آريان هيچ اشاره اى به مرگ افيالت ندارد.6، 22، 1 و 3، 22

). شايد اين خالصه ى خمتصر اشاره اى باشد به فرستادن پارمنيون به سارد، به مهراهى تعداد 2(
 ). ن. ك به:3، 23، 1زيادى از نفرات و با اين دستور كه به فريگيه نفوذ كند؛ ر. ك به: آريان (

 

P. Briant, AntigoneleBorgne) 1973 (, pp. 43- 44 

 

 658ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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اين سرداران جنگ را به سخىت پى گرفتند و متامى سرزمني تا فريگيه ى بزرگ را مطيع ساختند و 
 »1 «مهواره غذاى سربازانشان را از سرزمني دمشن تيه مى كردند.

) اسكندر، به نوبه ى خويش، متامى نوار ساحلى تا كيليكيه را به اطاعت خويش درآورد: 7(
شهرهاى زيادى را تصرف و پس از آن كه با عزمى راسخ، قالع مستحكمى را حماصره كرد، آن ها 
را فتح منود. بني اين مكان ها، يكى را به شيوه ى اعجاب آورى تصاحب كرد كه منى توانيم از اين 

 رويداد، به دليل ويژگى منحصرش، به سكوت بگذرمي.

28. 

، صخره ى بزرگى را كه به خاطر موقعيت مستحكمش »2 «) در سر حدات ليكيه، مرمريان 1(
قابل مالحظه است، در اشغال خويش داشتند. وقىت اسكندر از كنار اين قصبه ى مستحكم 

مى گذشت، آنان بر پس قراول سپاه مقدونيان محله ور شدند، مشارى از آن ها را كشته و حيوانات 
 و افراد زيادى را اسري كردند.

) از اين روى، شاه، خشمگينانه، قصبه را به حماصره درآورد و متامى تالش خويش را براى 2(
تصرف آن به كار بست؛ اما مرمريان به سخىت حماصره را برمى تافتند، زيرا داراى شجاعىت كم نظري 
بوده و به موقعيت مستحكم مكان، اطمينان داشتند. آنان به مدت دو روز پى درپى به اين قصبه 

 يورش آوردند و روشن بود كه شاه تا اين صخره را تصرف نكند دست از كار خنواهد كشيد.

) پريان، ابتدا به جوانان مرمره اى توصيه كردند از جنگ چشم بپوشند و با برتين شرايط ممكن 3(
با شاه از در صلح درآيند. اما چون جوانان به اين پيشنهاد گردن ننهادند و با جان باخنت در راه 
آزادى ميهن براى خويش افتخار مى آفريدند، آن ها را به كشنت فرزندان، زنان و پريان برانگيختند. 
درباره ى خود آن ها نيز چنني پيشنهاد كردند كه چون مى توانند در سايه ى نريوى جواىن خويش 

 جنات يابند، شبانگاه از

 ______________________________
 )6- 5، 23، 1). ر. ك به: آريان (1(

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


)2.(Marmariens  

 659ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ميان خطوط دمشن گرخيته و به كوه جماور پناه برند.

) جوانان اين پيشنهاد را پذيرفتند و هريك از ديگرى خواست به خانه ى خود بازگردد و مهراه با 4(
خانواده اش دل پذيرترين غذاها و نوشيدىن ها را صرف كنند، پيش از آن كه با اين سرنوشت شوم 

رويارو شوند. با وجود اين، جوانان كه حدود پانصد تن بودند، تصميم گرفتند از كشتار 
خويشاوندانشان سرباز زنند. برت آن بود متامى خانه ها را آتش زده، آنگاه خارج شده و به كوه ها 

 پناه برند.

) از اين رو، مهني تصميم خويش را عملى كردند، به طورى كه هر خانواده در منزل خويش 5(
مدفون شد، حال آن كه اينان، شب هنگام، با عبور از نريوهاىي كه شهر را حماصره كرده بودند، به 

 »1 «كوه جماور پناه بردند.

 بارى چنني بود آن چه كه در اين سال روى داد.

 .29  . م 332- 333

 و »3 « در آتن، قدرت كنسوىل در روم به كائسو والريوس »2 «) در زمان آرخونىت نيكوكراتس 1(
 تفويض شد. در اين سال، داريوش، مبلغ هنگفىت پول براى ممنون فرستاد و »4 «لوسيوس پاپرييوس 

 فرماندهى كل عمليات را به وى واگذار كرد.

) او با بسيج تعداد زيادى سرباز مزدور و جمهز ساخنت سيصد كشىت جنگى، تالش گسرتده اى 2(
 را به سوى خويش جلب »6 « در واقع، مردم خيوس »5 «را براى پيشربد جنگ به عمل آورد.

 ، آنگاه به آهنگ لسبوس بادبان برافراشت و»7 «كرد

 ______________________________
). به نظر مى رسد كه ديودور به خودكشى دسته مجعى سخت عالقه مند است. ر. ك به: ديودور 1(
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) خودكشى ساكنني 17، 25؛ و ديودور ( Isauriens) خودكشى 8- 1، 22، 18(
 ( Victomela)ويكتومال

)2.(Nicocrates  

)3.(CaesoValerius  

)4.(LuciusPapirius  

  . م و در زمان آرخونىت 333). ممنون مى بايد در بار 3- 1، 2). ر. ك به: آريان (5(
 كتزيكس اقدام به لشكركشى كرده باشد.

)6.(Chios  

 )1، 1، 2). ر. ك به: آريان (7(

 660ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 را به اطاعت خويش درآورد. پس »4 « و ارسوس »3 «، پريهه »2 «، متيمنه »1 «به راحىت آنتيسا
 از روزها حماصره، كه در طى آن سربازان زيادى را از دست داد، با دشوارى، شهر بزرگ ميتيلن 

 »6 « را كه از تسليحات عمده و مدافعني زياد ىب بره بود، تصرف كرد.»5«

) شدت عمل اين سردار خيلى زود نزد مهگان آشكار شد و اكثر مردمان جزاير سيكالد 3(
 از سوى ديگر، به يونان خرب رسيد كه ممنون با ناوگانش قصد »7 «منايندگاىن به سويش فرستادند.

 »9 « اوبه را دارد. اين خرب شهرهاى جزيره را در ترس و وحشت فرو برد.»8 «تصرف 

 يونانيان طرفدار پارس- از مجله اسپارتيان- به اميد تغيري در اوضاع سياسى به تكاپو افتادند.

) ممنون با دادن طال [اسلحه ى طالىي ]، بسيارى از يونانيان را از راه به در و آن ها را متقاعد 4(
 با اين حال تقدير نگذاشت كه اين مرد ارزش »10 «كرد كه مجلگى به جرگه ى پارسيان بپيوندند.

و قابليت خود را بيش از اين منايان سازد. در واقع، ممنون به بيمارى سخىت دچار شد و به 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


واسطه ى مرضى، كه به شيوه اى غريمنتظره بر وى عارض شد، درگذشت. با مرگ اين مرد، 
 »11 «امپراتورى داريوش نيز درهم شكست.

30. 

) بارى، شاه بزرگ براين اميد بود كه صحنه ى جنگ، از آسيا به اروپا كشانده شود. او 1(
 هنگامى كه از مرگ ممنون آگاه شد، دوستانش را براى شور گرد هم 

 ______________________________
)1.(Antissa  

)2.(Methymne  

)3.(Pyrrha  

)4.(Eresos  

)5.(Mitylene  

). بر پايه ى نظر آريان، ممنون در هنگام حماصره ى ميتيلن، كه 5- 1، 1، 2). ر. ك به: آريان (6(
 توسط فارناباز و اوتوفراداتس تصرف شد، درگذشت.

 ). آريان به اين منايندگان اشاره اى منى كند.7(

)8.(Eubee  

). پارسيان از زمان جنگ هاى مديك، به ارزش 4، 2، 2 و 1، 1، 2). ر. ك به: آريان (9(
 )، واقف بودند.2، 78، 19اسرتاتژيك اوبه، كه ديودور در جاى ديگر به آن اشاره مى كند (

، 2). پلوتارك (زندگاىن اسكندر) نيز به اين رويداد اشاره مى كند. مهننني ر. ك به: آريان (10(
14 ،6( 
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 ) درباره ى نتايج مرگ ممنون عقيده ى مشابى دارد.3، 1، 2). آريان (11(

 661ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

آورد و مسئله ى زير را با ايشان در ميان �اد: «آيا بايسته است سرداران و سپاهى را به سوى دريا 
فرستاد يا اين كه شاه بزرگ، خود مى بايد با متامى نريوهايش براى نربد با مقدونيان به سوى ساحل 

 »1 «سرازير شود؟»

) برخى براين عقيده بودند كه شاه بزرگ مى بايد شخصا نربد را آغاز كند و توضيح مى دادند كه 2(
- مردى كه »2 «سپاه پارسيان، اين چنني، با متام وجود جنگ خواهند كرد. اما خاريدم آتىن 

به خاطر شجاعت و استعدادهاى نظامى اش مورد حتسني مهگان بود و در كنار شاه بزرگ جنگيده 
و او را در متامى اقداماتش توصيه و اندرز كرده بود- به داريوش توصيه كرد كه ىب گدار به آب نزند 
و تاج و ختتش را به خطر نيندازد، بلكه مسووليت جان فرساى حكومت آسيا را شخصا به عهده 

 گريد و سردارى كارآزموده را به جنگ روانه سازد.

) وى افزود؛ سپاهى از صد هزار سرباز، كه يك سوم آن را مزدوران يوناىن تشكيل داده باشند، 3(
بسنده مى كند و بر اين امر تأكيد كرد كه خود شخصا تضمني موفقيت اين اقدام را بر عهده 

 خواهد گرفت.

) شاه بزرگ در ابتدا به اين پيشنهاد رضايت داد؛ اما آنگاه دوستانش به شدت با خاريدم به 4(
خمالفت برخاستند و اين شك را برانگيختند كه وى مى خواهد فرماندهى را به دست گريد تا 

امپراتورى پارس را به مقدونيان واگذارد. خاريدم خشمگني شده، بدون كمرتين خويشنت دارى، به 
خاطر بزدىل پارسيان زبان به دشنام گشود؛ اين چنني به خاطر سخنانش شاه بزرگ را بيش از پيش 

 در اين هنگام، داريوش كه خشم، حس منفعت طلىب اش را زايل كرده بود، بنا »3 «از خود رجناند.
  و وى را به خدمتگزاران خود سپرد و»4 «بر سنت پارس، كمربند خاريدم را گرفت 

 ______________________________
 ). ديودور تنها مورخى است كه به «شوراى جنگى» اشاره مى كند.1(
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)2.(Charideme  

 )26، 9). حكايت اخالقى. درباره ى هنر چگونه رفتار كردن با بزرگان؛ ر. ك به: ديودور (3(

 ... به فرمان كوروش، حاضران حىت 10): «10، 6، 1). ر. ك به: گزنفون (آناباسيس، 4(
 خويشان اورونتاس، برخاستند و به عالمت مرگ، كمربند او را گرفتند.» ر. ك به:

 

G. Widengren, Lesymbolismedela ceinture, IranicaAntiqua, 8) 
1968 (, pp. 133- 155 

- 

 662ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 امر كرد او را از پاى درآورند.

) هنگامى كه خاريدم به سوى مرگ رهسپار مى شد فرياد برآورد كه «شاه بزرگ خيلى زود از 5(
كرده ى خويش پشيمان خواهد شد و به زودى سزاى اين عذاب ناعادالنه را، آنگاه كه شاهد 

 نابودى امپراتورى خويش است، خواهد ديد!»

بارى، صراحت نابنگام و ىب اندازه ى خاريدم، اميدهاى فراواىن را كه وى به وجود آورده بود، بر باد 
 داد و اين چنني زندگى اش پايان يافت.

) وقىت خشم شاه بزرگ فرونشست، خيلى زود پشيمان شد و خود را به خاطر چنني خبط 6(
 بزرگى سرزنش كرد. اما قدرت پادشاهى منى توانست مانع از آن چه روى داده بود، شود.

 و »1 «) به مهني دليل، وى كه هنگام خواب، شجاعت مقدونيان، كابوسى براى او شده بود7(
مهواره فعاليت خستگى ناپذير اسكندر را پيش چشم مى آورد، سردارى را مى جست كه لياقت 
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جانشيىن ممنون را در فرماندهى داشته باشد. چون چنني كسى را نيافت، ناگزير شد كه شخصا به 
 سوى ساحل سرازير شده و براى جنات امپراتورى خويش جبنگد.

31. 

 و بابل را به عنوان حمل »2 «) وى شتابان، نريوهاىي را از سراسر سرزمني هاى امپراتورى فراخواند1(
جتمع آن ها تعيني كرد. از ديگر سوى، از ميان دوستان و خويشانش، افراد اليق را گزينش و به 
برخى از آن ها فرماندهى را كه با خوى و خصلت شان سازگار بود، واگذار كرده و به ديگران 

 »3 «دستور داد در كنارش جنگ كنند.

 ______________________________
- نزد ايرانيان، كمربند مناد رشته اى است كه رعيت را به ارباب پيوند مى دهد. ارباب وقىت بنده اش 

 را از كمربندش مى گريد، اعالن مى دارد كه پيوند گسسته شده است.

 )5- 4، 18) و پلوتارك (اسكندر، 6- 3، 3، 3). ر. ك به: كنت كورث (1(

). اغراق شده است. به دليل نبود وقت، از خشرتپاون نشني هاى شرقى سربازگريى نشد. ر. ك 2(
 به:

 

E. W. Marsden, ThecampaignofGau gamela) 1964 (, p. 3 

 هزار نفر از خويشان شاه 15- يگاىن از 1). كنت كورث آن ها را از هم متمايز مى كند: 3(
 3، 3 تن از خويشان شاه (كنت كورث، 200- گاردى برگزيده از 2) 14، 3، 3(كنت كورث، 

21( 

 663ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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) وقىت زمان تعيني شده براى جنگ فرارسيد، مجلگى در بابل گرد آمدند. مشار سربازان بالغ بر 2(
  هزار پياده نظام و دست كم صد هزار سواره نظام مى شد.400

بارى، داريوش با اين سپاه بزرگ، بابل را به آهنگ كيليكيه ترك گفت. وى زن، فرزندان- يك پسر 
 »1 «و دو دخرت- مهننني مادرش را با خود مهراه كرد.

) پيش از مرگ ممنون، اسكندر بسيار نگران بود، زيرا آگاه شده بود كه خيوس و شهرهاى 3(
لسبوس به اطاعت ممنون درآمده اند و ميتيلن با جنگ به تصرف درآمده است و افزون بر اين ممنون 

 رديف پاروىي و پياده نظام به مقدونيه محله كند و اين در حاىل بود 3مى خواست با سى صد كشىت 
 كه بيشرت يونانيان آماده ى پيمان شكىن بودند.

) وقىت خرب مرگ ممنون را به اطالع او رساندند از نگراىن شديد رهاىي يافت. اما اندكى بعد، به 4(
 وى كه در معرض بيمارى جان كاهى قرار گرفته بود دست »2 «بيمارى نسبتا سخىت دچار شد.

 به دامن پزشكان شد.

) در حاىل كه متامى پزشكان از پرستارى و عالج وى به دشوارى افتاده و درمانده شده بودند، 5(
فيليپ آركانياىي- كه به درمان هاى سريع وىل خطرناك، متوسل مى شد- وعده داد به كمك شربىت، 

 بيمارى را درمان مى كند.

) اسكندر با خشنودى پذيرفت: در واقع گفته مى شود كه در مهني زمان، داريوش، بابل را با 6(
 پزشك شربىت را به وى خوراند و به كمك مزاج بيمار، مهننني سرنوشت، »3 «سپاهش ترك كرد.

 خيلى زود چنان شد كه اسكندر از بيمارى رهاىي 

 ______________________________
 )8، 3، 3). ر. ك به: توصيف مالزمني داريوش نزد كنت كورث (1(

). ديودور دو رويداد مشهور را از قلم انداخت: استحمام اسكندر در سيدنوس و نامه ى 2(
 Fr)پارمنيون كه در آن از اسكندر خواسته بود نسبت به فيليپ طبيب بدگمان باشد. آريستوبول 

.Gr .Hist .139 fr 8 ) تصريح مى كند كه بيمارى اسكندر ناشى از خستگى مفرط بوده
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؛ 8، 11؛ ژوسنت 1، 19؛ پلوتارك، اسكندر، 5، 2، 3است و حكايت محام (كنت كورث، 
) 11- 8، 4، 2) ساختگى است و جنبه ى ختيلى دارد. از ديگر سوى، آريان (7، 4، 2آريان، 

جريان نامه ى پارمنيون را كه در نزد آريستوبول ديده منى شود با احتياط حكايت مى كند. (ن. ك 
 )4، 6، 3؛ كنت كورث، 8، 11؛ ژوسنت، 3، 19به: پلوتارك، اسكندر، 

 )3، 18)؛ پلوتارك (اسكندر، 2، 4، 2)؛ آريان (21- 19، 1، 3). ر. ك به: كنت كورث (3(

 664ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 بارى، او به رغم انتظار از خطر گرخيت و پاداش ارزمشندى به پزشك داد و وى را در »1 «يافت.
 حلقه ى وفادارترين دوستانش جاى داد.

32. 

) مادر شاه براى اسكندر- در بني ساير چيزهاى مفيد- نوشت كه وى مى بايد نسبت به 1(
 بدگمان باشد. وى مردى با شجاعىت كم نظري و سرشار از جاه طلىب بود؛ »2 «اسكندر لن سسىت 

 به مهراهى ساير دوستان، شاه را مهه جا مهراهى مى كرد و از اعتمادش بره مند بود.

) وىل چون اين اتام بر سلسله اى از واقعيت هاى حمتمل متكى بود، بازداشت شده، به زندان 2(
 افتاد و حتت مراقبت شديد قرار گرفت و منتظر حماكمه نشست.

اسكندر با اين خرب كه داريوش، تنها چند روز راه پيماىي با وى فاصله دارد، پارمنيون را با سپاهش 
فرستاد تا پيش از دمشن، گردنه اى موسوم به «دربندها» را به اشغال خويش درآورد. پارمنيون پس 
از رسيدن به اين مكان، با توسل به زور، بربرهاىي را كه پيش از او اين گذرگاه هاى صعب العبور را 

 به اشغال خويش درآورده بودند به عقب راند: اين چنني گردنه را به تصرف خويش درآورد.

) داريوش كه مى خواست بر حركت سپاهش شتاب خبشد، ساز و برگ گردونه ها و غرينظاميان 3(
 با اين خرب كه اسكندر پيش از او گذرگاه هاى صعب العبور را به »3 «را در دمشق سوريه گذارد.
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 »4 «اشغال خويش درآورده است، داريوش گمان كرد كه وى جرئت جنگيدن در دشت را ندارد.
 از اين روى، با گام هاىي شتابان، براى 

 ______________________________
). از نظر ديودور كه ديدگاهش به آريستوبول بسيار نزديك است، شجاعت اسكندر در اين 1(

 است كه داروى خطرناكى را، بدون آن كه كمرتين ترديدى به خود راه دهد، مى نوشد. ر. ك به:

 

F. Ruhl, Alexanderundsein Artzphilippos, NeueJahrbucherfu 
rphil. undpaed.) 1881 (, pp. 361- 364 

)2.(Ale xandreleLynceste  

). ديودور به اقامت داريوش 9، 11، 2)؛ آريان (12، 8، 3). ر. ك به: كنت كورث (3(
). 20 و پلوتارك، زندگاىن اسكندر، 3؛ 1، 6، 2سوريه اشاره اى منى كند. (آريان؛  sochoiدر

 درباره ى مسري حركت داريوش؛ ر. ك به:

R. Dussaud, Topographiehisto riquedelaSyriean 
tiqueetmedievale) 1927 (, pp. 445- 446 

). بر پايه ى نظر كنت كورث 11- 10، 8، 3)؛ كنت كورث (4، 6، 2). ر. ك به: آريان (4(
 ) پارمنيون در واقع خمالف جنگ در دشت بود و آن را �ى مى كرد.9، 7، 3(

 665ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 روياروىي با او روانه شد.

) اهاىل منطقه مقدونيان را به خاطر مشار اندكشان به ديده ى حتقري مى نگريستند، حال آن كه 4(
انبوه سپاه پارسيان، آن ها را سخت غرق شگفىت كرد. از اين روى، طرف اسكندر را رها كرده تا 
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طرف داريوش را بگريند و با شتاىب فراوان براى پارسيان، آذوقه و ساير تداركات را فراهم كردند: 
 را تصرف »1 «براى بربرها، اين انتخاب اهاىل نشانه ى پريوزى بود. اسكندر شهر مهم ايسوس 

 »2 «كرد كه ورودش وحشىت را در اين شهر برانگيخت.

33. 

) پس از آن كه پيش قراوالن به وى خرب دادند كه داريوش در سى استادى آن هاست و اين كه 1(
او رعب انگيز، با سپاه آراسته براى جنگ پيش مى آيد، اسكندر دريافت كه خدايان فرصت 
نابودى امپراتورى پارس را تنها در يك جنگ به وى خبشيده اند، اگرچه اين پريوزى به سخىت 

حاصل آيد. پس از آن كه سخناىن، مناسب با وضع موجود، براى سربازانش ايراد و آن ها را براى 
جنگ اصلى حتريض كرد، براساس شكل و ماهيت ميدان نربد، يگان هاى پياده نظام و سواره نظام را 
آراست؛ سواره نظام را در پيشاپيش سپاه قرار داد و به سپاهيان فاالنژ دستور داد، به عنوان نريوى 

 ذخريه، پشت آن موضع گريند.

) شخصا پيشاپيش جناح راست، به سوى دمشن پيش تاخت: زبده ترين سواره نظام، وى را 2(
مهراهى مى كردند. سواره نظام تساليان كه، در شجاعت و جتربه، سرآمد سايرين بودند جناح چپ 

 را در اختيار داشتند.

) وقىت دو سپاه در تريرس هم قرار گرفتند، بربرها باراىن از تري را به سوى اسكندر پرتاب كردند، 3(
اما ميزان تريها به قدرى زياد بود كه به هم برخورد مى كردند؛ اين امر موجب تضعيف اثرشان 

 »3 «مى شد.

 ______________________________
)1.(Issos  

 ). درباره ى ايسوس ن. ك به:6، 7، 3). ر. ك به: كنت كورث (2(
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A. Janke, AufAlexandersd. Gr. Pfaden, eineReisedurchKl 
einasien) 1904 (, p. 49 

) اين ها تريهاى مقدوىن بودند، چيزى كه درست به 4، 11، 3). بر پايه ى نظر كنت كورث (3(
 )3، 10، 2نظر منى رسد؛ ر. ك به: آريان (

 666ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) شيپورچيان، در هر دو سپاه، عالمت جنگ را نواختند، خنست مقدونيان فرياد جنگ سر 4(
دادند و هياهوىي كه آن ها برپا كردند بغايت شديد بود؛ اما هنگامى كه به دنبال آن بربرها پاسخ 
دادند، پادآواز آن از كوه جماور برخاست و هياهويشان، هم چنان كه انتظار مى رفت، به واسطه ى 

گسرتدگى از هياهوى پيشني فراتر بود، زيرا صداى پانصد هزار تن بسان صداى يك انسان 
 »1 «طنني انداز شد!

) اسكندر نگاهش را به هر سو مى گرداند و مى خواست داريوش را بازشناسد. مهني كه او را 5(
ديد، ىب درنگ با سواره نظامش به سوى شخص شاه بزرگ روانه شد؛ زيرا بيش از آن كه خواهان 

 پريوزى بر پارسيان باشد، مى خواست خويشنت اين پريوزى را به ارمغان آورد.

) در اين گريودار، متامى سواره نظام نيز وارد كارزار شدند؛ كشتار عظيمى روى داد! وىل فرجام 6(
جنگ به خاطر شجاعت جنگجويان نامعلوم ماند؛ در واقع كفه ى ترازو، براساس پيشروى و 
 عقب نشيىن متناوب دو طرف جنگ، گاهى به اين سو و گاهى به آن سو سنگيىن مى كرد.

) در واقع، هركس، هر تريى را كه پرتاب مى كرد يا هر ضربه ى مششريى را كه فرود مى آورد، 7(
هيچ يك به خطا منى رفت؛ زيرا با توجه به ازدحام، مهواره هدىف براى اصابت وجود داشت. 

بدين سان خيلى ها كه از جلو جمروح شده بودند، بر زمني مى افتادند. آن ها كه با متام وجود، تا 
آخرين دم مى جنگيدند پيش از آن كه شجاعت از آنان رخت بربندد، زندگى آن ها را ترك 

 مى گفت.

34. 
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) سرداران هريگان پيشاپيش مردانشان مى جنگيدند و شجاعت فردى شان، سپاه را 1(
برمى انگيخت كه شجاعانه رفتار كنند. اين چنني مى توانستيم شاهد جراحت هاى گوناگوىن باشيم، 

 حال آن كه جنگ هاىي بزرگ- با وقايع غريمنتظره ى گوناگون- براى پريوزى درمى گرفت.

 ______________________________
). چنني مى منايد كه 2- 1، 10، 3). درباره ى اين فريادها و بانگ ها، ر. ك به: كنت كورث (1(

، اين قسمت را از كليتارك (؟) ( Telamon)فابيوس پيكتور (؟) در روايتش از جنگ تالمون 
 هزار پارسى 500).- به طور معمول رقم 6، 29، 2اقتباس كرده باشد؛ ر. ك به: پوليب (

 اغراق آميز تلقى مى شود.

 667ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 وقىت اين پارسى، اسكندر را ديد »1 «) ىب باكى اگزاثرس، برادر داريوش، حتسني برانگيز بود.2(
كه به سوى داريوش مى تازد ىب آن كه متوقف ساخنت وى ممكن باشد، ميل شريك شدن با 

 سرنوشت برادرش، وجودش را فراگرفت.

) پس سواره نظام زبده ى حتت امرش را با خود مهراه كرد و بر اسكندر يورش برد؛ وى با اين 3(
گمان كه عشق و عالقه اى كه نسبت به برادرش نشان مى دهد، نزد پارسيان، آوازه اى باشكوه 
برايش به ارمغان خواهد آورد، مقابل گردونه ى داريوش نربد مى كرد. او مهنون جنگجوىي 

 كارآزموده، دل استوار، بر دمشن تاخت و تلفات سنگيىن بر آن ها وارد ساخت.

) اما شجاعت اسكندر و يارانش بيشرت بود به گونه اى كه در اندك زماىن مشار زيادى از اجساد 4(
گرداگرد گردونه ى داريوش برهم انباشته شد. در واقع، چون متامى مقدونيان مى خواستند بر شاه 
بزرگ دست يابند، جنگجويان با سرسخىت زايدالوصفى با هم مى جنگيدند، ىب آن كه در پى حفظ 

 جان خويش باشند.

) بسيارى از سرداران نامى پارسيان در اين جنگ به خاك هالك افتادند. در بني آن ها، آتيزيس، 5(
 از طرف مقدوىن ها نيز تعداد »3 «، ديده مى شدند.»2 «رئوميرتس و خشرتپاون مصر، ساباكس 
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 زيادى هالك شدند. اسكندر كه دمشن دورادورش حلقه زده بود، خود از ناحيه ى ران جمروح شد.
»4« 

 ) اما اسب هاىي كه يراق گردونه ى داريوش را مى كشيدند، جراحت هاى 6(

 ______________________________
 )8، 11، 33؛ ر. ك به: كنت كورث (( Oxathres)). درباره ى نقش اگزاثرس 1(

)2.(Sabakes  

) به مهني نام ها اشاره مى كنند. رئوميرتس و 10، 11، 3) و كنت كورث (8، 11، 2). آريان (3(
اشتباهى از طرف ( Tasiakes)آتيزيس، پيش از اين در گرانيك نيز جنگيده بودند- تازياكس 

 نسخه بردار است. سكه ها چهره ى ساباكس (آريان، كنت كورث) را تأييد كرده اند. ر. ك به:

 

E. T. Newell, Miscellaneanumis matica, cyrenetoIndia, 
Numismaticnotesa ndmonographs, 82) 1938 (, pp. 62, 68- 69 

) از نامه اى ياد مى كند كه اسكندر براى آنىت پاتروس 5، 20). ر. ك به: پلوتارك (اسكندر، 4(
 نوشت و درباره ى جراحىت است كه بر ران وى عارض شده است.

 )9، 11)؛ ژوسنت (2، 12، 3) و (10، 11، 3)؛ كنت كورث (1، 12، 2ن. ك به: آريان (

 ادعا مى كند كه اسكندر توسط داريوش جمروح شد.( fr .6)خارس ميتيلىن 

 668ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بسيارى برداشته بودند و مشار اجسادى كه دورادورشان مجع شده بود، آن ها را به وحشت 
 اسب ها لگام هايشان را به شدت تكان مى دادند و نزديك بود كه داريوش را به »1 «مى انداخت:

ميان دمشنان برند. اين چنني شاه بزرگ كه با سخت ترين خماطرات مواجه گشته بود، خويشنت، به 
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سرعت افسار را به دست گرفت و ناگزير شد، هم صالبت شاهانه اش را از كف دهد و هم از 
 سنىت كه پارسيان براى شاهانشان برپا مى داشتند، ختطى كند.

) خادمني، گردونه ى ديگرى براى داريوش آوردند؛ وىل هنگامى كه وى مى خواست از اين 7(
گردونه وارد گردونه ى ديگر شود حلظه اى آشفتگى روى داد و داريوش- كه دمشن از نزديك وى را 

 پارسيان (اطرافيانش) با مالحظه ى »2 «حتت فشار قرار داده بود- دچار ترس و وحشت شد.
 آشفتگى شاه بزرگ راه فرار را پيش گرفتند.

 سواره نظام يگان هاى جماور از آن ها پريوى كرده، ناگهان متام سواره نظام، پشت به دمشن كردند.
»3« 

) سواره نظام چون هنگام فرار، گردنه ى باريك و سنگالخى را در پيش گرفتند به هم برخورد 8(
مى كردند و يكديگر را زير پاها لگدمال مى كردند؛ به طورى كه بسيارى، ىب آن كه ضربه اى از دمشن 

دريافت كنند، از پاى درآمدند. در واقع، آن ها در يك مكان دراز كشيده بودند، برخى بدون 
سالح و برخى ديگر به دقت سالح خويش را حفظ كرده بودند. برخى كه مششري عريان خويش را 

 اما »4 «نگهداشته بودند موجب كشته شدن كساىن مى شدند كه بر روى اين مششريها مى افتادند،
  آن ها چهار نعل از آن عبور كردند»5 «مشار زيادى از راه گردنه فرار كردند و به دشت رسيدند.

 ______________________________
 )11، 11، 3). ر. ك به: كنت كورث (1(

) [داريوش سوار 7- 5، 11، 2؛ آريان ( infra ,37 ,1). درباره ى فرار داريوش، ر. ك به:2(
) [داريوش از گردونه اش به پايني مى پرد و بر 11، 11، 3بر گردونه اش مى گريزد]؛ كنت كورث (

 اسىب سوار مى شود.]

 )9، 11)؛ ژوسنت (2، 11، 2). ر. ك به: آريان (3(

 )16، 11، 3) و كنت كورث (3، 11، 2). ر. ك به: آريان (4(
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) از وى نقل كرده است.] مى آورد كه پارسيان ىب مشارى در 3، 11، 2- كاليسنت [كه پوليب (
) خاطر 8، 11، 2- آريان، ( Fr .Gr .Hist .138 fr .8چاله ى آب هالك شدند. پتومله 

 نشان مى كند كه آبكندى پر از اجساد پارسيان را به چشم خود ديده است.

 ). دشت ايسوس 5(

 669ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «و در شهرهاى متحدين پناه جستند.

) فاالنژ مقدوىن و پياده نظام پارسى، تنها اندك زماىن، جنگ و درگريى را پى گرفتند. در واقع، 9(
شكست پيشني سواره نظام پارسى، مهنون سرآغازى بر پريوزى كامل مقدونيان شده بود. متامى 
بربرها شتابان به دمشن پشت كردند و چون هزاران نفر براى فرار به سوى گردنه ى باريك هجوم 

 مى بردند متام زمني هاى جماور، خيلى زود، آكنده از اجساد شد.

35. 

 مقدونيان، به »2 «) با فرا رسيدن شب، پارسيان به راحىت به چپ و راست متفرق شدند.1(
نوبه ى خويش، از تعقيب آنان دست كشيدند و شتابان به غارتگرى پرداختند. چادرهاى شاهى 

 »3 «به خاطر جتهيزات بسيار نفيس، سخت آن ها را سرگرم خويش ساخته بود.

) بدين سان از خزانه ى شاهى، طال و نقره و جامه هاى فاخر بسيارى به يغما رفت. آنان به 2(
مهني شيوه، ثروت هاى كالىن را كه از آن دوستان و خويشان شاه بزرگ و مهننني ديگر سرداران 

 بود، به غارت بردند.

) بر پايه ى سنت اجدادى، عالوه بر زنان خاندان شاهى، زنان خويشان و دوستان شاه نيز، 3(
 »4 «سوار بر گردونه هاى زرين، سپاه را مهراهى مى كردند.

) هريك از اين زنان با توجه به ثروت كالن و زندگى پرجتمل شان، اموال منقول گران با و 4(
 زيورآالت زنانه ى بسيارى را با خود آورده بودند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 چه سرنوشت شومى است، سرنوشت اين زنان به اسارت درآمده!

 ) آن ها كه پيش از اين، در رفاه و جتمل و بر گردونه هاى باشكوه، ىب آن كه 5(

 ______________________________
 ) كه با تفضيل بيشرت بدان مى پردازد.18، 11، 3). ر. ك به: كنت كورث (1(

 ) كه با تفصيل بيشرتى بدان مى پردازد.18، 11، 3). ر. ك به: كنت كورث (2(

 )9، 11)؛ ژوسنت (20، 11، 3). ر. ك به: كنت كورث (3(

). درباره ى اين گردونه هاى چهارچرخ كه مسقف بوده و با سر پناه هاى پارچه اى يا چرمى 4(
، 15)؛ ديودور (41، 4، 6آراسته شده بودند؛ ر. ك به: گزنفون، تربيت كوروش [كوروش نامه ]، (

) و اردشري 26)؛ متيستوكل (1، 43)؛ پلوتارك (اسكندر، 76، 9 و 83، 7)؛ هرودوت (7، 56
).- مهننني ن. ك به:  . 11، 4، 4) و (11، 13، 3)؛ كنت كورث (2، 19، 3)؛ آريان (5(

 .167- 166، صص 1968وينرون، اسب در يونان و روم باستان، 

 670ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بگذارند هيچ قسمىت از بدنشان عريان ديده شود با رنج بسيار به سوى ساحل برده مى شدند، 
كنون، در حاىل كه پوشش ساده اى آن ها را مى پوشاند و جامه هايشان دريده مى شد، از خيمه شان 
مى گرخيتند و شيون و زارى سرمى دادند و با فريادهاى بلند، از خدايان استمداد مى جستند و به 

 زانوى فاحتان مى افتادند.

) با دسىت لرزان، زيورآالتشان را درمى آوردند و گيسوانشان را مى گشودند؛ بر زمني سنگالخ 6(
مى دويدند و گردهم مجع مى شدند؛ از مالزمانشان يارى مى خواستند كه آن ها نيز خود، از ديگران 

 كمك مى طلبيدند.

) اما آن ها را با خود مى كشاندند: برخى اين تريه خبتان را با موهايشان مى كشيدند و برخى 7(
ديگر جامگانشان را مى دريدند و دست به بدن هاى عريان شان مى سودند و با ته نيزه شان، بر بدن 
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آن ها مى كوفتند و اين چنني به يارى سرنوشت، آن چه را كه نزد بربرها آن قدر حمرتم و باعث نام 
 بود، هتك مى كردند.

36. 

) با مشاهده ى اين خبت برگشتگى، نرم خوى ترين مقدونيان، احساس ترحم كردند و بر تريه خبىت 1(
اين شورخبتان، رحم آوردند. اينك، نزاكت و بزرگ منشى از اين زنان رخت بربسته بود، حال آن كه 

 »1 «بيگانه- دمشن- در نزديكى آن ها بود و آن ها را به اسارتى شرم آور و بدفرجام كشانده بود.

 »2 «) خبصوص مادر داريوش، مهسر، دو دخرت بالغ و پسرش- كه كودكى بيش نبود!-2(
 اشخاص حاضر را، به رخينت اشك ترحم برانگيختند.

) وقىت خبت برگشتگى اى كه اينان قرباىن آن شده بودند، مهننني شورخبىت هاى عظيمى كه به 3(
شيوه اى غريمنتظره بر آنان حادث شده بود، به پيش چشم مى آمد، اين منظره به طور منطقى، حس 

 ترحم بر اين بينوايان را برمى انگيخت.

) آن ها منى دانستند كه آيا داريوش جان سامل به در برده است و هنوز زنده است يا او نيز، در 4(
 اين فاجعه ى مهگاىن هالك شده است؛ از ديگر سوى مى ديدند

 ______________________________
 ). درباره ى معىن «اسارت» در اين جا؛ ر. ك به:1(

 

P. Ducrey, Letraitementdesp risonniersdeguer redanslaGreceant 
iques) 1968 (, p. 30 

)؛ 9، 11، 2)؛ آريان (24، 11، 3). درباره ى خانواده ى داريوش؛ ر. ك به: كنت كورث (2(
 )9، 11ژوسنت (
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 671ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كه دمشنان، سالح بر دست، خيمه شان را غارت مى كنند و به خاطر نشناخنت هويت اين اسريان، 
 از روى ناآگاهى، رفتارى متناسب نسبت به اينان پيش منى گريند.

خالصه اين كه سراسر آسيا مهراه با آنان اسري شده بود و وقىت مهسران خشرتپاون ها به پايشان 
 و از آن ها كمك مى خواستند، ىب آن كه بتوانند كمكى به آنان برسانند، ايشان نيز »1 «مى افتادند

 از آن ها مى خواستند در تريه خبىت شان بدان ها يارى رسانند.

، نوكران اسكندر، محام و شامش را آماده كردند. آنان »2 «) پس از تصاحب خيمه ى داريوش 5(
انبوهى مشعل برافروختند و منتظر شاه شدند: او پس از تعاقب، وقىت متام اسباب و اثاث داريوش 

 را براى خويش آماده يافت، آن را نشانه ى سيادتى ديد كه بر متام آسيا گسرتده خواهد شد.

) در طى نربد، از بربرها، بيش از صد هزار پياده نظام و دست كم ده هزار سواره نظام هالك 6(
 سواره نظام را از 150شدند. مقدونيان، به نوبه ى خويش، حدود سه هزار پياده نظام و تقريبا 

  اين چنني، نربد ايسوس كيليكيه فرجام يافت.»3 «دست دادند.

37. 

) داريوش كه به خاطر قابليت جنگ افزارهاى دمشن شكست خورده بود، شتابان راه فرار را پيش 1(
گرفت و سوار بر برتين اسبانش، يكى پس از ديگرى چهار نعل تاخت و سعى كرد از دستان 

 اسكندر بگريزد: نقشه اش، رسيدن به خشرتپاون نشني هاى عليا بود.

 ) اسكندر كه مى خواست داريوش را به چنگ آورد، به نوبه ى خويش، با2(

 ______________________________
) نيز از مشار زيادى از زنان اشراىف سخن مى راند، وىل در ادامه ى 25، 11، 3). كنت كورث (1(

) خاطر نشان مى كند كه اين زنان اشراىف در دمشق حضور 14- 12، 13، 3كتاب خويش (
 داشتند (ر. ك به:
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) از چند تن از زنان اشراىف سخن 9، 11، 2). آريان (1، 24 و 4، 21پلوتارك، اسكندر، 
 مى گويد.

 )6، 20)؛ پلوتارك (اسكندر، 23، 11، 3). ر. ك به: كنت كورث (2(

 10 هزار پياده نظام و 100): 27، 11، 3). ترازنامه ى تلفات: الف- پارسيان: كنت كورث (3(
 هزار سواره نظام؛ ژوسنت 10 هزار پياده نظام و 90): حدود 8، 11، 2هزار سواره نظام؛ آريان (

 هزار تن اسري؛ پلوتارك 40 هزار سواره نظام و بيش از 10 هزار پياده نظام، 61): 9، 11(
، 11، 3 هزار تن در جمموع. ب- مقدونيان: كنت كورث (110): بيش از 5، 20(اسكندر، 

 ):9، 11 سواره نظام؛ ژوسنت (150 پياده نظام و 32): 27

  سواره نظام.150 پياده نظام و 130

 672ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

  استاد200سواره نظام مالزمان و ديگر سواره نظام زبده، به تعاقب وى پرداخت. پس از طى 
، راهش را كج كرده، حدود نيمه هاى شب به اردو بازگشت؛ محامى گرفت تا خستگى هاى »1«

 ، آنگاه وقت خود را صرف خوردن شام كرد.»2 «ناشى از مرارت هاى روز را از تن به در كند

 ) به مهسر و مادر شاه خرب رساندند كه اسكندر با غنامي داريوش، از تعاقب بازگشته است.3(
 در اين هنگام، زنان شيون و زارى سر دادند؛ گروه اسريان نيز با اين خرب در عزايشان سهيم »3«

- يكى از »4 «شدند و ناله و شيون سر دادند. شاه با آگاه شدن از احساسات زنان، لئونات 
 »5 «دوستانش- را فرستاد تا به اين هياهو و غوغا پايان دهد و با آگاه ساخنت سى سى گامربيس 

از زنده بودن داريوش و اين كه اسكندر با خانوده اش با احرتام شاياىن رفتار خواهد كرد، به وى 
 قوت قلب خبشد:

خود مى خواست در صبح براى عرض سالم پيش آيد و با رفتارش، انسان دوسىت اش را نشان 
 دهد.
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) اسريان با مشاهده ى اقبال فوق العاده اى كه بدون هيچ اميدى به آن ها روى كرد، اسكندر را 4(
 مهنون ايزدى انتظار كشيدند و به شيون و زارى پايان دادند.

- كسى كه نزد شاه بيش از مهه حمرتم »6 «) سپيده دمان، شاه يكى از دوستانش هفس تيون 5(
 مشرده مى شد- را با خود مهراه كرد و به مهراهى هم، نزد زنان رفتند.

هر دو جامه هاى شبيه به هم بر تن داشته و هفس تيون از حيث جثه و زيباىي، برتر مى منود. به 
 »7 «مهني خاطر، سى سى گامربيس گمان برد كه او شاه است و در برابرش سر تعظيم فرود آورد؛

 اما چون اشخاص حاضر با سر، اشاراتى به وى كردند و

 ______________________________
 )6- 5، 11، 2 كيلومرت. ر. ك به: آريان (36). حدود 1(

 )7، 20). ر. ك به: پلوتارك (اسكندر، 2(

 )5، 20)؛ پلوتارك (اسكندر، 6، 11، 2). ر. ك به: آريان (3(

)4.(Leonnat  

)5.(Sisygambris  

)6.(Hephaistion  

 ؛ ر. ك به:- Proskynese ). درباره ى 7(

 

F. VonSachsen- Meiningen, ProskynesisinIra n, dansF. 
Altheim, GeschichtederHun nen, II 

- 
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 673ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

اسكندر را با دست به او نشان دادند، از اشتباهش سراسيمه شد و اين بار، در برابر اسكندر 
 تعظيم كرد.

) اما اسكندر سخن آغاز كرد و گفت: «هيچ نگران نباش، مادر: او نيز اسكندر است.» به 6(
هر حال، اسكندر وقىت اين پريزن را «مادر» صدا كرد، با اين كار كه رعايت كمال ادب بود، 
نشان داد كه با اين زنان خبت برگشته و بيناره، از اين پس به نيكى رفتار خواهد شد. اسكندر 

وقىت صراحتا عنوان كرد كه وى مادر دومش خواهد بود، ىب درنگ به وعده اى كه بر زبان رانده بود، 
 جامه ى عمل پوشاند.

38. 

) او اطراف سى سى گامربيس را پر از زرق وبرق شاهانه كرد و با به عمل آوردن احرتاماتى كه 1(
حق او بود، منزلىت را كه پيش از اين، از آن بره مند بود به وى بازگرداند. پس از آن كه متامى 
خدمت كاراىن را كه داريوش به وى داده بود در اختيارش گذارد، خود شخصا خدمت كاران 

ديگرى را به وى داد كه از حيث مشار، كمرت از خدمت كاران پيشني نبودند. مهننني وعده داد 
برت از آن چه كه داريوش تصميم گرفته بود، براى دخرتان جوان تسهيالت فراهم كند، مهننني وعده 

 داد پسر را مهنون پسر خويش بزرگ كند و وى را از افتخارات شاهانه بره مند سازد.

) چون او را به نزد خويش فراخواند و در آغوش گرفت، وقىت ديد كه پسر درست به چشمانش 2(
 ساله شهامىت بيش از 6خريه شده است و اصال نرتسيده است، به هفس تيون گفت كه اين پسر 

 اما درباره ى مهسر داريوش و احرتام شاياىن »1 «سنش نشان مى دهد و از پدرش شجاع تر است.
كه مى بايست از آن برخوردار باشد؛ اسكندر تأكيد كرد، خويشنت مراقب خواهد بود كه وى 

 چيزى را متحمل نشود كه 

 ______________________________
 )26، 12، 3). ر. ك به: كنت كورث (1(
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 674ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «مناىف احرتامى باشد كه وى در گذشته از آن بره مند بوده است.

) وى سخنان بسيار ديگرى، پر از خوىب و هم دردى ايراد كرد، به گونه اى كه زنان به خاطر 3(
شادى غريمنتظره اى كه در دل احساس كردند، ىب آن كه بتوانند خويشنت دارى كنند، اشك رخيتند. 
اسكندر براى تصديق گفته هايش، دست راست خويش را به آن ها داد و اينان كه از خريخواهى و 
حمبتش بره مند شدند، او را غرق ستايش كردند. افزون براين، متامى مالزمان جنگى اش، اين كار 

 نيكوى او را ستودند.

) كوتاه سخن اين كه، از متامى كارهاى مناياىن كه اسكندر حمقق كرده است، من گمان مى كنم 4(
هيچ عملى نيست كه از اين رفتار وى در اين موقعيت، بزرگ تر و سزاوارتر براى اشاره و ثبت در 

 »2 «يك اثر تارخيى باشد.

) در واقع، شهربندان ها، جنگ هاى منظم و ساير موفقيت هاىي كه در جنگ حاصل مى آيد به 5(
خبت يا شجاعت بسته است؛ اما ترمحى كه در حني اعمال قدرت نسبت به تريه خبتان روا مى دارند، 

 تنها به خرد بسته است.

) در واقع، بيشرت مردم در وقت پريوزى چنان از خود ىب خود مى شوند كه ضعف مشرتك نوع 6(
بشر را به ديده ى حتقري مى نگرند. حىت امروزه نيز مى توان مشاهده كرد كه بيشرت مردم از برتافنت 

 موفقيت عاجزند، گوىي اين بار سنگيىن است كه بر دوش مى كشند.

) اگرچه، اسكندر چند نسل پيش از ما زاده شده است، وىل هنوز هم از حتسني و ستايش 7(
 حبقى كه سزنده ى فضايل اوست، بره مند است.

39. 

) داريوش پس از رسيدن به بابل، جنگجوياىن را كه از نربد ايسوس صحيح و سامل بازگشتند، 1(
  به رغم فاجعه اى كه به تازگى متحمل »3 «اسرتاحت داد.
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 ______________________________
) به نامه اى از اسكندر اشاره مى كند كه در آن اظهار مى دارد؛ 2، 22). پلوتارك (اسكندر، 1(

هرگز زن داريوش را نديده و عالقه اى به ديدنش نداشته است. موضوع پرهيزگارى اسكندر- كه به 
، 4؛ 21، 12، 3اندازه ى پرهيزگارى سيپيون معروف شده است- در نوشته هاى كنت كورث (

 ) وضوح بيشرتى دارد.22، 10

 )18، 12، 3). ر. ك به: كنت كورث (2(

، 2)؛ آريان (3، 1، 4). دو هزار تن از اين جنگجويان، مزدوران يوناىن بودند: كنت كورث (3(
13 ،1( 

 675ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

شده بود، نه تنها در عزم خويش كوچك ترين تزلزىل به خود راه نداد؛ بلكه به اسكندر نوشت از 
پريوزى اش مغرور نشده و اسريان را در قبال مبلغ هنگفىت مبادله كند. وى افزود كه اگر اسكندر 
خبواهد دوست وى شود، آسياى اين سوى رود هاليس- سرزمني و شهرها- را به وى واگذار 

 »1 «خواهد كرد.

) اسكندر دوستانش را مجع كرد و با خمفى كردن نامه ى واقعى، نامه ى ديگرى را كه خود نوشته 2(
 ؛ اين چنني منايندگان را با دست خاىل بازگرداند.»2 «و موافق منافع اش بود به جممع عرضه كرد

) داريوش كه در اين شرايط از انعقاد قرارداد، از راه سياسى، چشم پوشيده بود، تداركات 3(
نظامى عظيمى را فراهم كرد؛ كساىن را كه متامى جنگ افزارهايشان را حني فرار رها كرده بودند، 

دگربار مسلح كرد و سربازان جديدى را در يگان هاى سپاهش گنجاند. مهننني از 
خشرتپاون نشني هاى عليا، سپاهياىن را كه به خاطر تعجيل در لشكركشى پيشني بالاستفاده گذارده 

 بود، فراخواند.
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) بدين سان براى بسيج نريوها، چنان شور و حدتى از خويش نشان داد كه سپاه كنوىن دو برابر 4(
 هزار 200 هزار پياده نظام و 800بيشرت از سپاهى بود كه در ايسوس آراسته بود. در واقع، وى 

 »3 «سواره نظام، بدون حماسبه ى مشار زيادى از ارابه هاى داس دار بسيج كرد.

 بارى چنني بود وقايع اين سال.

 ______________________________
 )1، 12، 11)؛ ژوسنت (7، 1، 4)؛ كنت كورث (9- 1، 14، 2). ر. ك به: آريان (1(

 ). اين نامه هاى ساختگى يا جعلى در عهد يونان باستان رايج بودند؛ ر. ك به:2(

 

H. H. Schmitt, Untersuchungenzu rGeschichteAntio chosd. 
Gr. undSeinerZeit) 1964 (, p. 125 et n. 164 

در اين زمينه، مردمان باستان به حلاظ اخالقى- نسبت به مردمان امروزى- سختگريى زيادى از 
)- كه كوروش را مى ستود- در بازگو كردن اين 125، 1خويش نشان منى دادند و هرودوت (

واقعيت كه كوروش، نامه اى جعلى از آستياژ را براى پارسيان خواند، هيچ ايرادى منى بيند. حمتمل 
- بعدها منونه هاى ( EumenedeCardia)است كه نامه ى داريوش توسط اومن كاريه اى 

 زيادى از مهارتش را در اين زمينه نشان داد- حتريف شده باشد.

 ).1، 53، 17) و ديودور (1، 13، 4). درباره ى اين تداركات، ر. ك به: كنت كورث (3(

 676ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .40  . م 331- 332

 و ماركوس »3 «، روميان، ماركوس آتيليوس »2 « در آتن »1 «) در زمان آرخونىت نيسراتوس 1(
 را به كنسوىل برگزيدند. مهننني در اين سال صد و دوازدمهني املپياد، كه در طى آن »4 «والريوس 
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 پريوزى را به چنگ آورد، برگزار شد. در اين سال، اسكندر پس »6 « خالسيدى »5 «گرى لوس 
از پريوزى ايسوس، كشتگان و از مجله سربازان دمشن را كه رفتار شجاعانه شان حتسني برانگيز بود، 
به خاك سپرد. آنگاه، پس از آن كه براى خدايان قرباىن هاى باشكوهى برپا كرد و مهه آن هاىي را كه 
در طول جنگ رشادت هاىي از خويش نشان داده بودند، براساس شايستگى هريك پاداش داد، به 

 »7 «سپاهش چند روزى اسرتاحت داد.

) آن گاه راهش را به سوى مصر پى گرفت؛ وقىت به فينيقيه رسيد، در آن جا، شهرها به اطاعت 2(
 »8 «وى درآمده و مردم اين شهرها استقبال شاياىن از وى به عمل آوردند.

 قرباىن كند، با »10 «، هنگامى كه شاه مى خواست براى هراكلس صورى »9 «اما صوريان 
 گستاخى زياد، مانع وى در ورود به شهر شدند.

) اسكندر از اين عمل دل آزرده شد و تديد كرد كه به اين شهر اعالن جنگ مى دهد؛ اما 3(
 صوريان، ثابت قدم، منتظر حماصره شدند. آن ها مى خواستند

 ______________________________
)1.(Niceratos  

 بوده است.( Niketes)  . م در واقع، نيكه تس 331- 332). آرخونت سال هاى 2(

)3.(MarcusAtilius  

)4.(MarcusValerius  

 ؛ مهننني ن. ك به:( 1 ,50( Herodas ,Mimes). ر. ك به:5(

 

L. Moretti, Olympionikai, dans: AttidellaAc. Naz. deiLincei, 8) 
1959 (, n 0459 
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)6.(Gryllosdechalcis  

، 12، 3)؛ كنت كورث (1، 12، 2). درباره ى «خاك سپارى كشته شدگان»؛ ر ك به: آريان (7(
 ).27 و 13، 3) و درباره ى «قرباىن ها»؛ ر. ك به: كنت كورث (13

)؛ 2، 24)؛ پلوتارك (اسكندر، 15، 1، 4)؛ كنت كورث (6، 15، 2). ر. ك به: آريان (8(
 )10، 11ژوسنت (

)9.(Tyriens  

)10.(Heraclestyrien  

 677ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نظر داريوش را جلب كنند و در وفادارى خويش نسبت به داريوش از جان مايه گذاشتند؛ با اين 
خيال كه اگر اسكندر را به حماصره اى طوالىن و خماطره آميز وادار كنند، اين فرصت را براى داريوش 
فراهم مى كنند كه خود را جتهيز كند و اين چنني در ازاى اين خدمت پاداش هاى كالىن را از وى 

 و مهماتى كه در آن يافت »2 « از ديگر سوى، به موقعيت مستحكم جزيره »1 «خواهند ستاند.
 مى شد، مهننني به مهاجرنشني كارتاژى خود دل استوار بودند.

) اسكندر به خوىب مى ديد كه تسخري شهر از جانب دريا به سبب كارهاى دفاعى كه در متامى 4(
طول بارو صورت گرفته است و مهننني به خاطر حضور ناوگان صورى، غريممكن است. از ديگر 

، عملّيات از جانب »3 « استادى قاره واقع شده 4سوى مى ديد، نظر به اين كه شهر در فاصله ى 
خشكى نيز تقريبا غريممكن است. با وجود اين، پنداشت جاى آن دارد متامى خماطرات را به جان 
خريده و متامى رنج هاى ممكن را برتابد تا سپاه مقدوىن در برابر شهرى دورافتاده و كم امهيت، 

 منزلت و اعتبار خويش را از كف ندهد.

 پلرت محل كردند و وى 2) ده ها هزار تن، سنگ هاىي را براى ساخنت راهى خاكى به عرض 5(
 چون »5 « ناميده مى شد، خيلى زود ويران كرد.»4 «اين چنني، اين شهر را كه «صور قدمي»
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اهاىل شهرهاى جماور را به كار گماشته بود، كارها در سايه ى نريوى كار فراوان به سرعت به پايان 
 رسيد.

41. 

) در آغاز، صوريان با زورق به اين راه خاكى نزديك مى شدند و شاه را به متسخر مى گرفتند: 1(
 » آنگاه »7 « غلبه مى كند؟»6 ««آيا او گمان مى كند كه بر پوزئيدون 

 ______________________________
 )3- 1، 17، 2). ر. ك به: آريان (1(

 )1963( D .Harden ,ThePhoenicians). درباره ى موقعيت صور؛ ن. ك به:2(
,pp .28 -30  

 )7، 2، 4 مرت. ر. ك به: كنت كورث (700). برابر با حدود 3(

)4.(vieuxTyr  

). صور قدمي (رشيديه راس العني)، اسكله ى مهمى بوده 18، 2، 4). ر. ك به: كنت كورث (5(
 ) و مهننني:76، 19، 5است. ن. ك به: پلني (

 

Eitsfeldt, REVIIA 2) 1948 (, col. 1880- 1881; A. Poide- bard. 
ungrandportdispa ru, Tyr( 1939 ), p. 7 etn. 1 

)6.((poseidon ).؛ خداى دريا، پسر كرونوس و رئا 

 )20، 2، 4). ر. ك به: كنت كورث (7(

 678ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 »1 «چون ساخت اين راه، برخالف انتظارشان پيش مى رفت، حكم كردند فرزندان، زنان و پريان 
را به كارتاژ كوچ دهند حال آن كه براى دفاع از باروها، مرداىن را كه در برتين شرايط سىن قرار 

داشتند، برگزيدند. مهننني با شور و حرارت، خود را براى جنگ در دريا آماده كردند، زيرا هشتاد 
 كشىت سه رديف پاروىي در اختيار داشتند.

) آن ها وقت آن را داشتند كه تعدادى از زنان و فرزندان خويش را به جاى امن، نزد كارتاژيان، 2(
بربند. اما، عاقبت به دليل نريوى كار پرمشارى كه اسكندر در اختيار داشت، در برابر سرعت او 
سر تسليم فرود آوردند. چون ناوگان [صورى ]، ياراى روياروىي با ناوگان مقدونيان با جتهيزات 

 جنگى برابر را نداشت، متام اهاىل شهر ناگزير از برتافنت حماصره شدند.

) آن ها پيش از اين، تعداد زيادى منجنيق و ديگر ادوات حماصره در اختيار داشتند و به راحىت 3(
به لطف مهندسني و كاردان هاى پيشه هاى خمتلف كه در صور بودند، منجنيق ها و ادوات 

 حماصره ى جديدى، در مشار زياد، ساختند.

) به لطف مهندسني و كاردان ها، انواع جنگ افزارهاى پرتاىب جديد اخرتاع شد، به طورى كه 4(
 »2 «باروى شهر، بويژه مسىت كه راه خاكى به ديوار مشرف مى شد، كامال به اين ادوات جمهز شد.

) وقىت راه خاكى كه مقدونيان در حال ساخنت بودند، در نزديكى تريرس مدافعني قرار گرفت، 5(
خدايان خود نشانه هاىي براى آن هاىي كه در خطر بودند، فرستادند. در واقع، از پنه ى دريا، 
موجى، هيوالى درياىي عظيم اجلثه اى را با خود آورد كه بر راه خاكى افتاده ىب آن كه آسيىب بدان 
برساند، اما مدتى طوالىن افتاده بر پلو، بر روى آن باقى ماند؛ كساىن كه به اين منظره ى 

 اعجاب انگيز مى نگريستند سخت هراسناك شدند.

 ) آنگاه هيوال دوباره به سوى پنه ى دريا شنا كرد؛ اين چنني براى هر دو6(

 ______________________________
 )10، 11)؛ ژوسنت (20، 3، 4). ر. ك به: كنت كورث (1(
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حمسوب مى شدند (ن. ك به: آتنه، درباره ى ادوات،  Poliorcetique). فينيقى ها، خمرتعني 2(
9 -10.( 

 ).1، 21، 2- اسكندر، متخصصيىن را از قربس و فينيقه ى مشاىل فراخواند (آريان، 

 679ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 در واقع، هر اردو اين نشانه را به گونه اى تعبري مى كرد »1 «طرف عرصه را براى خرافات باز كرد.
كه گوىي پوزئيدون به يارى آن ها خواهد آمد، زيرا تعبري هر دو طرف از اين رويداد با منافعشان 

 هم خواىن داشت.

) نشانه هاى شگفت آور ديگرى نيز روى داد كه موجب ترس و وحشت مردم شد. در واقع، 7(
 »2 «هنگامى كه مقدونيان غذا مى خوردند، وقىت نان ها را خرد مى كردند، به خون آغشته بود.

 به وى »3 «يك صورياىي به نوبه ى خويش بيان كرد كه بر وى مكاشفه اى شده است: آپولون 
 »4 «گفته است كه مى خواهد شهر را ترك كند!

) اما توده ى مردم بر اين مرد ظنني شده و گفتند كه او داستاىن ساخته تا به اسكندر 8(
 خوش خدمىت كند. به مهني خاطر، جوانان شتافتند تا او را سنگسار كنند.

اما صاحب منصبان او را خمفى كردند و وى به معبد هراكلس پناه برد: چون به درگاه ايزد پناه آورده 
بود، از عذاب گرخيت. با اين حال خرافه بر صوريان مستوىل شد و آن ها با زجنريهاى طالىي، 
جمسمه ى آپولون را به پايه اش بستند؛ اين چنني- به خيال خود- مانع ايزد از ترك گفنت شهر 

 شدند.

42. 

) سپس، صوريان كه از پيشروى راه خاكى مى هراسيدند، منجنيق ها، فالخن اندازها، كمان گريان 1(
و سنگ اندازان را بر روى خيلى از كشىت هاى سبك، سوار و آهنگ دريا كرده و به كارگراىن كه بر 

 روى راه خاكى كار مى كردند محله و بسيارى از آنان را كشته يا زمخى كردند.
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) در واقع، باران پرتابه هاى گوناگون كه بر افراد ىب سالح و به هم فشرده فرود مى آمد، خطا 2(
منى رفت و به هدف مى خورد، زيرا اهداف بدون پشتيبان در برابر آن ها واقع بودند. چنني مى منود 

 كه پرتابه ها نه تنها از جلو اصابت مى كرد بلكه 

 ______________________________
 )5- 3، 4، 4). ر. ك به: كنت كورث (1(

 )14، 2، 4). ر. ك به: كنت كورث (2(

)3.((Apollon ) .؛ از دومني دسته ى خدايان املپى، پسر زئوس و لتو و برادر آرمتيس مى باشد
او خداى پيش گوىي، موسيقى و شباىن بود و معاشقات وى با اهله ها و جواناىن كه به صورت گل 
و درخت درآمدند موجب شد كه او را خداى نباتات و طبيعت نيز بدانند. آپولون خداى جنگ 
هم بود و مى توانست به مانند خواهر خويش- آرمتيس- با كمان و تريهاى خود، اشخاص را به 

 قتل برساند.

 )4- 3، 24)؛ پلوتارك (اسكندر، 22- 21، 3، 4). ر. ك به: كنت كورث (4(

 680ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بر پشت كارگراىن فرود مى آمد كه بر راه خاكى باريك سرگرم كار بودند و ياراى دفاع از خويشنت 
 »1 «را، عليه دمشىن كه از دو طرف بر آن ها باران تري مى رخيت، نداشتند.

) اسكندر كه مى خواست هرچه سريع تر از اين وضعيت پيش بيىن نشده خالصى يابد، متامى 3(
كشىت هاى جنگى را آماده حركت كرده و خود شخصا فرماندهى آن ها را به عهده گرفت. شتابان 

 به سوى بندر صور بادبان برافراشت، زيرا مى خواست راه بازگشت را بر فينيقيان ببندد.

) بربرها هراسان از اين انديشه كه وى مى تواند پس از تصاحب بنادر، شهر خاىل از سرباز را به 4(
تصرف خويش درآورد، راهشان را كج كردند و با شتاب متام به سوى صور بازگشتند. رقابت بسيار 
شديد بود و هر دو ناوگان با متام توان پارو مى زدند و چون مقدونيان پيش از آن ها به نزديكى 
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بندر رسيدند، چيزى منانده بود كه نابودى كامل فينيقيان رقم خبورد. با اين حال، پس از آن كه به 
سخىت راهى براى خويش گشودند و كشىت هاى جنگى عقىب خويش را از دست دادند، از خطر 

 رهاىي يافتند و به شهر بازگشتند.

) اسكندر پس از شكست در اين عملّيات بزرگ، متام تالش خود را وقف ساخت راه خاكى 5(
كرد، حال آن كه انبوه كشىت هاى جنگى، امنيت كارگران را تأمني مى كرد. اما وقىت راه خاكى به 
نزديكى شهر رسيد و تسخري شهر حتمى شده بود، باد سهمگيىن از مشال غرىب وزيدن گرفت و 

 »2 «خبش زيادى از راه خاكى را خراب كرد.

) چون راه خاكى به طور طبيعى خراب شد، اسكندر دچار ترديد و تشويش شد و از اقدام به 6(
اين حماصره پشيمان گشت. با مهه ى اين اوصاف، حس جاه طلىب اش او را به پيش راند و او 

درختان تنومندى را قطع، آن ها را از كوه محل و با شاخه هايش دفن كرد تا با اجياد مانع در برابر 
 امواج از شدت آن ها بكاهد.

) خيلى زود، خبش هاىي از راه خاكى را كه خراب شده بود، ترميم كرد و به كمك نريوى كار 7(
 ىب مشار توانست ساخت راه خاكى را تا تريرس باروهاى شهر به 

 ______________________________
) كه تصريح مى كند كه 5، 18، 2) و آريان (22- 21، 2، 4). ر. ك به: كنت كورث (1(

 صوريان تا آن زمان هم، هنوز بر دريا تسلط داشته اند.

 )7- 6، 3، 4). ر. ك به: كنت كورث (2(

 681ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 :»1 «پيش بربد. در اين هنگام، ادوات جنگى را در انتهاى راه خاكى قرار داد
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فالخن اندازها بر باروها محله كردند، در حاىل كه منجنيق ها، مدافعاىن را كه بر تريكش باروها مستقر 
شده بودند، دور مى كردند. ترياندازان و سنگ اندازان از اين محالت ماشني هاى جنگى پشتيباىن 

 كرده و بسيارى از اهاىل شهر را كه به كمك آمده بودند، جمروح كردند.

43. 

) اما در بني صوريان فلزكاران و سازندگان ادوات جنگى حضور داشتند كه براى رهاىي از اين 1(
وضعيت چاره اى انديشيدند و شيوه ى مبتكرانه اى به كار بستند. در مقابل پرتابه هاىي كه از 

منجنيق ها رها مى شد، چرخ هاىي ساختند كه به وسيله پره هاى به هم نزديكى به چند خبش تقسيم 
مى شد؛ به كمك ماشيىن اين چرخ ها را مى چرخاندند كه از اين طريق برخى از پرتابه ها را خرد و 
برخى ديگر را منحرف مى كرد و در هر حال، جلوى رانش شديدى را كه در آغاز به آن ها داده 
شده بود، مى گرفت. براى خالصى از گلوله هاىي كه به وسيله ى فالخن اندازان پرتاب مى شد موادى 

از جنس نرمى در اختيار داشتند كه زير ضربه وامى رفت، اين چنني نريوى ضربه اى را كه 
 جنگ افزارهاى پرتاىب بر گلوله ها وارد مى كردند، مى گرفت.

) شاه هم چنان كه از طرف راه خاكى محله مى كرد با متامى ناوگانش دورادور شهر را درنورديد 2(
 و به دقت باروها را بررسى كرد: روشن بود كه قصدش محله بر شهر، از خشكى و درياست.

) صوريان كه ديگر جرئت منى كردند با ناوگانشان به دريا زنند، سه كشىت جنگى را در ورودى 3(
بندر، لنگر انداخته نگاه داشتند. شاه به سوى آن ها بادبان برافراشت و پس از آن كه مهگى آن ها 

 »2 «را در هم شكست، به اردويش بازگشت.

 ______________________________
 برج چوبيىن است كه پيش تر به آن ها اشاره شده است. ادواتى كه براى پرتاب 2). منظور 1(

 سنگ؟؟؟

 ) تصريح مى كند كه؟؟؟201، 7مى رفتند خنستني بار در حماصره ى صور ديده شده اند و پلني (

 فينيقيه اخرتاع شده اند؛ ر. ك به:
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E. W. Marsden, GreekandRomanArt illery, historicaldevelo 
pment, 1969, pp. 61- 62 et 102- 103 

 رديف پاروىي مانع ورود كشىت ها به بندر 3). اين سه كشىت 9، 20، 2). ر. ك به: آريان، (2(
 صيدون مى شدند.

 682ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

صوريان كه مى خواستند امنيىت را كه باروى شهر براى آن ها فراهم مى كرد دو چندان كنند در پنج 
ارشى پشت آن، باروى ديگرى به پناى ده ارش ساختند. آنگاه به كمك سنگ و خاك، گودى 

 »1 «ميان دو بارو را پر كردند.

) اسكندر، به نوبه ى خويش، كشىت هاى سه رديف پاروىي را دوبه دو حمكم به هم وصل كرد و 4(
 بر روى هريك از پل ها، ادوات جنگى گوناگون قرار داد.

 وقىت حدود يك پلرت از بارو را فرورخيت، مقدونيان از طريق شكاف به درون شهر شتافتند.

) اما صوريان، مهامجان را زير باراىن از تري گرفتند و آن ها را با دشوارى به عقب راندند. وقىت 5(
 »2 «شب فرارسيد، صوريان آن قسمت از بارو را كه فرو رخيته بود بازسازى كردند.

پس از آن، چون راه خاكى به بارو رسيده بود و اين چنني شهر را شبه جزيره كرده بود، هنگامى كه 
 به باروها يورش مى بردند، چندين نربد بزرگ روى داد.

) در واقع، صوريان چون خطر را به چشم مى ديدند و مى دانستند تسخري شهر چه فاجعه اى را 6(
 در برخواهد داشت، چنان شور جنگى سراسر وجودشان را فراگرفت كه از مرگ باكى نداشتند!
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) مقدونيان از برج هاىي كه به اندازه ى بارو مرتفع بودند، باال مى رفتند و اين چنني مى توانستند 7(
پل هاى متحرك را پرتاب كنند و جسورانه بر باالى باروها روند. اما صوريان به لطف نبوغ 

 مبتكرانه ى فىن كارانشان، براى برتافنت يورش چاره اى انديشيدند.

) در واقع، آنان چنگك هاى سه شاخه ى نسبتا بلندى ساختند كه با دست آن ها را به سوى 8(
سربازان مستقر بر برج ها، پرتاب مى كردند. وقىت اين زوبني را كه به آن طناىب متصل بود بر سپر 

 سرباز دمشن فرو مى كردند، طناب را گرفته و به سوى خويش مى كشيدند.

 ______________________________
). شيوه ى توصيف شده متداول بوده است: ديوار بارو 13، 3، 4). ر. ك به: كنت كورث (1(

  رويه ى به هم وصل شده بود كه فواصل بني آن دو از سنگ ريزه و خاك پر مى شد.2داراى 

 )7، 22، 2). ر. ك به: آريان (2(

 683ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) حال، [آن سرباز] يا مى بايست سالحش را رها مى كرد و جمروح مى شد (زيرا بدنش عيان 9(
مى شد و دمشن باراىن از پرتابه به سويش پرتاب مى كرد) يا مى بايست براى آن كه مايه ى ننگ و 
بدنامى نشود سالحش را نگاه مى داشت: اما در اين حال از باالى برج هاى مرتفع به زير مى افتاد 

 و كشته مى شد.

) ديگر صوريان، تورهاى ماهى گريى را روى سربازاىن كه بر پل هاى متحرك مى جنگيدند، 10(
انداخته، اين چنني مانع مى شدند كه آن ها از دستانشان بره گريند؛ آن گاه آنان را به پايني كشيده 

 »1 «از باالى پل متحرك به زير مى انداختند.

44. 

) براى آن كه بر شجاعت مقدونيان غلبه كنند، آالت جنگى ديگرى اخرتاع كردند كه به كمك 1(
آن ها مى توانستند شكنجه هاى وحشتناك و ىب درمان را بر جسورترين دمشنان اعمال كنند. در واقع 
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سپرهاى برنزين و آهنيىن ساختند و آن ها را از شن پر كردند و پيوسته آن ها را در معرض شعله هاى 
 »2 «عظيم داغ كرده و اين چنني شن را مى گداختند.

) به كمك ماشيىن، اين شن را به سوى جسورترين جنگجويان پرتاب مى كردند و رنج جانكاهى 2(
را به كساىن كه مورد اصابت واقع مى شدند، وارد مى كردند. در واقع شن وقىت فرومى رخيت زير 
زره ها و جامگان سرانده مى شد؛ به خاطر داغى بيش از حد، گوشت هاى تن را مى سوزاند ىب آن 

 كه يارى رساندن به اين بينارگان ممكن باشد.

) بدين سان مهه گونه فريادهاى ملتمسانه سرمى دادند، مهنون افرادى كه زير شكنجه قرار 3(
مى گرفتند، اما كسى نبود كه به يارى شان بشتابد. حال آن كه بر اثر اين رنج جانكاه دچار جنون 

 مى شدند: از دردى ىب درمان جان مى سپردند كه حس ترحم آدمى را برمى انگيخت.

 ) هم زمان، فينيقيان، آتش پاره ها، سنگ ها و زوبني ها را پرتاب مى كردند و4(

 ______________________________
 )؛ ر. ك به:6، 39). پيش از اين انه تاكتيسى به اين شيوه اشاره كرده است (1(

 

P. Ducrey, Letraitementdesp risonniersdeguer redanslaGrececla 
ssique) 1968 (, p. 167, n. 1 

). صوريان- فن آوران شيشه- هنر گداخته كردن شن را 25، 4، 4). ر. ك به: كنت كورث (2(
 در اختيار داشتند.

 684ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

اين چنني زير باراىن از پرتابه ها، رقباى شجاع خويش را از پاى درمى آوردند. به كمك تركه هاى 
داس دار، طناب هاىي را كه كوبه ها بر آن ها آوخيته بود از زير قطع و اين ادوات را غريقابل استفاده 
مى كردند. مهننني به كمك ادوات آتش افكن، سيلى از فلزات گداخته را بر روى دمشنان پرتاب 
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مى كردند كه به خاطر ازدحام دمشن، مهگى به هدف مى خوردند. از ديگر سوى، به كمك اهرم ها 
و لنگرهاى آهىن، سربازاىن را كه پشت نرده هاى عرشه ى جلوى كشىت موضع گرفته بودند، از پاى 

 »1 «درمى آوردند.

) اين چنني در سايه ى نريوى كار فراوان توانستند متامى ادوات جنگى دمشن را از كار انداخته، 5(
 بسيارى از مهامجني را هالك كنند.

45. 

) وحشت به اوج خود رسيد و فجايعى كه در نربدها روى مى دادند غريقابل حتمل شده بود، 1(
ىب آن كه عزم مقدونيان از اين جهت، سست گردد: آن ها كه از روى جسد مهراهانشان، كه يكى 
پس از ديگرى بر خاك مى افتادند، مى گذشتند تريه خبىت ديگران را به منزله ى هشدارى براى خود 

 تلقى منى كردند.

) اسكندر فالخن اندازها را در مكان هاى سوق اجليشى قرار داد و سنگ هاى بزرگ را براى اجياد 2(
شكاىف در بارو پرتاب كرد، حال آن كه از باالى برج هاى چوبني، منجنيق ها، باراىن از پرتابه هاى 
گوناگون را پرتاب مى كردند كه بر سربازاىن كه زير باروها جاى گرفته بودند، زخم هاى كارى وارد 

 مى كردند.

) اما صوريان براى شكست دادن وى، راهى پيدا كردند. در جلوى باروها، چرخ هاى مرمرين 3(
برافراشتند و آن ها را به كمك جنگ افزارهاى پرتاىب مى چرخاندند: اين چنني، اين چرخ ها پرتابه هاىي 
را كه از منجنيق ها پرتاب مى شد، خرد يا مسريشان را منحرف مى كرد؛ اين كار متامى اثرات پرتابه 

 را خنثى مى كرد.

) از ديگر سوى، چرم ها و پوست ها را دو اليه مى دوختند و داخل آن ها را از جلبك ها پر 4(
مى كردند: اين چنني ضربات گلوله هاى رها شده از منجنيق ها را مى گرفتند و اين تشك ها 

 وامى رفتند و بدين سان نريوى ضربه اى را كه اين ختته 
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 ______________________________
 )26، 4، 4). ر. ك به: كنت كورث (1(

 685ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «سنگ ها به وجود مى آوردند، ىب اثر مى كردند.

) كوتاه سخن اين كه صوريان، با بره گريى از متام شيوه ها، سخت مى جنگيدند و چون از هيچ 5(
وسيله ى دفاعى ىب بره نبودند، جسورانه در برابر رقيب ايستادگى مى كردند. بارو و مقرهاى جنگى 
درون برج ها را رها كرده، به سوى پل هاى متحرك شتافتند و در شجاعت با دمشن به مهآوردى 

 پرداختند.

) آنان مششري را جلوى مقدونيان گرفته و تن به تن با آن ها پيكار مى كردند و براى جنات ميهن 6(
خويش، نربد بزرگى را آغاز كردند: برخى با ضربه ى ترب قسمىت از بدن حريفشان را كه حفاظت 

- كه به واسطه ى »2 «منى شد، قطع مى كردند! در اين حال بود كه سردار مقدوىن، به نام آدمت 
شجاعت و نريوى جسماىن رشادت هاى زيادى از خود نشان داده بود- دلريانه، يورش سخت 

 صوريان را برتافت و قهرمانانه بر اثر ضربه ى تربى كه بر فرق سر او فرود آمده بود، جان باخت.
»3« 

) اسكندر با مشاهده ى اين كه جنگ به زيان مقدونيان پيش مى رود، دستور داد شيپور 7(
عقب نشيىن را به صدا درآورند و سربازانش را فراخواند: شب فرارسيده بود. در ابتدا تصميم گرفت 

 از حماصره دست كشيده، به مصر محله كند.

آنگاه عقيده اش را تغيري داد و با اين انديشه كه دادن اين افتخار به صوريان كه پريوزمندانه حماصره 
را برتافتند، شرم آور است، عمليات حماصره را از سرگرفت؛ هرچند كه تنها يكى از دوستانش- 

 »5 «- با عقيده اش موافق بود.»4 «آمينتاس، پسر آندرومنس 

46. 
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) پس از آن كه مقدونيان را تشويق كرد كه در نشان دادن شجاعت دست كمى از او نداشته 1(
 باشند، متامى كشىت هاى ناوگانش را به كشىت هاى جنگى 

 ______________________________
)1 .(45 ،3 -4 -43 ،1 -2 

)2.(Admete  

) آدمت در يورش �اىي، با 4، 24، 2 و مهننني ن. ك: 5، 23، 2). بر پايه ى نظر آريان (3(
 ضربه ى نيزه اى كشته شد.

)4.(Andromenes  

) نيز اين رويداد را آورده است. آريان به اين جلسه ى مشورت 2- 1، 4، 4). كنت كورث (5(
 اشاره اى منى كند.

 686ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

تغيري داد و از زمني و دريا، با متام توان، بر باروها يورش برد. با مالحظه ى اين كه مست 
، كشىت هاى سه رديف پاروىي را كه دوبه دو، با »1 «اسلحه خانه ها ضعيف ترين نقطه بارو است 

طناب، به هم بسته شده بودند و مهيب ترين ادوات جنگى را محل مى كردند، به آن مست نزديك 
 »2 «كرد.

 ) در اين مكان، وى جرئت كرد كارى كند كه حىت ناظران منى توانستند باور كنند: از برج چوبني 2(
، پلى بر باروى شهر انداخت؛ از طريق اين پل يك تنه بر باالى بارو رفت، ىب آن كه از چشم »3«

سرنوشت برتسد و از خيل جنگجويان صورياىي هراسى به دل راه دهد. او كه ناظر دلريى اش، 
سپاهى بود كه پارسيان را شكست داده بود، به ديگر مقدونيان دستور داد او را مهراهى كنند و راه 
را به آن ها نشان داد. وى دمشناىن را كه به روياروىي اش مى شتافتند، مى كشت؛ برخى را با نيزه، 
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برخى ديگر را با مششري و حىت كساىن را با لبه ى سپر از پاى درآورد؛ به طورى كه گستاخى رقيب 
 »4 «را فرونشاند.

) در اين حني، از سوى ديگر شهر، ضربات كوبه ها خبش وسيعى از بارو را فرو رخيتند. 3(
مقدونيان از طريق شكاف، داخل شدند در حاىل كه اسكندر و يارانش پل هاى متحرك را گرفته 

به باالى بارو رفتند: اين چنني شهر به تصرف درآمد. اما صوريان، متقابال، به ايستادگى برخاستند 
 به غري از چندتن، مجلگى در حاىل كه سالح »5 «و سنگرهاىي در كوچه هاى تنگ برپا كردند.

 بر دست داشتند، قتل عام شدند. آنان بيش از هفت هزار تن بودند.

 ) شاه زنان و فرزندان را به بردگى كشاند و متامى كساىن را كه مى توانستند4(

 ______________________________
 ). حمل اسلحه خانه ها مشخص نشده است؛ ر. ك به:1(

 

K. LehmannHartleben, op. cit, p. 286 

 ). برخى از اين كشىت ها، حامل كوبه ها و برخى ديگر حامل برج هاى پل دار بودند.2(

). يقينا منظور برجى است كه كشىت آن را محل مى كرد و اسكندر مهراه آدمت و 3(
 هيپاسپيست ها بر باالى آن رفته بود.

 ) نيز مهني رشادت ها را نقل مى كند.11، 4، 4). كنت كورث (4(

)؛ 23، 2، 15). در حاشيه ى اين كوچه ها، خانه هاى چند طبقه واقع بود (اسرتابون، 5(
)؛ 12، 4، 4كوچه هاى صور براى جنگ هاى خياباىن آماده شده بودند: ر. ك به: كنت كورث (

 )2، 24، 2آريان (

 687ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 هزار تن نبود. مشار زيادى اسري جنگى 2سالح به دست گريند، مصلوب كرد: تعدادشان كمرت از 
گرفتند، زيرا هرچند كه بسيارى از مردم شهر به كارتاژ انتقال داده شده بودند، با اين حال بيش از 

 »1 «سيزده هزار تن در شهر رها شده بودند.

 ماه حماصره، بر سر صوريان آمد! آن ها تالش كرده 7) بارى، چنني بود تريه خبىت هاىي كه پس از 5(
 بودند حماصره را، با شجاعت زياد و احتياط كم، برتابند.

) شاه پس از آن كه زجنريهاى طالىي و بندها را از آپولون جدا كرد، فرمان داد اين ايزد را 6(
«آپولون دوست اسكندر» بنامند؛ آنگاه براى هراكلس قرباىن هاى باشكوهى برگزار كرد و سربازاىن 
را كه رشادت هاىي از خويش نشان داده بودند، پاداش داد و اجساد مردگان را با شكوهى متام به 

 نامى را پادشاه صور كرد؛ در مورد اين شخص، »3 «: پس از آن، آبدالونيموس »2 «خاك سپرد
نظر به اين كه زندگى اش به گونه اى شگفت انگيز تغيري كرد و از اين رو به آن رو شد، ناگزيرمي به 

 جزييات آن بپردازمي.

47. 

، شاه پيشني، به خاطر دوسىت با داريوش از قدرت بركنار شده بود، »4 «) چون اسرتاتون 1(
اسكندر اين اختيار را به هفس تيون خبشيد كه يكى از دوستان حمرمش را به عنوان شاه صور 

 برگزيند.

) هفس تيون، چون از ميزباىن كه در هنگام جنگ اقامتگاه هاى دل پذيرى برايش تدارك ديده 2(
بود، راضى بود، ابتدا برآن شد كه وى را فرمانرواى شهر اعالم كند. در واقع اين مرد به خاطر 
ثروت و آوازه اش، از موقعيت ممتازى در بني مهشهريانش برخوردار بود. اما او هيچ نسبت 

 خويشاوندى با خاندان شاهى نداشت و در نتيجه از پذيرش اين مقام خوددارى كرد.

) در اين زمان، هفس تيون انتخاب فرمانروا را از بني اعضاى خاندان شاهى به وى واگذار 3(
 كرد؛ او اظهار كرد كه مردى درست و با درايت، اما بغايت تنگدست،
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 ______________________________
  هزار تن كشته شدند.8) از صوريان 4، 24، 2). بر پايه ى نظر آريان (1(

 )6، 24، 2). ر. ك به: آريان (2(

)3.(Abdalonymos  

)4.(Straton  

 688ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 از اخالف خاندان شاهى را مى شناسد.

) هفس تيون پس از آن كه مقام پادشاهى را به اين مرد صورياىي داد، وى در حاىل كه متامى 4(
اختيارات شاهى از آن او بود با جامه ى شاهانه نزد فرد مورد نظر رفت و او را يافت در حاىل كه 

 جامه اى كهنه دربرداشت و در ازاى دستمزد، مشغول كشيدن آب در درون باغى بود.

) پس از شرح تغيري ناگهاىن كه زندگى اش را از اين رو به آن رو كرد، جامه ى شاهى و زيورآالت 5(
مناسب اين مقام را در برش كرد؛ آنگاه وى را به ميدان عمومى شهر برد و در آن جا او را شاه 

 صوريان اعالم كرد.

) مردم استقبال گرمى از وى به عمل آوردند و از خبت اعجاب انگيزش، غرق شگفىت شدند. او 6(
دوست اسكندر شد و پادشاهى اش درسى است براى كساىن كه تغيريات شگفت انگيزى را كه 

 تقدير موجب آن ها مى شود، باور ندارند.

 ما آن چه را كه مربوط به اسكندر بوده، روايت كرده امي و حال، موضوع را تغيري مى دهيم.

78. 
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 هزار مزدورى را كه از نربد ايسوس صحيح و سامل 8، شاه السدمونيان، »1 «) در اروپا، آژيس 1(
بازگشته بودند، به خدمت گرفت و براى آن كه به داريوش خوش خدمىت كند و مورد مهر او واقع 

 »2 «شود، سعى كرد آشوب هاىي برانگيزاند.

) از ديگر سوى، چون از شاه بزرگ كشىت هاى جنگى و كمك هاى ماىل هنگفىت دريافت كرده 2(
 بادبان برافراشت و بيشرت شهرهاى اين جزيره را تصاحب كرد و »4 «، به سوى كرت »3 «بود

 »5 «آنان را وادار كرد كه حتت فرمان پارسيان درآيند.

 ______________________________
)1.(Agis  

) اين مزدوران موفق شده بودند پس از نربد 40- 39، 2، 4). بر پايه ى نظر كنت كورث (2(
 ايسوس به يونان بازگردند. درباره ى شخصيت و نقش آژيس، ر. ك به:

 

E. Badian, AgisIII, Hermes 95) 1967 (, pp. 170- 192 

 تاالىن كه فارناباز و اوتوفراداتس به وى دادند، او در سيفنوس وارد 30). با ده كشىت جنگى و 3(
 )6- 4، 13، 2مذاكره شد (آريان، 

)4.(Crete  

 )15، 8، 4). ر. ك به: كنت كورث (5(

 689ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

آمينتاس، تبعيدى مقدونياىي، به دربار داريوش پناه آورده و در كيليكيه، در صف پارسيان جنگيده 
بود؛ وىل با چهار هزار مزدور از نربد ايسوس جان سامل به در برد و پيش از اسكندر، به تريپوىل 
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 رسيد. پس از آن كه از ميان ناوگان، كشىت هاى مورد نياز را براى سوار كردن »1 «فينيقيه 
 سربازانش انتخاب كرد، باقى را به آتش كشيد.

) وى در قربس پلو گرفت و در آن جا سربازان و كشىت هاى جنگى را به نريوهايش افزود، آنگاه 3(
 درآمد. پس از تصاحب شهر، به طور رمسى اعالم كرد، با توّجه به اين كه »2 «از راه دريا به پلوز

خشرتپاوىن كه در مصر فرمان مى راند در ايسوس كيليكيه- جاىي كه در نربد شركت جسته بود- 
 هالك شده، وى از طرف داريوش، شاه بزرگ، به عنوان حاكم فرستاده شده است.

) آنگاه رودخانه را تا ممفيس درنورديد و در ابتدا، در جنگ سازمان يافته اى كه با بوميان، زير 4(
ديوارهاى شهر به عمل آورد، پريوز شد. اما به دنبال آن هنگامى كه سربازانش سرگرم غارت 

بودند، مصريان بريون آمده، بر مزدوران پراكنده كه مشغول چپاول امالك اين سرزمني بودند، يورش 
 آوردند، آمينتاس را كشته و متامى يارانش را از دم تيغ گذراندند.

) بارى، آمينتاس اقدامات بزرگى در انداخته بود و برخالف انتظار، با اين شكست متام 5(
آرزوهايش بر باد رفت. سرداران و فرماندهان ديگرى كه مهنون وى، با سربازانشان از نربد ايسوس 

 »3 «جان سامل بدر برده بودند، از پارس نوميد نشده، هم چنان طرف آن را گرفتند.

 ______________________________
)1.(T ripolidephenicie  

)2.((Peluse ).؛ در خبش ساحل جنوىب درياى مديرتانه و مشال ممفيس واقع بود 

 ). درباره ى ضدمحله ى پارس، ر. ك به:3(

 

A. R. Burn, NotesonAlexander ' sminorCampaigns) 332- 330 
(, journ. of. Hell. stud. 72( 1952 ), pp. 81- 91 
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كنت كورث تنها منبع ما در اين زمينه است. سرداران پارسى، بر خشكى، كاپادوكيه و پافالگونيه 
را بازپس گرفتند و در آن جا نريوهاىي گردهم آوردند. به دنبال آن، كوشيدند راه سارد را بگشايند، 

). بر كرانه هاى آسياى 35- 34، 2، 4شكست خوردند ( Antigonosle Borgneاما از
 صغري، ايدارنس، ملطيه را به تصرف خويش-

 690ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) در واقع، برخى، شهرهاىي را كه به حلاظ سوق اجليشى مهم بودند، به تصرف خويش درآورده، 6(
براى داريوش حفظ كردند؛ حال آن كه برخى ديگر، از پشتيباىن برخى قبايل مطمئن شده سپاهياىن 

 را گرد آن ها مجع كردند: اين چنني با توجه به شرايط حاكم عمل مى كردند.

منايندگان يونانيان حكم كردند پانزده مناينده با تاجى از طال به سوى اسكندر گسيل و اين تاج را 
از طرف يونان به عنوان نشان شجاعت به وى تقدمي كنند؛ مهننني آن ها وظيفه داشتند وى را به 

 »1 «خاطر پريوزى كه در كيليكيه به دست آورده بود، تربيك گويند.

 كه پارسيان در آن جا ساخلوىي داشتند، »2 «) اسكندر، به نوبه ى خويش، به سوى غزه 7(
 »3 «لشكركشى و شهر را پس از دو ماه حماصره، تسخري كرد.

 .49  . م 330- 331

 در »6 « و ت. و توريوس »5 « در آتن، سپ پوستوميوس »4 «) در زمان آرخونىت آريستوفان 1(
روم به كنسوىل برگزيده شدند. در اين سال، اسكندر شاه پس از آن كه مسئله ى غزه را حّل و 

فصل كرد، آمينتاس را با ده كشىت جنگى به مقدونيه فرستاد: وى دستور داشت جواناىن را كه براى 
 اسكندر، خود، با متام سپاهش به مصر درآمد و »7 «خدمت نظامى مستعد بودند، گزينش كند.

 شهرهاىي واقع در اين 

 ______________________________
). فارناباز نيز به نوبه ى 22، 5، 4) حال آن كه خارس آتىن، ميتيلن را گرفت (13، 5، 4درآورد (

) و آريستومنس (فردى ناشناخته 37، 2، 4خويش، آندروس، خيوس و سيفنوس را اشغال كرد (
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، 2، 4كه احتمال مى رود آريستومدس فرسى باشد.) سعى كرد هلس پونت را دگربار فتح كند (
37.( 

 )12- 11، 5، 4). درباره ى منايندگان ر. ك به: كنت كورث (1(

)2.(Gaza  

- 4، 25، 2)؛ آريان (30- 7، 6، 4). شرح رويدادى مشهور؛ ر. ك به: كنت كورث (3(
 )4- 3، 25)؛ پلوتارك (اسكندر، 7، 27

)4.(Aristophane  

)5.(SP .Postumius  

)6.(T .Veturius  

 )9، 11، 3) و آريان (30، 6، 4). ر. ك به: كنت كورث (7(

 691ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 سرزمني را، بدون دشوارى، تصرف كرد.

) در واقع، با توجه به اين كه پارسيان نسبت به معابدشان حرمت شكىن كرده و با ىب رمحى براين 2(
 اسكندر مهني كه »1 «سرزمني حكم مى راندند، مصريان، مقدونيان را با روى باز پذيرا شدند.

 راهى شد، زيرا مى خواست نظر »2 «امور مصر را سروسامان خبشيد، به سوى پرستشگاه آمون 
 به سويش فرستاده شده بودند »3 «ايزد را جويا شود. در بني راه، به منايندگاىن كه از سرينه اى ها

برخورد كرد. اين منايندگان برايش ديهيم و هداياى گران باىي آورده بودند. در بني هدايايشان، 
  دستگاه از حمكم ترين گردونه هايشان يافت مى شد.5سى صد اسب جنگى و 

) اسكندر به گرمى از آن ها پذيراىي كرد و پيمان دوسىت و احتاد نظامى با آنان منعقد ساخت. 3(
آن گاه به مهراهى مالزمني سفر، راهش را به سوى معبد پى گرفت. وقىت به صحراى خشك و 
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ىب آب رسيد براى عبور از منطقه اى كه تا ىب كران پوشيده از شن بود، آب آشاميدىن ذخريه كرد. 
 روز، آىب را كه مهراه آورده بودند، متام كردند به طورى كه دچار 4اما خود و مهراهانش پس از 

 ىب آىب سخىت شدند.

) مجلگى دچار يأس و نااميدى شده بودند كه ناگهان در اثر طوفان، باران شديدى از آمسان 4(
فرورخيت و به گونه اى معجزه آسا، از ىب آىب كه بدان گرفتار آمده بودند رهاىي يافتند. اين چنني، 

 كساىن كه برخالف انتظار جنات يافته بودند، اين رويداد را به مشيت اهلى نسبت دادند.

 روز ذخريه ى 4) آنان از گوداىل آب كشيده و ذخريه ى آب خويش را فراهم كردند و با داشنت 5(
آب كاىف، چهار روز در صحرا راه پيماىي كرده، آن را پشت سرگذاشتند. چون انبوه شن، امكان 

تشخيص راه را منى داد، راهنمايان به شاه خرب دادند كه كالغ ها با قارقاركردن در مست راست شان، 
 مسري راهى را كه به پرستشگاه منتهى مى شود نشان مى دهند.

 ) اسكندر در اين رويداد نشانه اى ديد و از آن چنني استنباط كرد كه ايزد به 6(

 ______________________________
 )5- 1، 1، 3)؛ آريان (5- 2، 7، 4). ر. ك به: كنت كورث (1(

)2.(Ammon  

)3.(Cyreneens  

 692ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

گرمى از رسيدنش استقبال كرده است: پس راهش را شتابان پى گرفت. ابتدا به درياچه اى به نام 
 را »2 « رسيد، آنگاه پس از طى صد استاد، شهرهاى موسوم به «شهرهاى آمون»»1 ««آمر»

 پشت سر �اد. از آن جا، يك روز راه پيماىي كرد و به نزديكى پرستشگاه رسيد.

50. 
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) واحه اى كه پرستشگاه در آن واقع بود، بيابان شىن و خشك و ىب آب و علفى آن را 1(
 استاد طول و عرض داشت و چشمه هاى ىب مشارى با آب هاى 50 اين واحه »3 «دربرمى گرفت.

زالل دل پذير آن را آبيارى مى كردند، به گونه اى كه پر از درختان گوناگون، به ويژه درختان ميوه، 
 در اين منطقه، دماى هوا تقريبا مثل دماى هواى بار بود حال آن كه گرداگرد آن را »4 «بود.

مناطق سوزاىن احاطه كرده بودند: از شگفىت هاى اين منطقه اين است كه هواى بسيار معتدىل به 
 آن هاىي كه در آن جا مى زيستند، تقدمي مى كرد.

 اين معبد را بنا كرد. اين مردمان در اطراف واحه، كه وقف »5 «) مى گويند دانائوس مصرى 2(
ايزد است زندگى مى كنند: در جنوب و مغرب، اتيوپى ها؛ در مشال [... ها]، چادرنشينان ليبياىي 

 زندگى »6 «و در خبشى كه به درون اين سرزمني گسرتش مى يابد، مردمى موسوم به ناسامون 
 مى كنند.

 ) آموىن ها در وادى ها مى زيند، اما در مركز واحه شان، ارگى واقع است كه 3(

 ______________________________
)1.(Amer  

)2.(Villesd'Ammon  

 ).1، 1). ر. ك به: هراكليد پونتيك (3(

) نيز چنني 16، 7، 4). اين شرح و بسط از كليتارك اقتباس شده است. كنت كورث (4(
توصيفى را مى آورد.- اين واحه به واسطه ى فراواىن رستىن ها (درختان خرما، درختان زيتون و ...) 

 مهواره مسافران را حتت تأثري قرار مى داد و شگفت زده مى كرد؛ ر. ك به:

 

W. Jeinnings- Bramley, Ajourneytosiwahi nseptemberandoct 
ober, 1896, TheGeogr. Journ. 8) 1896 (, p. 599; G. steindorff, 

op. cit., p. 103- 105; A. Fakhry, op. cit., p. 3 
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 آب وهواى سيوا در زمستان بسيار مطبوع است وىل در تابستان، تب بيداد مى كند. ر. ك به:

103 /4.Steindorff ,op .cit .,p  

)5.(DanaosL'Egyptien  

)6.(Nasamons  

 693ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

به وسيله ى ديوارى سه اليه استحكام يافته است. خنستني حصار، قصر حاكمان پيشني را 
دربرمى گريد؛ حصار دوم، حرمسرا، خانه هاى فرزندان، زنان و پدران و مادران، مهننني مقر گارد 
حمافظ حرمسرا را دربرمى گريد؛ مهننني در آن جا حصار مقدس ايزد و چشمه ى مقدسى واقع است 
كه در آن نذوراتى را كه براى ايزد آورده مى شد، تطهري مى كردند. سومني حصار قرارگاه هاى گارد 

 شاهزاده و بناىي را كه نگهبانان در آن كشيك مى دادند، دربرمى گرفت.

) بريون ارگ، در فاصله اى نزديك، دومني معبد آمون واقع بود كه تعداد زيادى از درختان 4(
 در نزديكى اين معبد، چشمه اى وجود داشت كه »1 «بزرگ، سايه ى خود را برآن مى گسرتاندند.

 چيزى كه مايه »2 «به خاطر پديده اى كه از خود بروز مى داد «چشمه ى آفتاب» ناميده مى شد.
 شگفىت بود اين كه، در واقع، دماى آب چشمه پيوسته براساس ساعات روز، تغيري مى كرد.

) در آغاز روز، از چشمه آىب ولرم جارى مى شد. اما با پيش آمدن روز، به تدريج كه ساعات 5(
از پى هم مى آمدند، دماى آب چشمه به سردى مى گراييد و در گرماى سوزان نيم روز، دماى 

آب به سردترين ميزان خود مى رسيد! برعكس، به تدريج هنگام عصر، آب ديگر سرد منى شد و از 
سر شب تا نيمه ى شب، دماى آب به گرمى مى گراييد. در اين هنگام، يعىن از باقى شب تا زمان 

 فرا رسيدن روز كه دماى آب به حالت اول برمى گشت از گرم شدن باز مى ايستاد.

) تنديس ايزد از زمرد و ديگر سنگ ها پوشيده شده بود. اين تنديس به پرسش هاىي كه از او 6(
 80مى شد، به روشى پاسخ مى داد كه كامال بديع بود. در واقع، 
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 ______________________________
 است؛ ر. ك به:( d'Umm -Beida)). سخن از معبد1(

 

G. Steindorff, op. cit., p. 119; A. Fakhry, op. cit., pp. 97- 120 
etpl. XXI- XXIII 

 d'UmmBeida، در نزديكى  AinelHamman). «چشمه آفتاب» (منبع حرارتى 2(
 است؛ ر. ك به:

 

 (A. Fakhry, op. cit., pp. 12- 63- 85 

 در عهد باستان از شهرت زيادى برخوردار بوده است. ن. ك به متون گردآورى شده توسط:

 

Parthey, op. cit., pp. 150- 152; Leclant, op. cit., p. 219, n. 2; 
parke, op. cit., p. 199; G. Steindorff, op. cit., fig. 37, p. 49 

 الزم به ذكر است كه دماى آب ثابت بوده است.

 694ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كاهن آن را، اطراف (حصار مقدس)، بر روى كشىت طالىي مى بردند. آن ها ايزد را بر شانه هاى 
خويش محل مى كردند و ىب هدف به جاىي كه ايزد با اشاره ى سر آن ها را به آن جا رهنمون مى كرد، 

 پيش مى رفتند.

) مجعيىت از دخرتان و زنان جوان آن ها را مهراهى مى كردند. در طول راه آوازهاىي به افتخار 7(
 آپولون مى خواندند و با آواز نياكان خويش، ايزد را ستايش مى كردند.
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51. 

) كاهنان، اسكندر را به درون معبد راهنماىي كردند. او در برابر ايزد سر در جيب گريبان فرو 1(
 برد. در اين زمان پيش گوى پريى به سويش آمد و گفت:

 «سالم، پسرم! و اين سالم را مهنون سالمى از جانب ايزد بپذير.»

) اسكندر رشته ى سخن را به دست گرفت و گفت: «بلى، من پيام غيىب تو را مى پذيرم، پدرم. 2(
 در »1 «در آينده، مرا پسر تو خواهند خواند. اما آيا تو امپراتورى متام زمني را به من مى خبشى؟»

اين هنگام كاهن به سوى حصار مقدس پيش رفت و حامالن ايزد لرزه بر اندامشان افتاد. در اين 
هنگام پيشگو به واسطه ى برخى نشانه هاى نيك، اعالم كرد كه ايزد يقينا آن چه را كه خواسته 

 است به وى مى دهد.

اسكندر دگربار رشته ى سخن را در دست گرفت. گفت: «اى، ايزد، باقى آن چه را كه مى جومي 
 بر من آشكارساز: آيا تاكنون متامى قاتالن پدرم را جمازات كرده ام يا هنوز كساىن پنهان مانده اند؟»

»2« 

) پيشگو فرياد برآورد: «خاموش! هيچ كس نيست كه بتواند عليه كسى كه تو را آفريده است، 3(
 توطئه اى كند! متامى قاتالن فيليپ به سزاى عملشان رسيده اند.

موفقّيت شادى آفرين اقدامات تو ثابت خواهد كرد كه تو از ايزد زاده شده اى. در گذشته شكسىت 
 را پذيرا نشده اى؛ از اين پس براى مهيشه شكست ناپذير خواهى شد!»

 ______________________________
 G) و4، 27)؛ پلوتارك (اسكندر، 11، 11)؛ ژوسنت (26، 7، 4). ر. ك به: كنت كورث (1(

.Posener ,( )op .cit .,pp .35 -42  پاسنر متون زيادى را گردآورى كرده است كه .
در آن ها خدايان به فرعون قدرتى وعده دادند كه بر متام زمني گسرتده مى شد. كاليسنت به چنني 
چيزى اشاره منى كند و ىب گمان كليتارك است كه اين پيش گوىي را در دهان آمون گذارده است. 
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آريستوبول كه اسكندر را نيك مى شناخت، خواست اسكندر در تصرف دنيا را به خود او نسبت 
 ( Fr .Gr .Hist .139 fr .56 -Strabon ,16 ,1 ,11)داده است.

 )4- 3، 27)؛ پلوتارك (اسكندر، 11، 11)؛ ژوسنت (27، 7، 4). ر. ك به: كنت كورث (2(

 695ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 و »1 «) اسكندر خشنود از پيام غيىب كه به وى داده شد، نذورات باشكوهى را وقف ايزد كرد4(
 به مصر بازگشت.

52. 

) چون تصميم گرفته بود شهر بزرگى در مصر بنا كند، به كساىن كه براى اين منظور در آن جا 1(
 گذارده بود دستور داد بناى مذكور را ميان درياچه و دريا بسازند.

) مهني كه زمني، مساحى و براساس متامى اصول هنرى قطعه بندى شد، شاه به شهر نام 2(
اسكندريه داد كه از نام خودش برگرفته شده بود. اين شهر در جاى بسيار مناسىب، نزديك بندر 

 واقع شده و نقشه ى ماهرانه ى خيابان ها كه كار شاه بود، موجب مى شد جريان »2 «فاروس 
  از اين شهر بگذرد.»3 «بادهاى مديرتانه اى 

چون اين بادها بر گسرته ى پناور دريا مى وزيدند، هواى شهر را خنك مى كردند؛ اين چنني شاه 
 »4 «اهاىل اسكندريه را از آب وهواىي معتدل كه منبع سالمىت بود، بره مند كرد.

) او مهننني ساخت ديوارى را كه از اندازه و استحكام شگفت انگيزى برخوردار بود، پى ريزى 3(
 راه ورودى 2 در واقع، اين شهر كه بني درياچه ى بزرگ و درياىي واقع بود، تنها داراى »5 «كرد.

زميىن باريك بود كه حمافظت از آن ها بسيار آسان مى منود. شكلى كه وى به اين شهر داد تقريبا 
 »6 «شبيه شكل يك خالميد

 ______________________________
 ).4، 27)؛ پلوتارك (اسكندر، 27، 7، 4). درباره ى اين نذورات؛ ر. ك به: كنت كورث (1(
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)2.(PortdePharos  

)3.((ventsEtesiens ).؛ بادهاىي كه متناوبا از مشال مديرتانه مى وزد 

  Fraser ,op .cit .,II ,n .14). درباره ى آب وهواى اسكندريه؛ ر. ك به:4(

 ). درباره ى باروهاى اسكندريه؛ ر. ك به:5(

 

Fraser, op. cit., I, p. 11 

بر ارزش راهربدى شهر پاى مى فشارد: اسكندر با اين خرب كه ( R .Cavenaille)ر. كاوناى 
آژيس در كرت دست به اقداماتى زده است، شايد مى خواست با ساخنت دژى قرينه ى 

در غرب دلتا، مانع استفاده ى يك دمشن احتماىل از لنگرگاه فاروس شود. هيچ ( Peluse)پلوز
)؛ پلوتارك (اسكندر، 6، 8، 4)؛ كنت كورث (2، 2، 3چيز [مگر حكايات ساختگى آريان (

 )] ثابت منى كند كه وى توسعه ى شهر را در آينده در سر داشته است.6، 26

)6.((Chlamyde ).؛ رداىي يوناىن كه با سگكى بر دوش قرار مى گرفت 

 696ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 با خيابان بزرگى كه تقريبا شهر را از ميان قطع مى كرد و به واسطه ى ابعاد و زيباىي اش، »1 «بود،
از عجايب به مشار مى رفت. اين خيابان از دروازه اى به دروازه ى ديگر، به درازاى چهل استاد و 

 پناى يك پلرت، گسرتده مى شد و با خانه ها و معابدى با بناهاى باشكوه تزيني شده بود.

) اسكندر مهننني دستور داد قصرى بنا كنند: اين اثر بزرگ و چشم گري هم، از عجايب است. 4(
 پس از اسكندر، تقريبا متامى شاهان مصر، تا عصر ما، بناهاى باشكوهى بر اين قصر افزودند.
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) خالصه اين كه، شهر به دنبال آن، چنان وسعىت يافت كه بسيارى آن را خنستني شهر دنيا 5(
مى مشارند. در واقع، به واسطه ى زيباىي، وسعت، فراواىن درآمدهاى عمومى و بره مندى از هر 

 آن چه كه به لذات زندگى مربوط است، سرآمد ديگر شهرهاست.

) مجعيت اين شهر نيز از مجعيت ديگر شهرها، بسيار بيشرت است. در دوره اى كه ما به مصر 6(
 300سفر كردمي آن هاىي كه متصدى ثبت مجعيت بودند، بيان كردند كه تعداد مردم آزاد بالغ بر 

 »2 « هزار تاالن مى ستاند.6هزار تن مى شود و شاه از مصر درآمدى بيش از 

 ) اين چنني اسكندر شاه پس از آن كه ساخت اسكندريه را به برخى از7(

 ______________________________
 ). درباره ى خالميد مقدوىن؛ ر. ك به:1(

 

PlineN. H. 5, 62 etL'etudedecl. Preaux, Alexandrieetlach 
lamyde, chroniqued'Egypt e 43) 1968 (, pp. 176- 187 

). اين ارقام مشكالتى را پيش روى مورخان قرار داده است. پرو اين مجله را مبهم مى پندارد، ر. 2(
 ك به:

 

Cl. Preaux, L'economieroyald esLagides) 1939 (, p. 425 

 مهننني ر. ك به:

 

Fraser, op. cit., I, pp. 90- 91 etII, n. 358 
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 PtolemeeAulete)ديودور تنها مى گويد كه هنگام اقامتش در اسكندريه (در زمان پادشاهى 
 هزار 300 هزار مرد آزاد بود (اين امر بدان معىن نيست كه شهر داراى 300، الف: شهر داراى 
 شهروند بوده است.)

 هزار تاالن مى شد. ىب گمان اين رقم بسيار كم تر از رقمى است كه 6ب: درآمد مصر بالغ بر 
 تاالن)؛ اما اوضاع، ناگهان در 12500) از زبان سيسرون نقل مى كند (13، 1، 17اسرتابون (

زمان پادشاهى پتومله اولت متزلزل شده و عموم كه با روميان سر عناد دارند، اشتياق چنداىن براى 
، كه ديودور احتماال اين اطالعات را از او ( Gabinius)پر كردن خزانه هاى دوستان گابينيوس 
 گرفته است، از خود نشان منى دهند.

 697ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «دوستانش واگذار كرد، متامى امور مصر را سروسامان داده، با سپاهش به سوريه بازگشت.

53. 

) زماىن كه داريوش از آمدنش آگاه شد، مجع آورى نريوها را از متام اياالت، كه سپاهش را 1(
 در مقايسه با »2 «تشكيل مى داد، مهننني متامى تداركات جنگ را به پايان رسانده بود.

مدل هاى قبلى، در ازاى مششريهاى دو دم و زوبني ها را افزايش داد زيرا گمان مى كرد كه اسكندر 
 مهننني، »3 «به كمك اين جنگ افزارها توانست در نربد كيليكيه پريوزى را از آن خود كند.

دويست ارابه ى داس دار ساخت و به گونه اى آن ها را طراحى كرد كه موجب حريت دمشن شده، 
 هراس در دلش افكند.

) در واقع، تيغ هاى بلند به طول سه وجب بر هريك از اين ارابه ها، به موازات هريك از دو 2(
اسب يراق شده، مى درخشيدند. آن ها به يوغ، ميخ شده بودند و تيزى شان به مست جلوى گارى 
معطوف شده بود. گذشته از اين، دو تيغ ديگر كه بر روى گوه ها تعبيه شده بود در حمور چرخ 

جاى گرفته بودند. مهنون تيغ هاى خنستني، تيزى شان به مست جلو بود، اما بلندتر و پن تر بودند. 
 از ديگر سوى، داس هاىي در انتهايشان نصب شده بود.
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) داريوش پس از آن كه سپاه را به جنگ افزارهاى چشم گري جمهز كرده، سرداران شجاعى را 3(
 هزار 200پيشاپيش آن ها قرار داد، بابل را با حدود هشتصد هزار پياده نظام و دست كم 

 در مست چپش »5 « در مست راست و فرات »4 «سواره نظام ترك گفت. در طى راه پيماىي، دجله 
: اين چنني، وى از ميان دشت حاصل خيزى عبور مى كرد كه مى توانست عليق »6 «واقع بود

 حيوانات بارى را به فراواىن و آذوقه ى انبوه سربازانش را، به ميزان كاىف، تأمني كند.

 ______________________________
 )5- 4، 8، 4)؛ كنت كورث (7- 2، 5، 4). ر. ك به: آريان (1(

 )6- 3، 8، 3)؛ آريان (2، 9، 4). ر. ك به: كنت كورث (2(

 )3، 9، 4). ر. ك به: كنت كورث (3(

)4.(Tigre  

)5.(Euphrate  

 ).6، 9، 4). ر. ك به: كنت كورث (6(

 698ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 براى جنگ بگسرتاند، زيرا »1 «) در واقع، داريوش مى خواست سپاهش را در نزديكى نينوا4(
جلگه هاىي كه اين شهر را احاطه مى كرد، فضاى آزاد وسيعى پيش رويش قرار مى داد كه به ويژه، 
براى چنني سپاه بزرگى كه حتت فرماندهى اش گرد آمده بودند، مناسب مى منود. او اردويش را در 

. وى در آن جا سپاه را هر روز براى جنگ »3 « برپا كرد»2 «نزديكى دهكده اى به نام اربل 
 مى آراست و با استقرار و اجنام رزمايش مداوم يگان ها، آن ها را به اطاعىت سريع عادت مى داد.

 در واقع، او عميقا نگران بود: آيا جتمع مردماىن كه به يك زبان سخن منى گفتند، در حني »4«
 نربد نوعى آشفتگى برمنى انگيخت؟

54. 
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) داريوش پيش از اين منايندگاىن را نزد اسكندر فرستاده بود تا به راه حلى مساملت آميز دست 1(
 هزار تاالن 20يابند: وى منطقه ى اين سوى هاليس را به اسكندر واگذار مى كرد و وعده داد 

 نقره ى ضرب شده به او دهد.

) چون نتوانست موافقت اسكندر را جلب كند، منايندگان جديدى به سويش فرستاد: وى 2(
اسكندر را از اين كه با مادرش، مهننني ديگر اسراى جنگى به خوىب رفتار كرده است، ستود و از 
وى خواست با پذيرش سرزمني اين سوى فرات، سى هزار تاالن و يكى از دخرتانش به مهسرى، 
دوست شاه گردد. خالصه، مهني كه دامادش شود، با قرار گرفنت در رديف پسر شاه، در حكومت 

 بر سراسر امپراتورى،

 ______________________________
)1.(Ninive  

)2.((Arbeles ) ؛ يا اربيل؛ شهرى بزرگ در جلگه هاى نينواى قدمي كه براساس نظر ديودور و
تعداد ديگرى از مورخان باستان، آخرين جنگ داريوش سوم و اسكندر مقدوىن در آن جا روى 

) نربد آخر را در گوگمل مى داند، چنان كه مى نويسد: «اما آخرين 57داد، وىل پلوتارك (اسكندر، 
نربد بزرگ بني داريوش و اسكندر، برخالف نظر بيشرت مورخني، در «اربل» اتفاق نيفتاد، بلكه در 

 گوگمل روى داد. اين اسم به زبان پارسى به معىن «خانه ى شرت» است.»

). كنت كورث، واضح تر از ديودور، مسري داريوش را ترسيم و تشريح مى كند. ديودور روايت 3(
 كه به خاطر Erbil<اين نكته را فراموش مى كند كه داريوش براى رسيدن به اربل (اربيل (
 روز) و آنگاه ليكوس (زاب 5پرستشگاه ايشتار، ايزد بانوى جنگ، معروف بود.) دجله را (در 

) اشاره مى كند كه اردوگاه داريوش 7، 8، 3كوچك) را نيز در پنج روز پشت سر گذارد. آريان (
  كيلومرتى) شهر واقع بود.35 استادى (حدود 600در 

). ديگر منابع موجود تنها اشاره مى كنند كه داريوش ميدان جنگ را مهوار ساخت تا حركت 4(
 ارابه ها و سواره نظام را تسهيل كند.
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 699ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «شريكش خواهد شد.

) اسكندر متامى دوستانش را براى مشورت نزد خويش مجع كرد و پيشنهادى را كه به او شده 3(
 بود، با آن ها در ميان گذارد و از هريك خواست نظرش را به صراحت بازگويد.

) با توجه به اين كه بررسى اين مسئله از امهيت خطريى برخوردار بود و به مهني دليل هيچ كس 4(
جرأت نكرد نظرى ارائه دهد؛ پارمنيون به عنوان خنستني فرد گفت: «من، اگر اسكندر بودم، آن چه 

 را كه به من داده مى شد، مى پذيرفتم و پيماىن منعقد مى كردم.»

) اسكندر رشته ى سخن را در دست گرفت و گفت: «و من هم مى پذيرفتم، اگر پارمنيون 5(
 خالصه آن كه سخنان متكربانه ى ديگرى ايراد كرد و پيشنهادات پارسيان را براى »2 «بودم!»

خويش، ننگني مشرد و آن ها را رد كرد؛ زيرا مى توانست بيش از پيشكش هاىي كه به وى تقدمي 
مى شد، افتخار بيافريند. وى به منايندگان اين چنني پاسخ داد: «اگر دو آفتاب وجود مى داشت، 
دنيا منى توانست نظم و مهاهنگى زيباى خويش را حفظ كند و اگر در زمني مسكون دو پادشاه 
حاكميت مطلق را اعمال كنند، زمني خنواهد توانست مدت زيادى بدون آشوب و فتنه باقى 

 مباند.»

) به مهني دليل به آن ها دستور داد به داريوش بگويند كه «اگر مقام خنست را مى خواهد، بايد 6(
براى پادشاهى جهان با وى جبنگد. برعكس اگر به افتخار وقعى منى �د و مزيت ها و لذاتى را كه 
آسايش زندگى به دست مى دهد، مرجح مى دارد؛ تنها مى بايد شخصا از دستورات اسكندر پريوى 

 كرده، بر ديگران پادشاهى كند. اما

 ______________________________
). شرح اين رويداد تنها نزد ديودور ديده مى شود. آيا چنني چيزى صحت دارد؟ در جمموع 1(

را پيشنهاد مى كرد كه مانع از دست رفنت وجهه و اعتبارش مى شد و  Dyarchieداريوش نوعى 
به دو شيوه حمقق مى گشت: الف) با حفظ ظاهرى وحدت امپراتورى و در نتيجه برترى خويش. 
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ب) مى توانست در سلسله مراتب شاهى، به اسكندر مهان رتبه و مقامى را دهد كه خشايارشا در 
پايان پادشاهى داريوش اول از آن برخوردار بود. اما اين پيشنهادات با واقعيت هيچ هم خواىن 

ندارند و اين مسئله توافق نامه ى مربوط به آن چه است كه ما از امپراتورى روبه پايان هخامنشى 
 مى دانيم.

). آريان، كنت كورث و پلوتارك، مجلگى به اين حبث اشاره و آن را بازگو كرده اند، اما ژوسنت 2(
 از آن سخىن به ميان منى آورد.

 700ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «حاكميت را از سخاوت اسكندر بگريد.»

) وى پس از آن كه به جلسه ى جممع پايان داد، با سپاهش به سوى اردوى دمشن پيش رفت. 7(
 در اين گريودار مهسر داريوش مرد و اسكندر مراسم خاك سپارى باشكوهى برايش برگزار كرد.

55. 

) داريوش وقىت اين پاسخ را شنيد، از اميد دست ياىب به توافق سياسى دست شست. از اين 1(
روى، براى آن كه سپاه را به اطاعىت سريع در پيكارها عادت دهد، هر روز آن را براى نربد 

، را با سربازاىن زبده فرستاد تا از »2 «مى آراست. از ديگر سوى، يكى از دوستانش، مازايوس 
معرب رودخانه پاسدارى كرده، گدار را پيش از اسكندر به اشغال خويش درآورند؛ هم زمان، 

سپاهيان ديگرى گسيل داشت تا سرزميىن را كه دمشن مى بايست به ناچار از آن بگذرد با آتش 
 در واقع، برآن بود از جريان رود به مثابه ى پناهگاهى در برابر يورش مقدونيان »3 «ويران كنند.
 »4 «بره گريد.

) اما مازايوس كه مى ديد رود، به واسطه ى ژرفا و شدت جريانش، غريقابل عبور است، از 2(
 پاسدارى آن غفلت ورزيد و به يارى آن هاىي رفت كه سرزمني را با

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 ______________________________
). اين پاسخ با توجه به تشكيالت امپراتورى هخامنشى داده شده است. مهننان كه پادشاهان 1(

مى ناميدند، فرمانروايان پارسى نيز در كتيبه هايشان خود ( sarsarrani)آشور خود را شاه شاهان 
را خشايثىي خشايثينام (شاه شاهان) مى ناميدند و در امپراتورى پناورشان مشار زيادى حكمرانان 

 دست نشانده ى مذهىب يا غريمذهىب �اده بودند. براى اطالع بيشرت؛ ن. ك به:

 

J. G. Griffiths, Remarksonthehist oryofatitle, classe. phil. 48) 
1953 (, pp. 145- 154; F. Vallat, Deuxnouvelles( 

chartesdefondati on ), syria 48( 1971 ), pp. 53- 59. 

عناوين عيالمى و اكدى داريوش اول را شرح داده است. از اين روى، ( F .Vallat)- ف. واال
 اسكندر پاسخ تند و در عني حال جباىي به داريوش داده است.

)2.((Mazaios ) ؛ در ترمجه ى هوفر، مازه(Mazee ).آمده است 

؛ 13- 11، 10، 4؛ 14، 9، 4). مقصود مشال ميان رودان است، ر. ك به: كنت كورث (3(
). تاكتيك نظامى زمني 18، 9، 4). هم چنني ن. ك به: پوىل ين (2، 14، 4؛ 23، 13، 4

سوخته توسط اردشري دوم در مقابل سپاهيان كوروش جوان به كار گرفته شده بود. (ر. ك به: 
). تيسافرن نيز مزاياى اين تاكتيك جنگى را براى كلئارك شرح داده 1، 6، 1گزنفون، آناباسيس، 

 ). هم چنني ر. ك به:19، 5، 2بود (ر. ك به: گزنفون، آناباسيس، 

 

E. Marsden, ThecampaignofGau gamela) 1964 (, pp. 12- 17 

 )4، 7، 3). مقصود رود دجله است. ر. ك به: آريان (4(

 701ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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آتش ويران مى كردند. پس از آن كه خبش وسيعى از سرزمني را ويران كرد انديشيد كه فقدان آذوقه، 
 آن را براى دمشن غريقابل عبور كرده است.

) اما وقىت اسكندر براى عبور از دجله پيش آمد، اهاىل منطقه جاى گدار را به وى نشان 3(
 »1 «دادند. او سپاهش را به دشوارى و حىت در شرايطى كامال حبراىن از رود گذراند.

) در واقع، براى عبور از گدار، آب تا سينه بود و سرعت جريان آب موجب مى شد بسيارى از 4(
سربازان وقىت از رود مى گذشتند دست پاچه شده، تعادل خود را از دست دهند. جريان آب 

بسيارى از سربازان را از مسريشان خارج مى كرد و بر سپرهايشان فرومى رخيت و آن ها را به سوى 
 بدترين خطرات مى كشاند.

) اما اسكندر براى مقابله با شدت جريان آب چاره اى انديشيد: وى به متام سربازان دستور داد 5(
 دست يكديگر را حمكم گرفته با فشار آوردن بر يكديگر، سدى تشكيل دهند.

) مقدونيان، به زمحت، از اين معرب مهلك، صحيح و سامل گذشتند و اسكندر به مدت يك 6(
 فرداى آن روز، سپاه را براى نربد آراست و به سوى دمشن »2 «روز به سپاه اسرتاحت داد.

 »3 «پيش روى كرد. پس از رسيدن به نزديكى پارسيان، اردويش را برپا كرد.

56. 

) اسكندر با در نظر گرفنت تعداد زياد سپاهيان پارسى و امهيت جنگ قريب الوقوع، مهننني با 1(
 مالحظه ى اين كه زمان تصميم �اىي فرارسيده است، متام شب را بيدار ماند: وى نگران فردا بود.

 نزديك صبح به چنان خواب عميقى فرو رفت كه وقىت روز شد ديگر كسى منى توانست او را »4«
 بيدار كند.

 ______________________________
) كه روايتش به روايت ديودور نزديك است. آريان 21- 16، 9، 4). ر. ك به: كنت كورث (1(
 ) با توضيحى خمتصر از آن مى گذرد.5، 7، 3(
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). بر پايه ى نظر كنت كورث، به سپاهش دو روز اسرتاحت داد 6، 7، 3). ر. ك به: آريان (2(
)4 ،10 ،1.( 

 )4، 9، 3)؛ آريان (24، 13، 4). ر. ك به: كنت كورث (3(

، 32- 4، 31؛ پلوتارك، اسكندر، 15، 13، 4). رويدادى معروف (ر. ك به: كنت كورث، 4(
) اما واقعيت تارخيى آن ترديدآميز مى منايد؛ ن. ك به: مالحظاتى كه آريان 13، 11؛ ژوسنت، 2

 ).1، 10، 3در نقل اين رويداد كرده است (

 702ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) دوستانش ابتدا اين اتفاق را با شادى مى نگريستند، زيرا فكر مى كردند شاه پس از اين 2(
اسرتاحت طوالىن، براى روياروىي در برتين شرايط آمادگى خواهد بود؛ اما چون زمان سپرى شد و 
شاه از خواب برخناست پارمنيون- قدميى ترين دوستش- خود مسؤوليت ابالغ فرمان را به سپاه 

 برعهده گرفت و آن را براى نربد كامال آماده كرد.

) اما چون اسكندر هنوز از خواب برخناسته بود، دوستانش به وى نزديك شدند و به زمحت او 3(
را از خواب بيدار كردند. چون مجلگى شگفت زده بودند و مى خواستند از آن چه كه براى شاه 
روى داده است، آگاه شوند، اسكندر اظهار كرد كه داريوش با متركز سپاهيانش در يك مكان، 

 وى را از نگراىن بريون آورده است.

) در واقع، تنها در يك روز، سرنوشت مهه چيز رقم خواهد خورد و پايان مرارت ها و گزندهاىي 4(
كه به مدت طوالىن برتافته اند فرارسيده است! اسكندر، با وجود اين، با ايراد سخن راىن به 
 »1 «مقتضاى شرايط، سردارانش را ترغيب و آن ها را براى روياروىي با خطر دل استوار كرد؛

آن گاه سپاهش را براى جنگ به سوى بربرها روانه كرد. پيشاپيش فاالنژ، يگان هاى سواره نظام را 
 آراسته بود.

57. 
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) بارى، اسكندر، يگان شاهى را در جناح راست آراست كه فرماندهى آن را كليتوس، ملقب 1(
  آنگاه باقى يارانش »3 «، بر عهده داشت.»2 «به «سياه»

 ______________________________
) نيز به سخنراىن آتشني اسكندر براى سردارانش اشاره مى كند. پلوتارك 8- 5، 9، 3). آريان (1(

) از قول كاليسنت به خطابه اى (غريواقعى؟) اشاره مى كند كه براى تساليان 2- 1، 33(اسكندر، 
 و يونانيان ايراد شده بود.

)2.(Clitos ,surnomme LeNoir - 

). درباره ى ويژگى هاى روايت ديودور (اجياز، بسط عبارات كليشه اى، فراواىن عناصر 3(
 شگفت انگيز» ن. ك به:

 

F. Hackmann, DieschlachtbeiGa ugamela) 1902 (, pp. 57- 62 

، 11، 3)؛ آريان (30- 26، 13، 4- درباره ى آرايش جنگى اسكندر؛ ر. ك به: كنت كورث (
8 -12 ،5.( 

ديودور گوىي آرايش جنگى اسكندر را به صورت دو خط موازى تصور كرده است. 
بررسى مبسوطى در اين باره كرده و آرايش جنگى اسكندر را به شيوه هاى ( Marsden)مارسدن 

 گوناگون بازسازى كرده و مورد جتزيه و حتليل قرار داده است.

 703ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، پسر پارمنيون، بر آن ها فرمان مى راند. پس از آن، هفت يگان »1 «قرار داشتند كه فيلوتاس 
 ديگر سواره نظام كه زير فرمان مهني سردار آراسته شده بودند، به دنبال هم مى آمدند.
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) پشت سر ايشان يگان پياده نظام «سپر نقره اى ها» قرار داشت كه به واسطه ى برق 2(
، پسر »3 « فرماندهى آن ها را نيكانور»2 «جنگ افزارها و شجاعت نفرات، متمايز بودند.

 را آراست كه در »4 «پارمنيون عهده دار بود. در كنارشان، اسكندر دسته ى موسوم به اىل ميوتيد
 و »6 « قرار داشت؛ به دنبال آن، نريوىي را كه توسط اورسىت ها»5 «پيشاپيش آن، كوىي نوس 

 بر عهده »8 « تدارك ديده شده بود، آراست كه فرماندهى آن را پرديكاس »7 «لن سسىت ها
، فرماندهى »10 « فرماندهى يگاىن را كه پشت سر آن مى آمد و پوىل پرخون »9 «داشت. مله آگر

 نريوى بعد آن را عهده دار بودند:

 - كه اين چنني ناميده مى شدند- حتت فرمانش آراسته شده بودند.»11 «استمفاىن ها

، »13 «، فرماندهى يگان بعدى را عهده دار بود و كراتر»12 «) فيليپ، پسر باالكروس 3(
 سواره نظام پلوپونز و آخاىي كه »14 «پيشاپيش يگاىن كه بعد از اين يگان مى آمد، قرار داشت.

 در لشكركشى شركت جسته بودند، مهننني فتيوتى ها، ماىل ها،

 ______________________________
)1.(Philotas  

). سخن از سه هزار هيپاس پيست در ميان است. اين يگان پياده نظام را فيليپ دوم پديد 2(
 آورده بود. ر. ك به:

R. D. Milne, PhilipIIandtheHy paspists, Historia 16) 1967 (, 
pp. 509- 512 

)3.(Nicanor  

)4.(Elimiotide  

)5.(Coinos  

)6.(Orestiens  
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)7.(Lyncestes  

)8.(Perdiccas  

)9.(Meleagre  

)10.(Polyperchon  

)11.(Stympheens  

)12.(Balacros  

)13.(Cratere  

 )10- 9، 11، 3)؛ آريان (29- 28، 13، 4). ر. ك به: كنت كورث (14(

 704ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

لوكرى ها و فوسيديان، نفرات يگاىن را تشكيل مى دادند كه پشت سر سواره نظامى كه ذكر آن ها 
  در رأس آن ها بود.»1 «در باال رفت، مى آمدند: ارى ژيوس ميتيلىن 

) تساليان پشت سر آن ها صف آراىي كرده بودند. فيليپ فرمانده آن ها بود و به واسطه ى 4(
 شجاعت و فضايل جنگى يگان هايشان، سرآمد ديگر يگان ها بودند.

  را آراست.»2 «به دنبال اينان، اسكندر، كمان داران كرتى و مزدوران آخاىي 

) از ديگر سوى، او در هر جناح، آرايش گونياىي شكلى اختاذ كرد تا دمشن نتواند در سايه ى 5(
 »3 «تعداد زياد سربازانش، سپاه كوچك مقدوىن را در ميان گريد.

) شاه براى آن كه محله ى ارابه هاى داس دار را برتابد و آن ها را شكست دهد به پياده نظام فاالنژ 6(
توصيه كرد، مهني كه ارابه ها نزديك شدند، ستون ها را فشرده و سپرهايشان را بر نيزه هايشان زنند: 
اسب ها از صدا خواهند ترسيد و ارابه ها بازخواهند گشت. اگر برخى راهشان را ادامه دادند، در 
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 ستون ها، راه هاىي گشوده شود تا از ميان آن عبور كنند، ىب آن كه خطرى متوجه مقدونيان شود.
 شاه، خود، فرماندهى جناح راست را بر عهده گرفت و آرايش مورىب اختاذ كرد: او تصميم »4«

 »5 «گرفته بود شخصا باىن پريوزى در حني نربد شود.

58. 

) داريوش، به نوبه ى خويش، آرايش جنگى اش را براساس تعداد نفرات هر قوم پى ريزى كرد. 1(
خويشنت، در برابر اسكندر قرار گرفت و به سوى دمشن راهى شد. وقىت دو سپاه به هم نزديك 
شدند، شيپورچيان در هر دو اردو شيپور جنگ را نواختند و مردان با نعره هاى بلند به سوى 

 يكديگر شتافتند.

 ) در ابتدا، مقدونيان، با مشاهده ى ارابه هاى داس دار كه چهار نعل پيش 2(

 ______________________________
)1.(Er igyiosdeMitylene  

 ). ديودور تنها مورخى است كه از مزدوران آخاىي نام مى برد.2(

 ). ن. ك به:3(

 

G. T. Griffith, Alexander'sgener alshipatGaugamel a, Journ. 
ofHell. stud. 67) 1947 (, p. 77 etn. 3 

، 2). اسكندر از شگرد و ترفند ده هزار تن در كوناكسا- كه گزنفون آن را شرح داده و آريان (4(
، 4) نيز كه آناباز را خوانده بود آن را باز مى گويد- اهلام گرفت. ن. ك به: كنت كورث (8، 7

 )6- 5، 13، 3)؛ آريان (34- 33، 14

 )1، 13، 3)؛ آريان (1، 15، 4). ر. ك به: كنت كورث (5(
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 705ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 چون مازايوس، كه بر سواره نظام فرمان مى راند، براى »1 «مى تاختند دچار بت و وحشت شدند.
محايت از ارابه هاى داس دار، با يگان هاى بم فشرده يورش آورد، اين چنني محله ى ارابه ها را 

 »2 «هراس انگيزتر گرداند!

، مهگى سپرهايشان را بر »3 «) اما فاالنژ، مطابق دستورات شاه، ستون هايش را فشرده كرده 3(
 نيزه هايشان زدند: هياهوى عظيمى برخاست.

) اسب ها ترسيدند و بيشرت ارابه ها نيم چرخى زده، با جهشى مقاومت ناپذير، به عقب 4(
برگشتند. ارابه هاى ديگر بر سر فاالنژ رخيتند. اما مقدونيان ستون هايشان را گشوده، راه هاى 

عريضى باز كردند كه ارابه ها به سوى آن راه ها هجوم بردند. برخى بر اثر ضربت زوبني، سوراخ 
سوراخ شدند؛ برخى ديگر اين راه ها را تا انتها طى كردند؛ مشار اندكى بر اثر نريوى جهش شان، به 
حركت درآمده، به گونه اى مؤثر تيغ هاى آهىن خويش را به كار گرفته و بسيارى را، به شيوه هاى 

 گوناگون، از دم تيغ گذراندند.

) در واقع، اين جنگ افزارها كه براى كشتار ساخته شده بودند چنان بران و حمكم بودند كه 5(
بازوى بسيارى از سربازان را با سپر بريده و گردن برخى ديگر را از تن جدا كردند: سر بر زمني 
مى افتاد حال آن كه چشم ها هنوز مى نگريستند و چهره، حالتش را حفظ مى كرد! مهننني اين 
ارابه ها با شكافنت پلوى برخى- كه جراحات آن به مراكز حياتى مى رسيد- آن ها را در دم 

 مى كشت.

59. 

) وقىت دو سپاه به نزديكى يكديگر رسيدند، كمان ها و فالخن ها را به كار گرفتند و زوبني ها را 1(
 به سوى يكديگر پرتاب كردند. آنگاه، مهني كه اين مهمات متام شد، جنگجويان به نربد پرداختند.

 ______________________________
 )17- 14؛ 4- 3، 15، 4)؛ كنت كورث (6- 5، 13، 3). ر. ك به: آريان (1(
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). گوىي ديودور دو رزمايش مكمل هم را كه كنت كورث 5، 15، 4). ر. ك به: كنت كورث (2(
روايت كرده، درهم آميخته است: الف) يورش سواره نظام حتت فرمان مازايوس كه به سوى اردوگاه 
مقدونيان تاخت آورده بود. ب) محله ى جانىب سواره نظام بسوس كه در روايت ديودور هيچ نقشى 

  نيز وجود دارد.60بازى منى كند. نظري چنني اشتباهى در بند 

 ). درباره ى فاالنژ به هم فشرده ى مقدوىن، ن. ك به:3(

 

W. K. Prichett, AncientGreekmili tarypractices) 1971 (, pp. 
151- 154 

 

 706ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) سواره نظام خنستني گروهى بود كه نربد را آغاز كردند. اگر مقدونيان در جناح راست (سپاه 2(
اسكندر) مى جنگيدند؛ داريوش كه بر جناح چپ (پارس) فرمان مى راند، هم رزمانش، يگان 

  كه به خاطر شجاعت و وفادارى شان برگزيده شده بودند.»1 «سواره نظام خويشان پادشاه بودند

 آن ها ده هزار تن بودند كه تنها در يك يگان گرد آمده بودند.

) چون شاه بزرگ را به عنوان ناظر شجاعت شان پيش روى داشتند، با طيب خاطر، خود را 3(
 نيز در بني آن ها »2 «آماج باراىن از پرتابه ها مى كردند كه به سوى شاه نشانه مى رفت. ملوفورها

 تعداد آن ها زياد بود و به خاطر شجاعىت كه از خود نشان مى دادند بيش از »3 «ديده مى شدند؛
 نيز حضور داشتند كه توان »5 « و كاسى ها»4 «ديگران به چشم مى آمدند. عالوه براين، ماردها

 »6 «جسماىن و شجاعت ىب نظريشان حتسني برانگيز بود.

 ______________________________
 ).5، 11، 3). ر. ك به: آريان (1(
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). هراكليد قومسى توضيح مى دهد كه هزار ملوفور 1، 13، 3؛ 5، 11، 3). ر. ك به: آريان (2(
 هزار جاويدان گارد شاهنشاهى كه مجلگى پارسى 10مشتمل بر چه كساىن بوده اند: زبدگاىن از 

 بودند و با سيب طالىي كه انتهاى نيزه شان را مزين مى ساخت شناخته مى شدند.

). توضيح مرتجم فرانسوى درباره ى ده هزار جاودانان پارسى اين گونه قابل تكميل است: 3(
جاودانان، سپاه آماده باش شاهنشاه ايران را تشكيل مى دادند و از اين روى جاودان ناميده 

مى شدند كه با مردن يا كشته شدن يكى، ىب درنگ فرد ديگرى به جاى او قرار مى گرفت و به اين 
ترتيب تعداد اين افراد مهواره ده هزار نفر بوده است. جاودانان لباس بلند چني دار هخامنشى بر 
تن، كفش ايراىن سه بندى بر پا و نوارى پينيده بر گرد سر داشتند و مهگى از ميان پارس ها 

انتخاب مى شدند. نيزه ى دست آن ها، در قسمت پايني به يك انار كوچك ختم مى شد و از مهني 
 نفرى از ده گروه هزار نفرى تشكيل 10000روى يونانيان آن را «سيب بر» ناميده اند. اين گارد 

مى شد. انار سرنيزه ى فرمانده ى هر گروه كه «هزارپت» ناميده مى شد، زرين و انار ديگران سيمني 
بود. فرمانده ى نيزه داران «انار طالىي» نيز داراى مهني عنوان هزارپت بود. اين هزارپت ظاهرا 

فرمانده ى مهه ى نريوهاى ايراىن نيز حمسوب مى شد. براى اطالع بيشرت ر. ك به: هايد مارى كخ، 
- 297، صص 1377از زبان داريوش، ترمجه ى پرويز رجىب، نشر كارنگ، تران، چا  سوم، 

309. 

)4.((Mardes ).؛ مردمان ساكن در خبش جنوىب درياى مازندران 

)5.((Kassites ) ؛ نام اين مردمان به صورت كاسيت، كوسى، كوسئان، كاسو، كشو، كوشيان
 و كيسى نيز ضبط شده است.

، ( Cosseens). از كوسئان ها( infra ,chap .LXXVI)). درباره ى ماردها؛ ر. ك به:6(
) نيز ياد كرده است، اما آريان از آن ها سخىن به ميان منى آورد. اين 10، 12، 4كنت كورث (

 كه با نام-( Zagros)كوه نشينان زاگروس 

 707ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 بارى، »1 «) مهننني در كنارشان، خاندان پادشاه و شجاع ترين هنديان پيكار مى كردند.4(
متامى اين يگان ها با نعره هاى بلند بر سر دمشن رخيته، با متام وجود مى جنگيدند و مقدونيان را كه 

 از حيث مشار كمرت بودند، از پاى درمى آوردند.

) در جناح راست (پارس)، مازايوس به مهراهى برتين سواره نظام مى جنگيد و در مهان خنستني 5(
 هزار كادوسى و هزار سواره نظام 2يورش، تلفات حمسوسى را بر رقبايش وارد كرد. از ديگر سوى، 

زبده ى سكاىي را فرستاد و به آن ها دستور داد دمشن را دور زده تا اردوگاه مقدوىن پيش روى كنند و 
 »2 «باروبنه را تصاحب منايند.

) سواره نظام، ىب درنگ، اين دستور را اجرا كرد و به ناگاه بر اردوگاه مقدونيان يورش آورد. 6(
تعدادى از اسراى جنگى، پس از آن كه جنگ افزارهاىي تصاحب كردند، سكاها را يارى كرده و 

 باروبنه را غارت كردند. با اين غافل گريى، فرياد و غوغا در سراسر اردو طنني انداز شد.

) اسراى جنگى به پيشواز بربرها مى رفتند. تنها، مادر داريوش، سى سى گامربيس، ىب آن كه به 7(
سروصداهاى اسرا وقعى �د، آرام سر جايش باقى ماند و دليل اين فرزانگى اين بود كه وى به اين 
 تغيري شگفت انگيز تقدير اعتماد كرد و منى خواست قدرشناسى اش را نسبت به اسكندر زير پا �د.

) عاقبت وقىت سكاها، خبش اعظم باروبنه ها را غارت كردند، سوار بر اسب هاى خويش دور 8(
 شدند و در بازگشت، موفقيت خويش را به مازايوس خرب

 ______________________________
) از اخالف 5، 79، 5؛ پوليب، 2، 7، 11كيسى ها نيز شناخته شده اند (ر. ك: ديودور، 

كاسيت ها (كاسو در متون اكدى) هستند كه حدود اواسط هزاره ى دوم پيش از ميالد، بابل را 
 فتح كردند. براى اطالع بيشرت ن. ك به:

 

E. Herzfeld, ThePersianEmpire) 1968 (, p. 186 

 )1، 13، 3؛ 5، 11، 3). ر. ك به: آريان (1(
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) كه روايتش به روايت ديودور نزديك است. 18- 5، 15، 4). ر. ك به: كنت كورث (2(
، 32) متفاوت مى باشد. هم چنني ن. ك به: پلوتارك (اسكندر، 6- 4، 14، 3روايت آريان (

). مورخان امروزى منى توانند تصوير منسجمى از اين رويداد به دست دهند. درباره ى كادوسيان؛ 3
  Supra ,chap .VI ,1ر. ك به:

 708ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

دادند. از سوى ديگر، خبشى از سواره نظام كه اطراف داريوش حلقه زده بودند، به لطف مشارشان، 
 مقدونياىن را كه در برابرشان ايستادگى مى كردند، شكست دادند و آ�ا را وادار به فرار كردند.

»1« 

60. 

) اين چنني پارسيان دومني پريوزى را نيز به چنگ آوردند. اسكندر كه مى خواست شخصا 1(
شكست سپاهيانش را جربان كند با يگان شاهى و باقى سواره نظام زبده، به سوى داريوش تاخت 

 »2 «آورد.

) پادشاه پارسيان محله ى دمشن را برتافت: شخصا سوار بر گردونه اش مى جنگيد و زوبني هايش 2(
را به سوى مهامجني پرتاب مى كرد، حال آن كه پارسيان بسيارى در كنارش مى جنگيدند. وقىت دو 
شاه به روياروىي هم شتافتند، اسكندر زوبينش را به سوى داريوش پرتاب كرد كه خطا رفت، اما به 

 گردونه ران كه پلوى پادشاه قرار داشت، اصابت كرد و او را نقش بر زمني كرد.

) اطرافيان داريوش فريادى برآوردند، آن هاىي كه دورتر بودند، پنداشتند شخص شاه بزرگ هالك 3(
شده و پا به فرار گذاردند. آن هاىي كه پشت سرشان قرار داشتند، نيز چنني كردند؛ به طورى كه 
آرايش قدرمتندى كه اطراف داريوش، تشكيل شده بود به تدريج از هم گسست. وقىت جناح 

 ديگرش، اين چنني ميدان را خاىل كرد، شاه بزرگ هم دچار وحشت شد و راه فرار را پيش گرفت.
»3« 
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) بدين سان آن ها گرخيتند و گرد و غبارى كه از سواره نظام برخاسته بود، به هوا بلند شد؛ در 4(
اين حال اسكندر و يارانش آن ها را تعقيب كردند، ىب آن كه بتوانند مسريى را كه داريوش از آن راه 
فرار كرده بود، به خاطر ازدحام مجعيت و گرد و غبار انبوه، با چشم تعقيب كنند. تنها ناله هاى 
مرداىن كه به خاك مى افتادند، صداى پاى اسب هاى سواره نظام و ترق ترق ىب وقفه ى شالق ها به 

 »4 «گوش مى رسيد.

 ______________________________
). چندان روشن نيست. چنني برمى آيد كه منظور سواره نظام باخرت بوده است كه كنت كورث 1(
 ) از آن ها سخن به ميان آورده است.22- 18، 15، 3(

 )3، 33)؛ پلوتارك (اسكندر، 2، 14، 3). ر. ك به: آريان (2(

 ) نيز روايىت مشابه روايت ديودور از اين رويداد مى كند.30- 28، 15، 4). كنت كورث (3(

، 4). استفاده از تازيانه و شالق ويژگى سواره نظام سكاىي بوده است. ر. ك به: هرودوت (4(
 ). مهننني-3

 709ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) در اين حني، مازايوس رقيب را به سخىت حتت فشار قرار داد: وى بر جناح راست كه 5(
؛ اما پارمنيون با »1 «پرمشارترين و زبده ترين خبش سواره نظام را تشكيل مى داد، فرمان مى راند

سواره نظام تساليان و ديگر يگان هاى سواره نظامى كه حتت فرمانش قرار داشتند، در برابر آن ها 
 ايستادگى كرد.

) وى كه به شيوه اى درخشان مى جنگيد، به پاس شجاعت تساليان، در ابتدا توانست برترى را 6(
از آن خود كند. اما سربازان مازايوس، به يارى مشار و آرايش سنگني شان، سواره نظام مقدوىن را 

 »2 «شكست دادند.
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) كشتار عظيمى درگرفت و ايستادگى در برابر بربرها دشوار شد. در اين زمان، پارمنيون چند 7(
سواره نظام را به سوى اسكندر فرستاد تا از او خبواهد كه به يارى اش بشتابد. اينان ىب درنگ دستور 
را اجرا كردند، اما پس از آن كه آگاه شدند اسكندر سرگرم تعاقب دمشن است و از ميدان نربد 

 »3 «دور شده است، ىب آن كه ماموريت خويش را به اجنام رسانند، بازگشتند.

) پارمنيون، با قابليىت ىب نظري، از يگان هاى تساليان بره جست و پس از آن كه تلفات سنگيىن 8(
بر بربرها وارد ساخت آن ها را به سخىت وادار به فرار كرد. از طرىف، اينان به ويژه به خاطر فرار 

 داريوش، سرخورده شده بودند.

61. 

  بود، از انبوه گردوغبار بره جسته و با»4 «) مازايوس كه سردارى خربه 1(

 ______________________________
 ن. ك به:

 

W. Hinz, Altiranischefund eundforschungen,) 1969 (, p. 71 

 )3، 15- 6، 14، 3)؛ آريان (1، 16، 4). ر. ك به: كنت كورث (1(

[ واحدهاى  4 ،7،Tactique]( Asclepiodote)). بر پايه ى نظر آسكلپيودوت 2(
سواره نظام پارسى، براى محله به شكل چهارگوش تشكيل مى شدند. سواره نظام تساىل، برعكس، به 

 شكل لوزى درمى آمدند؛ ر. ك به:

 

Asclepiodote, 7, 2; ElienleTacticien) 18, 1- 3)  
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) و پلوتارك (اسكندر، 2- 1، 15، 3)؛ آريان (3- 2، 16، 4). ر. ك به: كنت كورث (3(
35 ،6( 

 61). فرد هوفر- ديگر مرتجم فرانسوى اين كتاب- با بره گريى از نسخه اى ديگر، آغاز بند 4(
را به گونه اى كامال متفاوت ترمجه كرده است. در ترمجه ى فرد هوفر آمده است: «داريوش، مردى 

 آشنا به فنون نظامى، ...».

 710ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ساير بربرها عقب نشيىن نكرد. وى در جهت خالف تاخت و گردوغبار به هوا برخاسته، 
عقب نشيىن اش را از نظر دور نگه داشت. به طورى كه خود، ىب خطر گرخيت و اطرافيانش را با 

 »1 «هدايت به دهكده هاىي كه پشت صفوف مقدونيان واقع بودند، جنات داد.

) سر آخر، چون متامى بربرها راه فرار را پيش گرفته بودند و مقدونيان نيز از كشتار جاماندگان 2(
 باز نايستادند، دشت و حواىل آن، خيلى زود، مملو از اجساد شد.

 نزد »2 « هزار سواره و پياده نظام در اين جنگ كشته شدند.90) نزد بربرها، بيش از 3(
 از ميان اينان، »3 «مقدونيان حدود پانصد تن كشته شدند و مشار زيادى زمخى برجاى ماند.

مى توان اشاره كرد به: بني سرداران برجسته، هفس تيون، هنگامى كه بر نگهبانان يگان شاهى 
فرمان مى راند با ضربه ى زوبيىن از ناحيه ى بازو زمخى شد؛ بني رزم آرايان، پرديكاس و كوىي نوس، 

 »5 « و برخى ديگر از سرداران مهم.»4 «مهننني منيداس 

 بارى چنني بود فرجام جنگى كه در نزديكى اربل روى داد.

 .62  . م 329- 330

  و»7 « در آتن، گايوس دومى تيوس »6 «) در زمان آرخونىت آريستوفون 1(

 ______________________________
). در ديگر نسخه ها، اين مانوور نظامى به داريوش نسبت داده شده است. حال آن كه وى راه 1(
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، 15، 3پيش رويش را در پيش گرفت و به آربل گرخيت و از آن جا به ماد رفت؛ ر. ك به: آريان (
) 7، 16، 4). كنت كورث (9، 1؛ 3، 1، 5؛ 9- 8، 16، 4)؛ كنت كورث (2- 1، 16؛ 5

 اين عقب گرد را به مازايوس نسبت مى دهد.

 هزار 40)، 26، 16، 4 هزار كشته و كنت كورث (300) حكايت از 6، 15، 3). آريان (2(
 كشته دارند.

 300)، كمرت از 27، 16، 4 كشته و كنت كورث (100) حكايت از 6، 15، 3). آريان (3(
 كشته نزد مقدونيان دارند.

)4.(Menidas  

 ) نيز مهني فهرست را ارائه مى دهند.32، 16، 4) و كنت كورث (2، 15، 3). آريان (5(

)6.(Aristophon  

)7.(GaiusDomitius  

 711ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 در روم به مقام كنسوىل دست يافتند. در اين سال، چون خرب نربد اربل در »1 «اولوس كورنليوس 
يونان پخش شد، بسيارى از شهرها كه پيشرفت مقدونيه آن ها را نگران كرده بود، تصميم گرفتند تا 

 زماىن كه قدرت پارسيان هنوز برقرار است آزادى خويش را خواستار شوند.

) در واقع، داريوش به يارى شان خواهد آمد و پول زيادى در اختيارشان خواهد گذارد تا 2(
سربازاىن به خدمت گريند و سپاهيان بزرگى از مزدوران گرد آورند؛ حال آن كه اسكندر خنواهد 

 توانست نريوهايش را تقسيم كند.

) اگر در عوض يونانيان نسبت به شكست پارسيان در جنگ ىب تفاوت باشند، منزوى خواهند 3(
 شد و ديگر هرگز خنواهند توانست سوداى آزادى در سر بپرورانند.
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 ) مهننني شورشى كه در مهني زمان در تراس روى داد، يونانيان را براى پيمان شكىن برانگيخت.4(

 (مرد مصممى كه سپاهى در اختيار داشت)، بربرها را شوراند و »2 «) ممنون، رزم آراى تراسى 5(
عليه اسكندر علم طغيان برافراشت. وى به زودى صاحب سپاه بزرگى شد و آشكارا به جنگ 

 دامن زد.

 و متامى سپاهش از مقدونيه عبور كرده، به تراس رسيدند و در »3 «) به مهني دليل آنىت پاتروس 6(
آن جا با ممنون جنگ كردند. وقىت آنىت پاتروس سرگرم اين عمليات بود، السدمونيان انديشيدند كه 

زمان براى دامن زدن به جنگ مناسب است و يونانيان را حتريض كردند براى دفاع از آزادى 
 خويش، با يكديگر هم دل و هم زبان شوند.

 ) با وجود اين، آتنيان حركىت نكردند، زيرا نزد اسكندر، نسبت به ديگر7(

 ______________________________
)1.(AulusCornelius  

). سكوت آريان و جاافتادگى در آغاز كتاب پنجم كنت كورث موجب مى شوند كه ديودور و 2(
 ) تنها منابع ما در اين زمينه باشند. درباره ى اوضاع تراس در آن زمان؛ ر. ك به:1، 4، 4پوىل ين (

 

F. Miltner, DieStaatsrechtli cheEntwicklungde 
sAlexanderreiche s, Klio, 26) 1933 (, pp. 42- 43 

)3.((Antipatros )؛ در ترمجه ى هوفر، آنىت پاتر(Antipatre ).آمده است 

 712ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

يونانيان، از ارج و احرتام بيشرتى برخوردار بودند؛ اما بيشرت پلوپونزيان و برخى از ديگر مردمان 
براى انعقاد احتاد نظامى به توافق رسيدند: آن ها فراخور تواناىي هاىي هر شهر، جوانان برومند را به 
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 هزار سواره نظام گرد 2 هزار پياده نظام و حدود 20خدمت فراخواندند؛ اين چنني، دست كم 
 »1 «آوردند.

 ) السدمونيان كه از سيادت برخودار بودند، رهسپار اين جنگ سرنوشت ساز شدند. شاه آژيس 8(
  فرماندهى عاىل را عهده دار بود.»2«

63. 

) وقىت آنىت پاتروس از جتمع يونانيان آگاه شد، جنگ تراس را به برتين شكل ممكن پايان داد و 1(
 پس از آن كه سربازاىن را كه متحدين يوناىن برايش فرستادند، »3 «با متامى سپاه به پلوپونز درآمد.

  هزار سرباز گرد آورد.40به سپاهش ملحق كرد، در جمموع، دست كم 

 آژيس در حال جنگيدن جان باخت و السدمونيان كه »4 «) جنگ متام عيارى روى داد.2(
سخت ايستادگى مى كردند مدتى طوالىن با متام توان جنگيدند، اما مهني كه متحدين شان شكست 

 خوردند، آن ها نيز به سوى اسپارت عقب نشيىن كردند.

 كشته دادند، از جناح آنىت پاتروس 5300) در اين نربد، السدمونيان و متحدين شان بيش از 3(
 »5 « تن كشته شدند.3500نيز 

 ______________________________
 ). درباره ى اوضاع يونان؛ ن. ك به:1(

 

Demosthene, HarangueXVIIetG. L. Cawkwell, 
Anoteonpseudo- DemosthenesXVII, 20, phoenix 15) 1961 (, 

pp. 74- 78 

، دماد از آتنيان خواست كه در شورش شركت ( Moralia ,818 e)- بر پايه ى نظر پلوتارك 
  .Eschine ,contreCtesiphon 163 sqنكنند. هم چنني ن. ك به:
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، السدمونيان و متحدانشان (اليديان ( contreDemosthene 34)- بر پايه ى نظر دينارك 
) به 20، 1، 6 هزار مزدور در اختيار داشتند. كنت كورث (10و آخاييان) 
 نيز اشاره مى كند.( Tegeates)تژآت ها

  .Dinarque ,Loc ,cit- در يونان كسى منى دانست كه اسكندر كجاست؛ ن. ك به:

)2.(Agis  

السدمونيان در آغاز محله،  D .Kanatsoulis ,op .cit .,pp .55 -64). ر. ك به:3(
 پريوزى هاىي به دست آورده بودند.

 ( Megalepolis)). نزديك مگاله پوليس 4(

 تن و مقدونيان 5300)، تلفات السدمونيان بالغ بر 16، 1، 6). بر پايه ى نظر كنت كورث (5(
 -1000بيش از 

 713ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) اتفاق خاصى هنگام مرگ آژيس روى داد. در واقع، وى پس از آن كه مبارزه ى درخشاىن كرد 4(
 اما »1 «و جراحات زيادى از جلو برداشت، به كمك سربازانش به سوى اسپارت برده مى شد؛

چون از هر سو حماصره شده بود و مى دانست كه در شرايط نااميدكننده اى قرار دارد، به سربازانش 
دستور داد هرچه سريع تر راهى شوند و جانشان را براى خدمت به ميهن به در برند. خويشنت، در 
حاىل كه سالح بر دست داشت و بر يك زانوى خود ايستاده بود، دمشنان را به عقب راند! پس 

  سال پادشاهى، جان باخت.9از آن كه تعدادى از آن ها را كشت، با ضربه ى زوبيىن، پس از 

 ) وقايع اروپا را از نظر گذراندمي. حال، وقايع آسيا را شرح دهيم.5(

 ______________________________
تن مى شد. اين امر خود داللت بر ىب رمحى و سبعيت در اين جنگ ها دارد: اسكندر از اين جنگ 

 - ياد مى كند. Bataillederatsبا نام «جنگ موش ها»-
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 )1، 12)؛ ژوسنت (3، 1، 6). درباره ى مرگ قهرمانانه ى آژيس؛ ن. ك به: كنت كورث (1(

 714ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .64خبش دوم 

. »2 « گرخيت »1 «) داريوش پس از شكست در نربد اربل، به سوى خشرتپاون نشني هاى عليا1(
وى مى خواست ميان خود و اسكندر فاصله انداخته، فرصت كاىف براى گرد آوردن سپاه به دست 

، ابتدا در آن جا رحل اقامت افكند و كساىن را كه »4 « رسيد»3 «آورد. وقىت به هگمتانه ى ماد
 با فرار، جان سامل به در برده بودند، مجع و غرينظامى ها را مسلح كرد.

) مهننني سربازاىن را از طوايف جماور فراخواند و پيام هاىي را براى خشرتپاون ها و سرداراىن كه در 2(
باخرت و خشرتوپاون نشني هاى عليا به سر مى بردند، فرستاد تا آن ها را ترغيب كند نسبت به وى 

 وفادار باقى مبانند.

) اسكندر، پس از پريوزى، كشته شدگانش را به خاك سپرد و به اربل درآمد. در آن جا، 3(
آذوقه هاى فراوان، ميزان قابل توجهى اشياى گران با و گنجينه هاى بربرها، مهننني مبلغ سه هزار 

 .»5 «تاالن يافت 

، ىب درنگ »6 «اما با ختمني اين كه مشار زياد اجساد، آلودگى زيادى را در حميط اجياد خواهد كرد
 اردويش را مجع كرد و با متام سپاه به بابل درآمد.

 ) اهاىل شهر به گرمى از او استقبال كردند و مقدونياىن را كه قرارگاه هايشان 4(

 ______________________________
)1.((L esHauteSatrapies )؛ ساترا  نشني هاى عليا 

). درباره ى جاده اى كه از اربل با 1، 16، 3)؛ آريان (9، 1، 5). ر. ك به: كنت كورث (2(
 عبور از دره ى زاب كوچك به مهدان منتهى مى شود؛ ن. ك به:
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Herzfeld, ThepersianEmpire) 1968 (, p. 231- 238 

)3.(EcbatanedeMedie  

). در آن جا سواره نظام بسوس، خويشان پادشاه، چند تن از ملوفورها و حدود دو هزار مزدور 4(
 يوناىن به او ملحق شدند.

 ) چهار هزار تاالن.10، 1، 5). بر پايه ى نظر كنت كورث (5(

) بيمارى مهه گري در واقع پيش از اين، شيوع يافته 11، 1، 5). بر پايه ى نظر كنت كورث (6(
 بود.

 715ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

را در آن جا برپا ساختند، با گشاده روىي پذيرا شدند. بدين سان، وى به سپاه اجازه داد سخىت هاىي 
 را كه به تازگى متحمل شده بودند، از تن بريون كنند.

 فراواىن آذوقه و مهمان نوازى اهاىل، وى را برانگيخت بيش از سى روز در اين شهر اقامت كند
»1«. 

 سرباز مقدوىن را 700 واگذار كرد و »2 «) پس از آن، پاسدارى از ارگ را به آگاتون پيدنه اى 5(
 را به عنوان »4 « و منس پالىي »3 «در اختيارش گذارد. از ديگر سوى، آپولودور آمفى پوليسى 

حاكمان بابل و خشرتپاون نشني هاى تا كيليكيه برگزيد. مهننني مبلغ هزار تاالن به آن ها داده، امر 
 كرد تا جاىي كه ممكن است مزدوراىن را استخدام كنند.

 - كه ارگ سارد را به وى تسليم كرده بود- داد»5 «) از ديگر سوى، ارمنستان را به ميرتنس 6(
 مني به 2 مني به هر متحد و 5 مني به هر سواره نظام، 6. با پول هاىي كه به دستش افتاد، »6«
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 هر مقدوىن فاالنژ، پاداش داد و متامى مزدوران، پاداشى برابر با دو ماه مواجب دريافت كردند
»7«. 

65. 

) شاه، بابل را ترك گفت. در طى راه پيماىي، نريوهاى كمكى اى كه آنىت پاتروس فرستاده بود، به 1(
 سواره نظام تراسى، سه 600 پياده نظام مقدوىن، 6000وى ملحق شدند: پانصد سواره نظام و 

، چهار هزار پياده نظام و نزديك به هزار سواره نظام پلوپونزى. مهننني از مقدونيه، »8 «هزار تراىل 
 تن از پسران دوستان شاه، كه پدرانشان آن ها را اعزام كرده بودند تا به عنوان نگهبانان يگان 50

 شاهى خدمت كنند،

 ______________________________
 )38- 36، 1، 5) و (20- 17، 1، 5)؛ كنت كورث (3، 16، 3). ن. ك به: آريان (1(

)2.(Agathondepydna  

)3.(Apollo dored'Amphipolis  

)4.(Menesdepella  

)5.(Mithrenes  

 )5، 16، 3)؛ آريان (44، 1، 5). ر. ك به: كنت كورث (6(

 )45، 1، 5). ر. ك به: كنت كورث (7(

)8.((Trallien ) ؛ ر. ك به: هسى خيوس(Hesychius ):؛ هم چنني 
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M. Launey, Recherchessurles armeeshellenisti quesI) 1949 (, 
pp. 398- 402 

 - اين مردمان ساكن بالكان (شايد تراس يا ايلريى) به درسىت شناخته شده نيستند.

 716ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .»1 «آمده بودند

 5) اسكندر پس از آن كه متامى اين مردان را با خود مهراه كرد، راهش را پى گرفت و پس از 2(
 »3 « درآمد.»2 «روز به ايالت سيتاسن 

چون متامى ضروريات به وفور در اين سرزمني يافت مى شد، چندين روز در آن جا اقامت كرد: وى 
مى خواست سپاه را پس از حتمل مرارت هاى راه پيماىي، اسرتاحت دهد. مهننني مى خواست به 
سازمان دهى نظامى پرداخته، برخى از سرداران را ترفيع درجه داده و سپاه را از حيث مشار و 

 شجاعت سرداران، قدرمتندتر سازد.

) آن چه را تصميم گرفته بود، اجرا كرد؛ دقت بسيارى صرف انتخاب برتين ها منود و بسيارى از 3(
فرماندهان درجه ى پايني را ترفيع داده، مسئوليت هاى بزرگى به آن ها خبشيد: بدين سان مقام متامى 

 سردارانش را باال برده، دلبستگى آنان را نسبت به خويش تثبيت كرد.

) او به وضع و حال شخصى سربازان ساده رسيدگى كرده و به منظور رفاه آنان، تدابريى اختاذ 4(
كرد. بدين سان، مهه چيز را به برتين شكل سروسامان داد. اين اقدامات، متامى سپاه را وفادار 

نسبت به فرمانده، مطيع فرامني و صاحب شجاعىت فوق العاده ساخت. در اين هنگام، اسكندر به 
 سوى نربدهاىي كه برايش باقى مانده بود، شتافت.

  درآمد، هديش پادشاهى مشهور شوش را بدون »4 «) پس از آن كه به سوزيان 5(

 ______________________________
). يا دقيق تر، به منزله ى غالمان. يكى از جنبه هاى متركزگراىي فيليپ دّوم، اجياد يگان (غالمان 1(
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شاهى) بود كه پسران اشراف زادگان مقدوىن را اطراف فرمانروا گردهم مى آورد. در واقع آن ها بسان 
 نگهبان گارد شاهى عمل مى كردند و متضمن آن بودند. ن. ك به:

 

F. Hampl, DerKonigderMaked onen) 1934 (, p. 71; A. 
Momigliano, Reepopoloinmaced onia primadiAlessandr 

omagno, Athenaeum 13( 1935 ), p. 16 

)2.(Sittacene  

 ؛ منت آن خمدوش است.) درباره ى سيتاسن ن. ك به:1، 2، 5). ر. ك به: كنت كورث (3(

 

E. Herzfeld, ThepersianEmpire) 1968 (, p. 44, n. 4 

)4.((Susiane ) ؛ سوزيان نامى است كه يونانيان به سرزميىن كمابيش مطابق ناحيه ى خوزستان
 كنوىن اطالق مى كردند.

 717ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

  خشرتپاون، به ميل خود، شهر را تسليم وى كرده بود»1 «كم ترين درگريى تسخري كرد: آبولتس 
. برخى نوشته اند كه اين كار، مطابق دستورى كه داريوش به زيردستانش داده بود، اجنام »2«

 پادشاه پارسيان چنني كرده بود تا وقىت شهرهاى بزرگ با گنجينه هايشان تسليم »3 «گرفت.
اسكندر شوند (بسيار افتخارآميز براى وى!) غرق اين فتوحات درخشان شده، فرصت را از كف 

 دهد، حال آن كه داريوش، در فرار، وقت كاىف خواهد يافت تا خود را براى جنگ آماده سازد.
»4« 

66. 
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) اسكندر شهر و گنجينه هاى موجود در هديش شاهى را تصاحب كرد. وى بيش از چهل 1(
 »5 «هزار تاالن، طال و نقره ى ضرب نشده يافت.

) از زمان هاى دور، پادشاهان پارسى، اين گنجينه ها را دست خنورده نگاه مى داشتند، زيرا براى 2(
 هزار 9آن ها اين آخرين دست آويز براى دفع ضربات غريمنتظره ى سرنوشت بود. وانگهى بيش از 

 تاالن طال، به صورت سكه هاىي با نشان خمصوص «دريك»، وجود داشت.

 در واقع، »6 «) وقىت شاه اين گنجينه ها را تصاحب مى كرد، اتفاق خاصى براى وى روى داد.3(
 او بر ختت شاهى نشست كه نسبت به جثه اش خيلى بزرگ بود. وقىت 

 ______________________________
)1.(Abouletes  

 )8، 5، 5)؛ كنت كورث (6، 16، 3). ر. ك: آريان (2(

 )8، 2، 5). ر. ك: كنت كورث (3(

). نّيىت كه به داريوش نسبت داده مى شود، به شيوه اى امجاىل در سخنراىن اى كه كنت كورث 4(
 ) از زبان داريوش آورده است، يافت مى شود.6- 4، 1، 5(

 هزار تاالن؛ 50)، 11، 2، 5 هزار تاالن؛ كنت كورث (50)، 7، 16، 3). ر. ك به: آريان (5(
 هزار تاالن. ديودور تنها 40) 1، 36 هزار تاالن؛ پلوتارك (اسكندر، 40)، 14، 11ژوسنت (

 موّرخى است كه به درسىت به «دريك» اشاره مى كند: ر. ك به:

 

A. R. Bellinger, EssaysontheCoina geofAlexanderthe Great) 
1963 (, p. 68 etn. 148 

 پوليكلت الريسى 
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 (Fr. Gr. Hist. 128 Fr. 3 a- Strabon, 15, 3, 21 (PolycletedeLaris 
sa 

 درباره ى اين خزانه توضيح مى دهد كه فلزهاى قيمىت به اندازه ى نياز ضرب مى شده است.

). موضوع درباره ى متّلك پادشاهى به صورت رمسى است. نيكوالس دمشقى [بر پايه ى نظر 6(
 كتزياس:

 

 (Fr. Gr. Hist. 90 Fr. 66, 45)  

] حكايت مى كند كه كوروش پس از شكست دادن هارپاگ، به اكباتان درآمد، بر ختت شاهى 
 جلوس كرد و خزانه را به متّلك خويش درآورد. ن. ك به:

 

H. W. Ritter, DiademundKonigsh errschaft) 1965 (, pp. 26- 27 

  E .Herzfeld ,ThepersianEmpire )1968( ,p .169و مهننني:

 718ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ديد پاهايش به پله ى آخرين ختت منى رسد، غالمى ميز داريوش را آورد و آن را زير پاهاى شاه، كه 
 در هوا آويزان بود، قرار داد.

) چون ميز كامال با پاهايش منطبق شد، شاه خالقيىت را كه غالم از خود نشان داد، حتسني 4(
كرد. اّما در ميان اشخاصى كه كنار ختت ايستاده بودند، خواجه سراىي، از اين تغيري سرنوشت 

 متأثر شد و زار گريست.

) اسكندر با مشاهده ى اين منظره پرسيد: «چه چيز بدى ديدى كه چنني گريه مى كىن؟» 5(
خواجه گفت: «من كنون غالم توام. اما پيش از اين، غالم داريوش بودم و چون طبيعتا اربامب را 
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دوست دارم، وقىت ديدم ميزى را كه وى بيش از مهه دوست مى داشت، اكنون شى اى ىب ارزش شده 
 است سخت رجنيده خاطر شدم.»

) اين پاسخ موجب شد كه شاه از تغيري بنياديىن كه در امپراتورى پارس روى داده است، به خود 6(
آيد و فهميد كه رفتارش، متكربانه و از ميانه روى- كه نسبت به اسريان از خود نشان داده بود- به 

 دور است.

) به مهني دليل، كسى كه ميز را قرار داده بود، فراخواند و به او امر كرد آن را برگرداند. در اين 7(
هنگام فيلوتاس، كه در كنارش حضور داشت، گفت: «اما هيچ حرمت شكىن در كارى كه تو بدان 
امر نكرده اى، وجود ندارد! مهه چيز از مشيت اهلى و خواست روحى خّري ناشى مى شود.» شاه در 

 اين كلمات نشانه اى ديد و دستور داد ميز را در پاى ختت گذارند.

67. 

) پس از آن، مادر، دخرتان و پسر داريوش را در شوش گذارد و افرادى را براى آموزش زبان 1(
 خود، اردويش را مجع كرد و مهراه سپاه، پس از سه روز، به رود »1 «يوناىن نزد آن ها گمارد.

  رسيد.»2 «(پسى) تيگريس 

  در آغاز، در»4 « سرچشمه مى گريد.»3 «) اين رود از كوه مردمان اوكسيان 2(

 ______________________________
 )17، 2، 5). ر. ك به: كنت كورث (1(

)2.(tigris )[Pasi.؛ پس تيگر به معىن پس دجله كه مهان رود كارون كنوىن است)] 

)3.((Uxiens )؛ خوزها 

 ) و هم چنني:17، 1، 17). ر. ك به: اسرتابون (4(
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II. Treidler, REIXA 2) 1967 (, 1313- 1319, S. V. Uxii 

- 

 719ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 استادى، از ميان منطقه ى كوهستاىن كه آبكندهاى بزرگى آن را قطع مى كند، 1000فاصله ى 
جارى مى شود. آنگاه جريان آب از سرزمني جلگه اى عبور كرده، رفته رفته از شدت آن كاسته 

  مى ريزد.»1 « استاد، به درياى پارس 600مى شود. پس از پيمودن 

) اسكندر پس از آن كه از (پسى) تيگريس عبور كرد، سرزمني اوكسيان را درنورديد: در اين 3(
سرزمني كه پيوسته به وسيله ى آب ها آبيارى مى شود، مهه چيز مى رويد و انواع گوناگون ميوه ها به 

وفور حاصل مى شود. مهني كه حمصوالت رسيد، آن ها را خشكانده و تاجران كه بر (پسى) تيگريس 
كشىت راىن مى كنند اين حمصوالت غذاىي متنوع را به سوى بابل سرازير مى كنند كه موجب مسّرت 

 مصرف كنندگان آن مى شود.

، يكى از خويشان داريوش كه سپاه »2 «) اسكندر وقىت ديد گردنه ها به وسيله ى مادتس 4(
، موقعيت مستحكم آن جا را وارسى كرد. »3 «چشم گريى را در اختيار داشت، پاسدارى مى شود

چون منى توانستند از بلندى ها عبور كنند، يكى از اهاىل منطقه- اوكسيان تبار و آشنا به مكان ها- 
به شاه وعده داد كه سربازانش را از راهى باريك و پرخطر راهنماىي مى كند تا در موقعيىت مستقر 

 شوند كه بتوانند از آن جا بر دمشن چريگى يابند.

) اين سخنان مورد پسند اسكندر واقع شد و مهراه اين مرد مشار كاىف سرباز فرستاد، حال آن كه 5(
خود، در دورترين جاى ممكن راهى گشود و با محالت پى درپى به سربازاىن كه در گردنه گماشته 

شده بودند، يورش آورد. نربد سخىت درگرفت و هنگامى كه بربرها سرگرم اين عمليات احنراىف بودند، 
 نريوهاى اعزامى 

 ______________________________
- گوىي اين مردمان (كه پيش از لشكركشى اسكندر براى يونانيان ناشناخته بودند) دره ى كارون را 
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در اشغال خويش داشتند. اوكسيان هاى ساكن در دشت- كشاورزان خويشاوند با سوزيان ها- 
 مطيع پارسيان بودند.

كوه نشينان، كه سازش ناپذير و خشن بودند، از هر كسى كه جاده ى شوش- پرسپوليس را 
 مى پيمود، مبلغى به صورت باج دريافت مى داشتند.

)1.((LamerdePerse ).؛ مقصود ديودور مهان خليج فارس است 

)2.(Madetes  

 )1، 17، 3) و آريان (3، 3، 5). ر. ك به: كنت كورث (3(

 720ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

اسكندر، غريمنتظره بر بلندى ها ظاهر شده، سربازاىن را كه از گردنه پاسدارى مى كردند، به حماصره 
درآوردند. بربرها هراسيدند و شتابان راه فرار را در پيش گرفتند و اسكندر، در اندك زماىن، گذرگاه 

 و آنگاه متامى شهرهاى سرزمني اوكسيان را تسخري كرد.

68. 

 4. پس از »2 « پيش روى كرد»1 «) اسكندر با ترك اين مكان، اردو را مجع و به سوى پرسيد1(
 25، پيش از وى با »5 «. اّما آريوبرزنس »4 « رسيد»3 «روز، به صخره هاى موسوم به «شوش»

 »6 «هزار پياده نظام و سيصد سواره نظام آن جا را به تصرف خويش درآورده بود.

) شاه مى پنداشت گذرگاه را با يورش به چنگ خواهد آورد، از اين رو، ىب آن كه هراسى به دل 2(
 راه دهد از ميان گردنه اى باريك و كوهستاىن پيش روى كرد.

بربرها اجازه دادند كه وى در اين گردنه تا حدى، پيش روى كند؛ اّما وقىت مقدونيان به نيمه ى اين 
مسري كوهستاىن رسيدند، ناگهان بربرها محله كردند و تعدادى از سنگ هاى غول پيكر را غلتاندند 
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كه به شيوه اى غريمنتظره، بر ستون هاى به هم فشرده ى مقدونيان فرود آمد و بسيارى از سربازان را 
 كشت. مهننني مشار زيادى 

 ______________________________
)1.((Perside ).؛ مقصود ديودور مهان پارس است 

). پارمنيون با خبش عمده ى سپاه و باروبنه، از طريق جاده ى شاهى به پرسپوليس مى رفت، 2(
حال آن كه اسكندر در پيشاپيش نريوهاى سبك اسلحه، راه كوه را در پيش گرفت. ر. ك به: 

 )16، 3، 5)؛ كنت كورث (2- 1، 18، 3آريان (

)3.((Suse ) ؛ برخى مورخان يوناىن اين معرب را دروازه ى پارس و برخى ديگر دروازه ى شوش
 خوانده اند.

). پارسيان اين گردنه را دروازه هاى (دربندهاى) شوش مى خواندند، حال آن كه شوشى ها آن را 4(
 دروازه هاى (دربندهاى) پارس مى خواندند، ر. ك به:

 

SirAurelsteino, op. cit., p. 314 sq 

 و مهننني:

 

E. Herzfeld, ThePersianEmpire) 1968 (, pp. 176- 178. 

، بني ( Kotal -iSangar)سر اورل اشتاين ثابت كرده است كه اين دروازه شايد كوتاىل سنگر
 باشد. مهننني ن. ك به:( Fahliyun)باشت و فاحليون 
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M. B. Nicole, Rescueexcavation snearDoruzdan, Eastandwest 
20) 1970 (, pp. 278- 281 

)5.((Ariobarzanes ) ؛ آريوبرزن 

 )2، 18، 3)؛ آريان (17، 3، 5). ر. ك به: كنت كورث (6(

 721ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

پارسى، از فراز بلندى ها، زوبني هايشان را به سوى اين افراد پرتاب مى كردند كه مهگى به هدف 
مى خورد! ديگران جنگ را از نزديك آغاز كرده، سنگ هاىي را پرتاب مى كردند و اين چنني 

 مقدونياىن را كه در پى عبور بودند، به عقب مى راندند.

پارسيان به يارى منطقه اى اين چنني صعب العبور، برترى را كامال از آن خود كرده، بسيارى از 
 »1 «مقدونيان را كشتند و مشار قابل توجهى از آنان را زمخى كردند.

) اسكندر كه در برابر اين مصيبت بزرگ درمانده شده بود، با مالحظه ى اين كه هيچ يك از 3(
نفرات دمشن كشته يا حىت زمخى نشده بودند، حال آن كه بسيارى از نفراتش هالك شده و تقريبا 
مهگى جراحاتى برداشته بودند، دستور عقب نشيىن داده، نريوهاىي را كه در حال محله بودند، 

 فراخواند.

  و اردوى خويش را برپا كرد.»2 « استادى گردنه عقب نشست 300) وى در 4(

آنگاه از بوميان پرسيد كه آيا گذرگاه ديگرى وجود ندارد؟ مهگى اظهار داشتند كه راه مستقيم 
ديگرى وجود ندارد، بلكه مى بايد اين تنگه را در چند روز دور زد. شاه رها كردن اجساد مردگان 
را، بدون خاك سپارى، شرم آور دانست، اما مطالبه ى اجساد را نيز ناروا مى ديد؛ زيرا اين عمل 
 »3 «مستلزم اعرتاف به شكست بود. از اين رو، دستور داد متامى اسراى جنگى را به اردو بياورند.

) از ميان اينان، مردى را نزد وى آوردند كه به دو زبان- كه يكى از آن ها پارسى بود- تكلم 5(
مى كرد. وى گفت كه از تبار ليكيان است و در طى نربدى اسري شد و چندين سال را در كوه 
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مورد نظر، چوپاىن كرده است؛ به مهني دليل با اين سرزمني آشناىي پيدا كرده و مى تواند سپاه را زير 
 پوشش درختان راهنماىي و آن ها را به پشت كساىن كه از گردنه پاسدارى مى كنند، هدايت كند.

 ) شاه به اين مرد در ازاى خدماتش، پاداش نفيسى وعده داد. آنگاه، با6(

 ______________________________
) كه خيلى به جزئيات آن مى پردازد. در عوض، 23- 20، 3، 5). ر. ك به: كنت كورث (1(

 ) اشاره ى كوتاهى بدان دارد.3، 18، 3آريان (

  كيلومرت) قائلند.5/ 5 استاد (30 كيلومرت. كنت كورث و آريان، 54). برابر با 2(

 ). درباره ى استفاده از اسراى جنگى به منزله ى راهنمايان؛ ر. ك به:3(

 

P. Ducrey, Letraitementdesp risonniersdeguer redanslaGreceant 
ique) 1968 (, p. 154 

 

 722ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

راهنماىي وى، شبانگاه در برىف سنگني حركت كرد و با گذر از اين منطقه ى داراى شيب تند، كه 
 آبكندهاى ژرف و صخره هاى زيادى آن را قطع مى كرد، با دشوارى اين كوه را پشت سر گذارد.

»1« 

) ناگهان در برابر قرارگاه ديده ورى دمشن ظاهر شد و خنستني سربازاىن را كه برخورد كرد، از دم 7(
تيغ گذراند. آنگاه نگهباناىن را كه در خط دوم آراسته شده بودند، اسري كرده و سپاهياىن را كه در 

 بدين سان، گردنه را به تصرف خويش درآورد و »2 «خط سوم قرار داشتند، وادار به فرار كرد.
 »3 «بيشرت سربازان آريوبرزنس را از دم تيغ گذراند.
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69. 

 شد. هنگامى كه طى طريق مى كرد، برايش نامه اى از »4 «) پس از آن، راهى پرسپوليس 1(
 كه بر شهر حكومت مى كرد، آوردند. در اين نامه نوشته شده بود كه اگر »5 «جانب تريى داتس 

اسكندر از كساىن كه در پى حفظ پرسپوليس براى داريوش هستند، پيشى گريد، شهر را تصاحب 
 خواهد كرد و تريى داتس، خود، شهر را به او واگذار خواهد كرد.

 زد تا »6 «) به مهني دليل اسكندر بر حركت سپاه شتاب خبشيد و پلى بر روى رود آراكس 2(
 »7 «سربازان از آن بگذرند.

وقىت شاه به شهر نزديك مى شد، منظره ى حريت آور و وحشتناكى ديده شد! اين منظره، به خودى 
خود، موجب تنفر نسبت به بدكاراىن مى شد كه چنني كرده بودند، اما ترّحم و دلسوزى را نسبت 

 به كساىن كه قرباىن رفتارهاى جربان ناپذيرى 

 ______________________________
 )17، 4، 5)؛ كنت كورث (6، 18، 3). ر. ك به: آريان (1(

). ديودور 7- 6، 18، 3). آريوبرزنس اين مردان را در سه خط آراسته بود. ر. ك به: آريان (2(
، 3فراموش مى كند به يورشى كه حتت فرامان كراتر از روبرو صورت پذيرفت، اشاره كند؛ آريان (

 )27، 9، 4)؛ پوىل ين (34، 4، 5)؛ كنت كورث (8- 7، 18

 )32- 27، 5، 4)؛ كنت كورث (9- 8، 18، 3). ر. ك به: آريان (3(

)4.(Persepolis  

)5.(Tiridates  

)6.(Araxe  
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)، اسكندر 10 و 6، 18، 3). بر پايه ى نظر آريان (4، 5، 5). ر. ك به: كنت كورث (7(
دريافت كه پل توسط آمينتاس، فيلوتاس و كوىي نوس، كه پيش از وى به كرانه ى آراكس (پولوار) 

 رسيده بودند، ساخته شده است.

 723ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «شده بودند، برمى انگيخت.

) يونانياىن كه به وسيله ى شاهان پيشني پارس از ميهن خويش اخراج شده بودند با شاخه هاى 3(
 نفر كه بيشرتشان ساخلورده 800 به پيشواز اسكندر آمدند. حدود »2 «در دست، التماس كنان 

و مهگى معلول بودند: برخى دست ها، برخى پاها و برخى ديگر، گوش ها و بيىن هايشان را از 
 دست داده بودند.

) متامى عضوهاى كساىن را كه به دانش يا حرفه اى آشناىي داشتند و از آگاهى زيادى بره مند 4(
بودند، بريده و تنها اعضاىي را كه براى اجنام حرفه شان كارآىي داشتند، باقى گذاردند. به مهني دليل، 

با مالحظه ى احرتامى كه سنشان اجياب مى كرد و آالمى كه بدن شان را از پاى درآورده بود، 
مهگى نسبت به سرنوشت اين بينارگان احساس ترحم كردند، اما به ويژه خود اسكندر براى اين 

 بينارگان سرنوشت، احساس هم دردى كرد و نتوانست جلوى اشك هايش را بگريد!

) مهگى با هم فريادى برآوردند و از اسكندر خواستند آن ها را در تريه خبىت شان، يارى كند. وى، 5(
سران آنان را نزد خويش فراخوانده، وعده داد مراقبت شاياىن از آن ها به عمل آورد؛ با احرتامى، 

 فراخور بزرگى روحش، با آن ها رفتار كند و آنان را به ميهن شان بازگرداند.

) اما آنان پس از آن كه با هم مشورت كردند، ترجيح دادند مهان جا مبانند تا اين كه به ميهن 6(
بازگردانده شوند. در واقع، اگر به سالمت به ميهن بازمى گشتند، به گروه هاى كوچك، متفرق و 
در شهرهايشان تا آخر عمر، به خاطر ننگى كه تقدير بر آنان حتميل كرده بود، مالمت مى شدند، 
اما اگر به زندگى با هم ادامه مى دادند- سوته دالىن كه به تريه خبىت دچار آمده بودند- سرنوشت 

 مشابه دوستانشان، سيه روزى شان را تسلى مى داد.
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) به مهني خاطر، در طى مذاكره ى جديدى با شاه، وى را از تصميم خويش آگاه ساخته، از او 7(
 خواستند آن ها را از كمك مناسىب براى طرح شان بره مند سازد.

 ______________________________
 4): 24- 5، 5، 5). رويدادى تأثرانگيز كه برگرفته از كليتارك است. ر. ك به: كنت كورث (1(

 )؛ وىل آريان سخىن از آن به ميان منى آورد.14، 11هزار يوناىن؛ ژوسنت (

). در يونان باستان، براى طلب محايت خدايان شاخه هاى درخت زيتون را در دست 2(
 مى گرفتند.

 724ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 لباس مردانه، مهني 5) اسكندر بر تصميم آن ها صحه گذارد و به هريك؛ سه هزار درخم، 8(
 مدمين گندم خبشيد. مهننني آن ها را از هر نوع 50 رأس دام و 50 رأس گاو، 2تعداد لباس زنانه، 

 خراج شاهى معاف كرد و به كارپردازان دستور داد مراقب باشند كسى به آنان آسيب نرساند.
»1« 

) بارى، اين چنني، اسكندر با اين نيكى ها، فراخور بلندنظرى اش، مرمهى بر آالم اين تريه خبتان 9(
 �اد.

70. 

؛ اسكندر آن را به منزله ى بدترين دمشن، »2 «) اما درباره ى پرسپوليس، پايتخت امپراتورى پارس 1(
از ميان شهرهاى آسيا، به مقدونيان معرىف كرد و آن را- به غري از هديش شاهى- در معرض 

 »3 «غارت و چپاول سربازان قرار داد.

) اين شهر، ثرومتندترين شهر در زير آفتاب بود و سراهاى خصوصى آن از ديرزمان، آكنده از 2(
ثروت هاى گوناگون بود. بارى، مقدونيان آن را تصرف كردند؛ متامى مردم را از دم تيغ گذراندند و 

 امالك آن را- كه پرمشار و سرشار از اشياى گران باى گوناگون بود- غارت كردند.
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) در اين زمان، نقره ى فراواىن به چنگ آوردند، ميزان هنگفىت طال به غارت بردند و جامه هاى 3(
فاخر بسيار، برخى از پارچه ى ارغواىن سوزن دوزى شده، برخى ديگر زربفت، پاداش فاحتني گرديد! 

 اما هديش بزرگ، كه در سراسر دنيا پرآوازه بود، در شرف نابودى كامل قرار گرفت.

 ) مقدونيان روز را به غارت سپرى كردند، ىب آن كه حرص سريى ناپذيرشان فرو نشيند.4(

 ) در واقع، حرص و طمع را در غارت و چپاول، به چونان حدى رساندند5(

 ______________________________
 )24، 5، 5). ر. ك به: كنت كورث (1(

- پارسيان- را داشت هم چنان كه پايتخت آراخوزى ( Persai)). شهر تنها نام پرساى 2(
 - آراخوزيان- ناميده مى شد.( Arachotoi)(قندهار كنوىن)، آراخوتوى 

) نيز ديده مى شود، ىب ترديد برگرفته از 1، 6، 5). اين صحنه ى تأثرآور كه نزد كنت كورث (3(
كليتارك است. وى ويرانگرى، حرص و طمع و وحشى گرى ددمنشانه ى مقدونيان را در روز روشن 

 شرح مى دهد.

 از منت التني) واقعيت تارخيى اين 522- 520اومستد (تاريخ امپراتورى هخامنشى، صص 
 ويرانگرى ها را، كه آريان در روايتش حذف كرده است، مى پذيرد.

 725ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كه در ميان خويش به زد و خورد پرداختند و بسيارى از آناىن را كه سهم بسيار زيادى از غنامي را 
از آن خويش كرده بودند، كشتند! اگر اشياى گران باىي مى يافتند، آن را با مششري به دو نيم كرده، 
برخى از آنان، خبشى را كه به وى مى رسيد، با خود مى برد؛ بعضى كه شور و هيجان بر آنان 
مستوىل شده بود و خونسردى خويش را از كف داده بودند، دستان آناىن را كه اشياى مورد 

 مناقشه را تصاحب كرده بودند، قطع مى كردند.
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) آنان زناىن را كه مجلگى با جواهرات آراسته شده بودند، به زور مى بردند و با گروه اسريان 6(
. بارى، پرسپوليس، مهان قدر كه پيش از اين در رونق و »1 «جنگى، مهنون برده رفتار مى كردند

 شكوفاىي، سرآمد ديگر شهرها بود، به مهان ميزان، در تريه خبىت از آن ها پيشى گرفت.

71. 

) اسكندر در ارگ- جاىي كه خزانه در آن قرار داشت- حضور يافت و آن را تصاحب كرد. 1(
خزانه پر از طال و نقره بود، زيرا از زمان كوروش- خنستني پادشاه پارسيان- تا بدان روز، 
» 2 «درآمدهاى حكومت را در آن جا انباشته كرده بودند: با سنجش ارزش طال نسبت به نقره 

 »4 « هزار تاالن پيدا كردند!120، در اين خزانه »3«

 ______________________________
  P .Ducrey ,op .cit .,p .30). ر. ك به:1(

 10 به 1 تعيني شده بود و اين نسبت در يونان 13 به 1). نزد پارسيان نسبت طال به نقره 2(
 استاتر طال بود. بدون شك در اين تناسب، ارزش فلز گران باىي 1 درامخاى نقره برابر با 20بود: 

 كه در خزانه ى پرسپوليس وجود داشت، حماسبه شد. ن. ك به:

 

A. R. Bellinger, Essaysonthecoina geofAlexanderthe Great) 
1963 (, p. 31 

). براساس آن چه ملكزاده ى بياىن در كتاب «تاريخ سكه» ى خويش آورده، داريوش اّول مانند 3(
- را برگزيد 13 به 1 نقره- و نه 13 1/ 3كروزوس پادشاه ليدى، براى سكه تناسب يك طال به 

كه اين تناسب در دوره ى شاهان بعدى هخامنشى نيز رعايت مى شد. البته در اياالت شرقى 
 بوده 8 به 1امپراتورى مانند سغد، باخرت، رخج و هند به دليل فراواىن طال، نسبت طال به نقره، 

 8/ 41است. الزم به توضيح است كه سكه هاى هخامنشى مشتمل بر دريك سكه ى طال به وزن 
 گرم بودند. در ضمن، در دوره ى داريوش سوم، دو دريكى به 5/ 60گرم و سيكل نقره به وزن 
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 گرم و نيم دريكى- نصف وزن دريك- كه از حلاظ نقش نيز با سكه هاى دريك و 16/ 80وزن 
 سيكل دورهاى پيش متفاوت بود، ضرب مى شد.

براى اطالع بيشرت ر. ك به: ملكزاده ى بياىن، تاريخ سكه (از قدميى ترين ازمنه تا دوره ى 
 80- 61، صص 1374ساسانيان)، جلدهاى اّول و دّوم، نشر دانشگاه تران، چا  پنجم، 

) نيز به مهني رقم اشاره مى كند. مهننني ن. ك: پلوتارك (اسكندر، 9، 6، 5). كنت كورث (4(
37 ،2( 

 726ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) شاه مى خواست خبشى از اين داراىي ها را براى رفع نيازهاى جنگ با خود بربد و باقى را در 2(
شوش گذارد و از آن به خوىب مراقبت كند. بدين سان از بابل، ميان دورود و سوزيان، مشار زيادى 
قاطر پاالن دار و باركش، مهننني سه هزار شرت باركش فراخواند. به كمك اين حيوانات، متامى اين 

 »1 «داراىي ها را به مكان هاى تعيني شده منتقل كرد.

) وى كه با اهاىل [پرسيد] روابط بسيار بدى داشت و نسبت به آن ها سخت بدگمان بود، در 3(
 »2 «واقع، مى خواست شهر را كامال ويران كند.

با توجه به شكوه و عظمت اين بنا، اختصاص شرحى امجاىل بر هديش شاهى را، كه در اين شهر 
 قرار داشت، خارج از حبث منى پندارمي.

 ) در واقع، ارگ بسيار پناور بود و باروىي سه گانه، آن را دربرمى گرفت.4(

 و داراى پايه اى گران با بود كه سر آن به رديفى از كنگره ها، »3 « ارش 16خنستني بارو به بلنداى 
 به شكل برج، مزين شده بود.

) دومني بارو به مهني شيوه ساخته شده، اما دو برابر بلندتر بود. سومني بارو نيز شكل 5(
 از سنگ سخىت »4 « ارش 60چهارگوشى داشت و ديوارى كه آن را دربرمى گرفت به بلنداى 

 ساخته شده بود كه مى توانست براى مهيشه سرجايش باقى مباند!
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 ______________________________
): 11، 7، 8) (هم چنني ن. ك به: كنت كورث (9، 6، 5). ر. ك به: كنت كورث (1(

، 15 هزار شرت؛ اسرتابون (5): ده هزار قاطر و 2، 37سى هزار حيوان باربر)؛ پلوتارك (اسكندر، 
 ). كاروان به واسطه ى گسرتدگى راه هاى محل خزائن شگفت انگيز مى منود: ر. ك به:9، 3

 

Demosthene, surlesSymmories, 27 

 شرت تشكيل داده بود تا خزانه ى 1200- دموسنت حكايت مى كند كه اردشري سّوم كارواىن از 
): خزانه ى 24، 3، 3جنگى خود را به فلسطني منتقل كند؛ هم چنني ن. ك به: كنت كورث (

 جنگى داريوش سّوم (كودومان).

  . م نيز هنوز 317). طرح هاى ويراىن، خود شهر را شامل منى شد (پرسپوليس در سال 2(
 villeroyale) بلكه شهر شاهى-1، 22، 19پايتخت پرسيد (پارس) بود: ر. ك به: ديودور، 

- را دربرمى گرفت. اين شهر شاهى بود كه اسكندر قصد نابودى آن، هديش ها و خزانه هاى آن را 
داشت؛ بنابراين طرح نابودى، پيش از اين به شور گزارده شده و برنامه ريزى شده بود؛ هرچند اين 

  infra ,chap .LXXIIويران گرى، در حالىت از پريشاىن رواىن اسكندر روى داد. ن. ك به:

  مرت7). برابر با حدود 3(

  مرت27). برابر با 4(

 727ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ارشى وجود داشت. 20) بر هر ضلعى، درهاى مفرغى و كنار اين درها، ستون هاى مفرغى 6(
اين ستون ها به واسطه ى چشم اندازشان موجب ترس و وحشت مى شدند؛ درها نيز امنيت را 

 تضمني مى كردند.
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 وجود داشت كه »1 « پلرتى، كوهى به نام «شاهى»4) در خبش شرقى ارگ، به فاصله ى 7(
گورگاه پادشاهان در آن جا واقع بود. در واقع، صخره نقر شده و چندين اتاق در مركز آن وجود 
داشت كه مقربه ها در آن جا قرار داشت. چون راه ورودى مصنوعى، ساخته نشده بود، اجساد 

 »2 «مومياىي شده به وسيله ى برخى ادوات باال برده مى شد و داخل اين اتاق ها قرار مى گرفت.

) از ديگر سوى، در اين ارگ، چندين سرا وجود داشت كه به طرزى باشكوه آراسته شده، 8(
خمتص پادشاهان و سرداران بود. مهننني خزانه هاىي وجود داشت كه براى نگهدارى اموال ساخته 

 »3 «شده بود.

72. 

) اسكندر چندين جشن پريوزى را براى موفقيت هايش برپا و قرباىن هاى باشكوهى به خدايان 1(
 تقدمي كرد و سورهاى درخشاىن به دوستانش داد.

بارى، يك روز كه مالزمني اش در حال جشن و پايكوىب بودند و مهننان كه باده گسارى مى كردند 
 مسىت شان زيادت مى شد، شوروحال عميقى در وجود اين مردم باده گسار رخنه كرد.

- اظهار داشت كه زيباترين كارمناياىن كه »4 «) و يكى از زنان حاضر- يك آتىن به نام تائيس 2(
 را به مهراهى »5 «اسكندر در آسيا حمقق خواهد ساخت، اين خواهد بود كه دسته ى ديوىن سوسى 

 زنان تشكيل دهد تا هديش را به آتش كشند و

 ______________________________
)1.(Royale  

) چنني دستگاهى را درباره ى مقربه ى داريوش اّول توصيف كرده است: 38، 15). كتزياس (2(
صفحه اى كه به وسيله ى طناب هاىي برافراشته شده بود، رسيدن- نه بدون خطر- به آستانه ى 

 مقربه را ميسر مى ساخت.

 ). ن. ك به:3(
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E. F. schmidt, PersepolisII, Contentsofthetre asuryandotherdis 
coveries) 1957)  

)4.(Thais  

)5.((Co rtegedionysiaque ) ؛ در جشن هاى خمصوص ديوىن سوس، خداى شراب و
 اهلام، دسته هاى-

 728ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 دست هاى زنان، آن چه را كه شكوه پارسيان را جلوه گر مى سازد، در چشم برهم زدىن ويران كند.

) چون اين سخنان به مردان جواىن خطاب شده بود كه شور مسىت، عقل را از سرشان پرانده 3(
بود، فردى- چنان كه مى بايست- بانگ برآورد كه دسته را تشكيل دهند و مشعل ها را بيفروزند؛ 
اين چنني مهگان را ترغيب كرد از جنايت هاىي كه پارسيان نسبت به پرستشگاه هاى يوناىن مرتكب 

 شده بودند، كني بستانند.

) ديگران نيز با تشويق و متجيد، رضايت خويش را ابراز كرده، گفتند كه اين عمل تنها برازنده ى 4(
اسكندر است و چون اين سخنان شوروهيجان عمومى را به شاه منتقل كرده بود، مجلگى از سالن 

 جشن بريون دويدند و برآن شدند به افتخار ديوىن سوس، دسته ى پريوزى تشكيل دهند.

) ىب درنگ، تعداد زيادى مشعل گرد آوردند. چون مطرب ها به جشن دعوت شده بودند، شاه 5(
در ميان آواز و صداى فلوت و ىن لبك ها براى تشكيل دسته به پيش آمد: تائيس روسپى، كار را 

 سر و سامان داد.

) وى پس از شاه، خنستني كسى بود كه مشعل برافروخته ى خويش را به سوى هديش پرتاب 6(
كرد. ديگران نيز چنني كردند و با توجه به وسعت آتش سوزى، متام منطقه اى كه هديش اشغال 

كرده بود، ىب درنگ، در شعله هاى آتش ويران شد و شگفت آور اين كه حرمت شكىن كه 
خشايارشا، پادشاه پارس، نسبت به آكروپول آتن روا داشته بود، به دست ضعيفه اى، هم شهرى 
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قربانيان، كني ستانده شد. اين زن، از روى سرگرمى، چندين سال بعد [از آتش سوزى آكروپول 
 ، مهني برخورد را»1 «آتن ]

 ______________________________
انبوهى به راه مى افتاد كه فرشته هاى زمني و حاصل خيزى، با نقاب در آن منايش داده مى شدند. 

اين دسته ها سبب اجياد منايش هاى منظمى كه مهان كمدى و تراژدى و درام هاى هجاىي باشد، شد 
و مدتا ريشه و منشأ خود را حمفوظ نگه داشت. در دوره ى رومى و از اوان قرن دّوم  . م، 
اسرار ديوىن سوس با مهان خمتصات و آزادى هاى ىب حصر و حد در ايتالياى جنوىب (حمل تولد 

  . 186ديودور) و مركزى رواج يافت و مورد استقبال مردم آن نواحى قرار گرفت. سناى روم در 
 م برگزارى اين جشن ها را ممنوع اعالم كرد.

 ). مجله ى داخل كروشه توسط مرتمجان افزوده شده است.1(

 729ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نسبت به پارسيان روا داشت!

73. 

) پس از پايان اين رويداد، اسكندر شهرهاى پرسيد را پشت سر گذاشت، برخى از آن ها را با 1(
. آنگاه اردو را مجع كرد و به »1 «يورش و محله و برخى ديگر را با بزرگ منشى مطيع ساخت 

 .»2 «دنبال داريوش راهى شد

) داريوش سعى كرد نريوهاىي از باكرتيان و خشرتپاون نشني هاى عليا گرد آورد؛ اما ناگهان گرفتار 2(
. حني عقب نشيىن »3 « هزار تن از پارسيان و مزدوران يوناىن به باخرت گرخيت 30آمد و مهراه 

 »4 «خشرتپاون باكرتياىن ها- بسوس- وى را دستگري كرده، به قتل رساند.

) اندك زماىن از مرگ داريوش نگذشته بود كه اسكندر- كه با سواره نظام در تعاقبش بود- وى 3(
 را مرده يافت و خاكسپارى شاهانه اى براى او برپا كرد.
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) برخى نوشته اند كه داريوش هنوز نفس مى كشيد و بر تريه خبىت هايش مى گريست و اين كه شاه 4(
 بزرگ، اسكندر را برانگيخت كه از قاتلش كني بستاند.

اسكندر وعده داد كه چنني كند و به تعاقب بسوس پرداخت؛ اما چون بسوس خيلى دور شده و 
به سوى باكرتيان گرخيته بود، اسكندر از تعقيب دمشن چشم پوشى كرده، به مقرش بازگشت. چنني 

 بود اوضاع آسيا.

) در اروپا، السدمونيان در نربد بزرگ سازمان يافته اى شكست خوردند و اين ناكامى، آن ها را 5(
. اما آنىت پاتروس پاسخ را به جممع مركزى يونان »5 «واداشت تا با آنىت پاتروس وارد مذاكره شوند

واگذارد. پس منايندگان در كورنت گردهم آمدند و پس از آن كه هر جناح، سخنراىن غراىي كرد، 
شايسته آمد كه در اين باب اظهار نظرى نكرده، آن را به شاه ارجاع دهند تا در اين باره تصميمى 

 اختاذ كند.

  تن از برجسته ترين اسپارتيان را گروگان 50) در اين شرايط، آنىت پاتروس، 6(

 ______________________________
) به درسىت، به اين لشكركشى در زمستان، پيش از آتش سوزى در 11، 6، 5). كنت كورث (1(

 )1، 38شهر شاهى اشاره مى كند. ر. ك به: پلوتارك (اسكندر، 

 )3، 42)؛ پلوتارك (اسكندر، 2، 19، 3)؛ آريان (12، 7، 5). ر. ك به: كنت كورث (2(

)؛ شش هزار پياده نظام و 5- 1، 19، 3)؛ آريان (4- 1، 8، 5). ر. ك به: كنت كورث (3(
 سه هزار سواره نظام.

، 11)؛ ژوسنت (18، 12- 2، 9، 5)؛ كنت كورث (10- 1، 21، 3). ر. ك به: آريان (4(
15( 

 )5، 10، 3)؛ پوزانياس (20- 19، 1، 6). ر. ك به: كنت كورث (5(

 730ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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. السدمونيان، به نوبه ى خويش، منايندگاىن را به آسيا فرستادند تا از اشتباهات »1 «گرفت 
 خويش پوزش خبواهند.

 .74  . م 328- 329

 ، آرخونت آتن شد؛ حال آن كه در روم، گايوس والريوس »2 «) با سپرى شدن سال، سفيزوفون 1(
 به كنسوىل منصوب شدند. در اين سال، پس از مرگ داريوش، »4 « و ماركوس كلوديوس »3«

 و مهننني بسيارى ديگر، از دستان اسكندر »6 «، بارخائنتس »5 «بسوس به مهراهى نربزنس 
 و راهش را به سوى باكرتيان- كه داريوش وى را به خشرتپاوىن آن جا منصوب كرده »7 «گرخيت 

؛ او آن ها را به »8 «بود- پى گرفت: منصب و مقامش موجب شد كه ساكنني وى را بازشناسند
 دفاع از آزادى خويش ترغيب كرد.

) بسوس به آن ها ثابت كرد كه موقعيت سرزمني شان، با توجه به اين كه صعب العبور است و 2(
 منابع انساىن اش براى به چنگ آوردن استقالل بسنده مى كند، خيلى به آنان كمك خواهد كرد.

از ديگر سوى، چون وعده داد كه خويشنت رهربى جنگ را به دست گريد، رضايت عموم را جلب 
و خود را شاه بزرگ اعالم كرد. پس، سربازگريى كرده، ميزان زيادى جنگ افزار فراهم ساخته و با 

 شور و حّدت مهه چيز را به كار گرفت تا

 ______________________________
]گروگان ها؛ منايندگاىن براى اسكندر]. ( ContreCtesiphon 133)). ر. ك به: اشني 1(

  Fr .Gr .Hist .137 fr .4رقم پنجاه تن از كليتارك گرفته شده است. ر. ك به:

)2.(Cephisophon  

)3.(GaiusValerius  

)4.(MarcusClaudius  

)5.(Nabarzanes  
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)6.(Barxaentes  

كه در ( Nababrdana)). به نظر مى رسد نربزنس شكل تغيري يافته ى پارسى باستان نبابردنه 7(
 نقر شده، باشد. ر. ك به:( Napapartanna)كتيبه اى عيالمى به صورت نپپرتّنه 

 

E. Benveniste, Titresetnomsprop resenIranienanci en) 1966 (, 
p. 98 

- نربزنس وظايف خيليارك و بارخائنتس، وظايف خشرتپاون آراخوزى را اعمال مى كرد.- درباره ى 
 )8، 28، 3فرار بسوس ن. ك به: آريان (

 )5، 10، 5؛ 16، 9، 5). ر. ك به: كنت كورث (8(

 731ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نيازهاى فورى را مرتفع سازد.

) اسكندر كه- به نوبه ى خويش- مى ديد مرگ داريوش براى مقدونيان به منزله ى پايان 3(
لشكركشى تلقى شده و آنان ميل بازگشت به ميهن خويش را دارند، آن ها را در جممعى گردهم 
آورد. وى به واسطه ى يك سخنراىن مناسب حال، شور و اشتياق را به ايشان بازگرداند و از 

اطاعت ىب چون و چرايشان براى باقى لشكركشى مطمئن گرديد. از ديگر سوى، متحديىن را كه از 
شهرهاى يوناىن آمده بودند، گردهم آورد؛ عملكردشان را ستود و با اهداى يك تاالن به هر 
سواره نظام و ده مني به هر پياده نظام، آنان را مرخص كرد. افزون براين، مواجب عقب افتاده، 

 مهننني مواجىب براى بازگشت به كانون خانواده را به آنان پرداخت كرد.

) اّما از ميان ايشان، سه تاالن به متامى كساىن خبشيد كه باقى ماندن در سپاه شاهى را 4(
 انتخاب كرده بودند؛ از ديگر سوى، به سربازانش جوايز نفيسى پاداش داد: وى ذاتا خبشنده بود

  و حني تعقيب داريوش، مبالغ قابل توجهى به چنگ آورده بود.»1«
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 هزار تاالن دريافت كرده بود. وانگهى، سهمى كه نصيب 8) در واقع از نگهبانان خزانه، مبلغ 5(
 هزار تاالن مى شد، اما گمان مى شود كه 13سربازان شد؛ از مجله جواهرات و طالجات، بالغ بر 
 .»2 «ارزش اشياى مسروقه و غارت شده، بيش از اين ها بود

75. 

 را پيش گرفت و پس از دو روز راه پيماىي، اردويش را در نزديكى »3 «) اسكندر راه هريكاىن 1(
  مى نامند برپا كرد. از آن جا كه »4 «شهرى كه آن را هكاتوم پيلس 

 ______________________________
 ) و ارجاعات مجع آورى شده به وسيله ى فيسرت در:49). ن. ك به: پلوتارك (اسكندر، 1(

 

F. Pfister, Historia, 13) 1964 (. pp. 69- 70 

، 6). كنت كورث (5، 19، 3 هزار تاالن ترك كرده بود (آريان، 7). داريوش، اكباتان را با 2(
) نيز به اختالس پارسيان از اموال اشاره مى كند. اما نبايد درباره ى ىب عالقگى مقدونيان 10، 2

دچار اشتباه شد: پلوتارك حكايت مى كند كه آن ها پيش از رسيدن به اربل با هم توافق كردند كه 
 غناميى را كه به چنگ آوردند در صندوق شاهى نريزند!

)3.((Hyrcanie ) ؛ سرزمني واقع در خبش جنوب شرقى درياى مازندران كه با گرگان كنوىن
 مطابقت مى كند.

)4.((Hecatompyles ) ؛ هكاتوم پيل يا هكاتوم پيلوس، شهر صد دروازه كه خرابه هاى آن
 نزديك دامغان-

 732ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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اين شهر ثرومتند بود و متامى اسباب راحىت و آسايش به وفور در آن يافت مى شد، اسكندر به 
 سپاه چند روزى در آن جا اسرتاحت داد.

  استاد، اردو را در نزديكى صخره اى بزرگ برپا كرد.150) آنگاه پس از طى 2(

، به صورت »1 «در پاى اين صخره، غار باشكوهى قرار داشت كه رودى بزرگ به نام اسىت بوئيتس 
آبشار، از آن فرو مى رخيت. جريان تند آن به مسافت سه استاد جارى مى شد؛ آنگاه دور 

صخره ى بزرگى كه به شكل پستاىن بود و در پاى آن پرتگاه عظيمى به درون زمني بازمى گشت، 
به دو شاخه مى شد. رود، غرش كنان، در ميان كفى كه بر اثر برخورد با صخره حاصل مى شد، به 

 استاد در زير زمني جارى بود؛ آنگاه از دل زمني بريون 300درون آن فرو مى رخيت و به مسافت 
 مى جهيد و به دريا مى رخيت.

) اسكندر مهراه با سپاه سرزمني هريكانيان را فتح كرد و متامى شهرهاىي را كه در آن جا يافت 3(
 مى نامند- به تصرف خويش درآورد. »2 «مى شد تا درياىي به نام كاسپني- كه برخى هريكاىن 

مى گويند در آن جا مارهاى بزرگ زيادى، مهننني انواع گوناگون ماهى ها- كه از حيث رنگ با 
 »3 «مارها و ماهى هاى سرزمني ما بسيار متفاوت اند- مى زيند.

 ______________________________
كنوىن است و به مناسب اين كه ملتقاى جاده هاى متعدد بود، بدين نام خوانده مى شد. در 

 دوره ى پارتيان، به منزله ى پايتخت آنان بوده است.

)1.((Stiboites )) از اين رود با نام زيوبتيس 3، 4، 6؛ كنت كورث ((Ziobetis ) ياد
 مى كند.

 quidamCaspium) [كه آن را18، 4، 6). ر. ك به: كنت كورث (2(
،quidamHyrcanium  ،آريستوبول، درياى 2، 44مى خواند.]؛ پلوتارك (اسكندر .(

 هريكاىن را ترجيح مى دهد. ر. ك به:
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Fr. Gr. Hist. 139 fr. 20 et 25 

 درباره ى اين نام ر. ك به:

 

A. Ronconi, Perl'onomasticaa nticadeimari, stud. It. diFil. 
Class. 9) 1931 (, pp. 326- 331 

كه براساس استدالالت وى، ( S ourcesandStudies ,pp .14 -15)فرضيه ى و. تارن 
 درياى هريكاىن مهان درياى آرال است توسط «دافينا» رد شده است. ر. ك به:

 

P. Daffina, Aral, Caspio, Tanais. Rev. d. Studiorientali 43) 
1958 (. pp. 363- 378: Contra. J. R. Hamilton, 

AlexanderandtheA ral, Class. Quat. 21( 1971 ), pp. 106- 111 

 )18، 4، 6). ر. ك به: كنت كورث (3(

 733ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 رسيد كه واقعا هم »1 «) وى از هريكاىن عبور كرد و به دهكده هاىي موسوم به «خوشبخت»4(
. در واقع، اين سرزمني به واسطه ى فرآورده هايش، سرآمد آن چه بود كه نزد »2 «اين چنني بودند

 ديگر مردمان يافت مى شد.

 شراب توليد مى كند و برخى درختان »3 «) مى گويند در آن جا، هر كنده ى تاك، يك سطل 5(
 اجنري خشك حاصل مى دهند. دانه اى كه هنگام درو برداشت نشده و بر »4 « مدمين 10اجنري، 

زمني افتاده است، ىب آن كه به كاشت نيازى داشته باشد، مى رويد و هنگام برداشت، حمصول 
 »5 «فراواىن مى دهد.
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) هم چنني، نزد اين مردم درخىت يافت مى شود كه ظاهرش خيلى شبيه درخت بلوط است، اما 6(
از برگ هايش عسل مى تراود و برخى، اين عسل را مجع آورى كرده، استفاده هاى زيادى از آن 

 مى برند.

 وجود دارد كه از زنبور كوچك تر و »6 «) مهننني در اين منطقه حشره ى پردارى به نام آرتردون 7(
سطح بدنش خالدار است. در كوه زندگى مى كند و گرده ى انواع گل ها را مجع مى كند. در 

 و كندوهاىي از »7 «صخره هاى گود و درختاىن كه صاعقه به آن ها اصابت كرده است، مى زيد
 »8 «موم مى سازد و مايعى با شرييىن زياد توليد مى كند كه از عسل سرزمني ما دست كمى ندارد!

 ______________________________
)1.(FortuneS  

). مكان «دهكده هاى خوشبخت» شناساىي نشده 20، 4، 6). ر. ك به: كنت كورث (2(
است. قدر مسلم اين است كه آن ها را بايد در اطراف گرگان يا بشهر جست وجو كرد: در 

 اين باره ر. ك به:

 

Melgunof, op. cit., p. 37; O'Donovan, op. cit., pp. 187- 192 

 ) نيز مهني رقم را ذكر مى كند.2، 6، 11 ليرت. اسرتابون (40). حدود 3(

 مدمين ذكر مى كند. اّما 60) حاصل درختان اجنري را 2، 6، 11 ليرت. اسرتابون (50). حدود 4(
) از 68، 15و پلني (( Fr .Gr .Hist .134 fr .4)بايد بدانيم كه وى چون اونزيكريتوس 

 اجنري تازه نام مى برد. ن. ك به:

 

T. S. Brown, Onesicritos) 1948 (, pp. 89- 92 

 )2، 6، 11). اسرتابون (5(
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)6.(Arthredon  

 )2، 6، 11). ر. ك به: اسرتابون (7(

 ). به طور قطع اين عسل به وسيله ى كوه نشينان الربز مصرف مى شد. ر. ك به:8(

 

E. Herzfeld, ThePersianEmpire) 1968 (, p. 48 

- 

 734ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

76. 

) اسكندر، هريكانيان و مردمان مهسايه اين سرزمني را به اطاعت خويش درآورد و سرداران 1(
بسيارى كه داريوش را هنگام فرار مهراهى كرده بودند، خود را تسليم كردند. وى با آن ها به نرمى 

 »1 «رفتار كرد و اين چنني، آوازه ى نرم خوىي را از آن خويش ساخت.

 يوناىن كه به داريوش خدمت كرده بودند، اندك زماىن بعد خود را 1500) در واقع، حدود 2(
تسليم اسكندر كردند: آن ها از شجاعت چشم گريى برخوردار بودند. اسكندر ايشان را سزاوار 

 »2 «عفو و خبشش دانست و با مهان مواجب، منصب و مقامى در سپاهش به آنان خبشيد.

) اسكندر آنگاه نواحى ساحلى هريكاىن را طى كرد و سرزمني مردماىن را كه ماردها ناميده 3(
مى شدند، به تصرف خويش درآورد. اينان كه از شجاعت ىب نظريى برخوردار بودند، قدرت 

روزافزون شاه را به ديده ى حتقري مى نگريستند و به عقيده ى ايشان، قدرت او سزاوار كمرتين ارج و 
 احرتامى نبود.

 هزار جنگجو راه هاى ورودى اى را كه به سرزمني شان منتهى مى شد، 8) آنان، برعكس، با 4(
اشغال كردند و مى خواستند با اعتماد به نفس، محله ى مقدونيان را برتابند؛ وىل شاه بر سر آنان 
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رخيت و پيكار را آغاز كرد؛ بيشرتشان را از دم تيغ گذراند و به تعاقب باقى آنان در خبش 
 كوهستاىن سرزمني شان پرداخت.

) بارى، وقىت وى اين سرزمني را با آتش ويران مى كرد، غالماىن كه اسبان شاهى را مى آوردند، 5(
 اندكى از شاه دور شدند. بدين سان چند تن از بربرها بر سر آن ها رخيته، برتين اسب را ربودند.

»3« 

) اين اسب، هديه اى از طرف دمارات كورنىت بود و شاه در متامى جنگ هاىي كه در آسيا رخ 6(
 داده بود، بر آن سوار مى شد. وقىت هنوز زين و يراق نشده 

 ______________________________
، روستاهاى دورافتاده ى الربز، تنها از راه 19هرتسفلد در اين كتاب اشاره مى كند كه در آغاز قرن 

 پرورش زنبور روزگار مى گذراندند.

 )23- 12؛ 1، 5، 6؛ 24- 23، 4، 6) كنت كورث (7؛ 3، 23، 3). ر. ك به: آريان (1(

 )10- 6، 5، 6)؛ كنت كورث (3، 24، 3؛ 9- 8،؛ 2، 23، 3). ر. ك به: آريان (2(

 )3- 2، 44)؛ پلوتارك (اسكندر، 18، 5، 6). ر. ك به: كنت كورث (3(

 735ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بود، غري از مهرتش، به هيچ كس سوارى منى داد؛ اّما مهني كه زين و يراق شاهى بر پشتش گذاشته 
شد، ديگر از آن نرجنيد. بدين سان تنها رام اسكندر شده، از او فرمان مى برد و جثه اش را خم 

 مى كرد تا اسكندر بر زين سوار شود.

) به خاطر ارزش اين حيوان، خشم وجود شاه را فرا گرفت و دستور داد درختان اين سرزمني را 7(
قطع كنند. از ديگر سوى، از طريق اشخاصى كه به گويش حملى تكلم مى كردند اعالم كرد كه اگر 

 اسب را برنگردانند، سرزمني شان كامال ويران و مردمانش از دم تيغ گذرانده خواهند شد.
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) تديد ىب درنگ اجرا شد و بربرها، هراسناك، اسب را بازگردانده، به مهراه آن هداياى نفيسى 8(
  تن را براى طلب خبشش فرستادند.50آوردند؛ به عالوه، 

 اسكندر، از ميان اين مردان، برجسته ترين افراد را گروگان گرفت.

77. 

 به ديدارش آمد. وى نامش تالس »1 «) وقىت اسكندر به هريكاىن بازگشت، ملكه ى آمازون ها1(
  گسرتده شده بود، حكم مى راند»4 « و ترمودون »3 « بود و بر سرزميىن كه بني فاز»2 «تريس 

 . تالس تريس از زيباىي و توان جسمى ىب نظريى برخوردار بود و»5«

 ______________________________
)1.((Amazones ) ،؛ ملىت كه مهه ى افراد آنان از زنان تشكيل مى شد و كشورشان در مشال

يعىن در دامنه هاى قفقاز يا در تراس يا در جلگه هاى ساحل چپ دانوب قرار داشت. اداره ى 
سرزمني به دست خود آن ها و بدون يارى مردان صورت مى گرفت و اختيار مهه ى كارها به 

عهده ى ملكه بود. آنان را از آن جهت آمازون (يعىن كساىن كه پستان ندارند) مى ناميدند كه يكى 
 از پستان هاى خود را بريده تا هنگام استفاده از تري و كمان به زمحىت دچار نشوند.

)2.(Thalestris  

)3.(Phase  

)4.(Thermodon  

) 32- 24، 5، 6كنت كورث ( E .mederer ,op .cit .,pp .84 -93). ن. ك به:5(
) اظهار مى دارد 1، 46) نيز آن را روايت كرده اند. پلوتارك (اسكندر، 4، 2؛ 3، 12و ژوسنت (

و كليتارك نيز آن را روايت كرده اند، اما خاطرنشان ( Onesicritos)كه پوليكلت، اونزى كريتوس 
و غريه) آن را ( Douris)مى سازد كه بسيارى از موّرخان (خارس، پتومله اّول، آريستوبول، دوريس 

)- دو مورّخ خردگرا- 2، 13، 7) و آريان (2، 46خياىل مى پندارند. پلوتارك (اسكندر، 
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كوشيدند ريشه ى تارخيى اين افسانه را بيابند. آيا مناينده ى يك شاه سكاىي آن سوى ياركسارتس، 
 زن سكاىي است كه خشرتپاون ماد به 100دخرتش را به اسكندر تقدمي مى كند؟ آيا سهمى از 

 شاه تقدمي كرده است؟

نويسنده اى (شايد اونزيكريتوس يا پوليكلت) براين باور بوده است كه اسكندر مى بايست با 
آمازون ها برخورد كرده باشد، زيرا نياكانش، آشيل و هراكلس- هر دو- با اين مردمان افسانه اى 
نربد كرده بودند. تئوفان ميتيلىن نيز هنگام شرح لشكركشى هاى پومپه به قفقاز از آمازون ها ياد 

 مى كند.

 736ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مردمش نيز او را خباطر شجاعتش مى ستودند. او خبش اعظم سپاهش را در مرزهاى هريكاىن گذارد 
 و مهراه سيصد تن آمازوىن، مسلح به جنگ افزار، نزد شاه حاضر شد.

) شاه كه از حضور غريعادى اين زنان پرآوازه شگفت زده شده بود، از تالس تريس انگيزه ى 2(
 ديدارش را جويا شد؛ او گفت كه براى داشنت فرزندى آمده است.

) در واقع، اسكندر در پرتو كارهاى منايانش، از متامى مردان، شجاع تر و اين زن نيز به 3(
واسطه ى توان و شجاعتش، سرآمد ديگر زنان بود. پس، فرزندى كه از چنني پدر و مادر ممتازى 
زاده شود، احتماال به واسطه ى شجاعتش از باقى انسان ها برتر خواهد بود. شاه شيفته وى شد و 

 روز را با وى گذراند. آنگاه هداياى گران باىي به او 13به گرمى از درخواست او استقبال كرد و 
 خبشيد و وى را به ميهنش بازگرداند.

) پس از آن، اسكندر كه مى پنداشت در اقدامش موفق شده است و ديگر احدى بر سر 4(
تصاحب امپراتورى با او نزاع خنواهد كرد، سخت غرق جتمالت پارسى و تن آساىي پادشاهان 

 ابتدا درباناىن از نژاد آسياىي را به دربارش راه داد؛ آنگاه برجسته ترين اشخاص را »1 «آسياىي شد.
- برادر داريوش- ديده مى شد، به عنوان نگهبانان دربار شاهى »2 «كه در بني شان حىت اگزاثرس 

 .»3 «منصوب كرد
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) آنگاه ديهيم پارسى بر سر �اد و غري از شلوار و رداى آستني دار؛ تن پوش راه راه سفيد، 5(
كمرچني و باقى جامگان عجيب پارسى را دربر كرد. هم چنني بني مهراهانش، جامه هاىي با 

 حاشيه ى ارغواىن تقسيم كرد و به اسبانش، زين و يراق پارسى بست.

 ______________________________
- 1، 45)؛ پلوتارك (اسكندر، 3، 12)؛ ژوسنت (10- 1، 6، 6). ر. ك به: كنت كورث (1(
3( 

)2.(Oxathres  

). ىب گمان در اين هنگام بود كه اسكندر، هفس تيون را خيليارك نام �اد (ر. ك: ديودور، 3(
) در واقع فرماندهى بر دربانان و نگهبانان شاهى، يكى از امتيازهاى ويژه ى خيليارك 1، 48، 18

 بود.- اين دربانان مادى و پارسى، جمهز به ىن، بر نقوش پرسپوليس نشان داده شده اند: ر ك به:

 

M. Hinz, AltiranischeFund eundForchungen) 1969 (, pl. 20. p. 
66; pl. 22, p. 71; pl. 28, p. 80 

 

 737ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) گذشته از اين، مهنون داريوش، معشوقه هايش را كه تعدادشان كمرت از تعداد روزهاى سال 6(
 ناگفته پيداست كه آن ها از زيباىي ىب نظريى برخوردار »2 «، مهه جا با خود مهراه مى كرد.»1 «نبود

 بودند، زيرا از بني متامى زنان آسيا انتخاب شده بودند.

) هر شب گرداگرد بسرت شاه مى گشتند تا وى، خود، زىن را كه مى بايست با وى هم بسرت 7(
شود، برگزيند. با اين حال، اسكندر به ندرت از اين آداب و رسوم پريوى مى كرد و تا حد ممكن 

 به آداب پيشني پاى بند بود، زيرا مى ترسيد مبادا مقدونيان را برجناند.
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78. 

) با وجود اين، چون بسيارى وى را نكوهش مى كردند، آن ها را مورد لطف قرار داده، سرشار 1(
 ، خشرتپاون آريه »4 «. از ديگر سوى، اسكندر آگاه شد كه ساتى برزنس »3 «از هدايا مى كرد

، سربازاىن را كه حتت فرمانش گذارده بود، به قتل رسانده و با هم دسىت بسوس، تصميم گرفت »5«
 جنگ را عليه مقدونيان پى گريد.

  ساتى برزنس، به نوبه ى خويش، نريوهايش را در ارته كوانه »6 «اسكندر به سويش لشكركشى كرد.
- مشهورترين شهر منطقه كه به دليل موقعيت طبيعى مستحكمش، شايان توجه است- »7«

 متمركز كرد.

 ______________________________
 460) از 8، 6، 6 معشوقه و در (360) از 24، 3، 3). ر. ك به: كنت كورث در (1(

 معشوقه ياد مى كند.

  روز بوده است. ر ك به:360). سال پارسى برابر با 2(

 

G, Widengren, TheSacralKingshi pofIran, Numen, suppl. 4) 
1959 (, p. 255 

، 3، 45)؛ پلوتارك (اسكندر، 11- 9، 6، 6)؛ كنت كورث (4، 12). ر. ك به: ژوسنت (3(
5( 

)4.(Satibarzanes  

 ). ر. ك به:5(
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E. Benveniste, Titresetnomsprop resenIranienanci en) 1966 (, 
pp. 119- 120 

را به سوى مشهد پى گرفته بود. در سوزيا ( Atrek)). اسكندر با ترك هريكاىن، مسري رود اترك 6(
(توس)، ساتى برزنس- خشرتپاون آريه- از او پذيراىي كرد. اسكندر، نگران از دسايس بسوس، از 

قرار داشت به ( Band -iTurkestan)راه كاروان روىي كه در امتداد دامنه ى مشاىل بند تركستان 
سوى باخرت لشكركشى كرد. در هنگام طى طريق، از شورش ساتى برزنس آگاه شد و ىف الفور به 

 عقب بازگشت.

 )5- 1، 25، 3)؛ آريان (21- 13، 6، 6ر. ك به: كنت كورث (

، 3- ن. ك به: آريان ( Artacana- يا ارته كنه- Artacoana). درباره ى ارته كوانه-7(
). ارته 15؛ ايزيدور خاراكسى (( N .H .,6 ,93))؛ پلني 33، 6، 6)؛ كنت كورث (5، 25

 كوانه تا امروز شناخته نشده است.

 738ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) اما وقىت شاه ناگهان پديدار شد، در برابر عظمت سپاه و آوازه ى شجاعت مقدونيان، ترس 2(
 هزار سواره نظام، شهر را ترك گفته، نزد بسوس آمد تا از او خبواهد 2وجودش را فراگرفت. با 

 پناه »1 «ىب درنگ به ياريش بشتابد؛ حال آن كه به باقى نريوها دستور داد در كوهى بنام ...
جويند كه پر از گردنه بود و پناهگاه هاى مناسىب پيش روى كساىن مى گذارد كه جرئت منى كردند 

 »2 «تن به تن پيكار كنند.

) آن ها مطابق دستورات عمل كردند. اما شاه كه مهنون گذشته خواهان كسب افتخار بود، 3(
كساىن را كه بر روى صخره اى عظيم و مستحكم پناه گرفته بودند، سخت به حماصره ى خويش 

 درآورد: وى آنان را وادار به تسليم كرد.
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 و پس از »3 «) آنگاه در مدت سى روز، متامى شهرهاى اين خشرتپاون نشني را مطيع ساخت 4(
 آن كه آريه را ترك گفت به پايتخت درانگيان درآمد و آن جا اقامت گزيد و به سپاه اسرتاحت داد.

»4« 

79. 

) حدود مهني زمان بود كه عمل بدى از وى سر زد كه با خوىب ذاتى اش، مغايرت داشت. يكى 1(
، به دليلى از اسكندر شاكى بود و بر اثر خشم، عليه اش »5 «از دوستان شاه به نام دمينوس 

 توطئه چيىن كرد.

 نامى را دوست مى داشت و وى را متقاعد ساخت كه در »6 «) از ديگر سوى، او نيكومك 2(
 را از اين »7 «اين توطئه شركت جويد. اّما نيكومك كه هنوز خيلى جوان بود، برادرش سبالينوس 

 امر آگاه كرد. سبالينوس كه مى ترسيد مبادا، يكى از

 ______________________________
 ). در منت اصلى، به زبان يوناىن، جاافتادگى مشاهده مى شود.1(

، 6)؛ كنت كورث (7، 25، 3). درباره ى فرار ساتى برزنس و سواره نظام وى ر. ك به: آريان (2(
6 ،22( 

). از ميان آن ها، آرته كوانه توسط كراتر به حماصره درآمده بود. اسكندريه ى آريه در آن 3(
 .( Pline )N .H .6 ,93نزديكى ها بنا شد. ر. ك به:

).- درانگيان (زرنك در 36، 6، 6)؛ كنت كورث (8، 25، 3). ر. ك به: آريان (4(
سنگ نبشته هاى هخامنشى) مهان سيستان كنوىن (سكستان) است كه نامش را از اشغالگران 

 سكاىي به مرياث برده است.

اين سرزمني تا يورش مغول، منطقه اى پرآب و حاصل خيز بود و در ماه هاى زمستان داراى آب و 
 هواىي دلپذير بود. براى مطالعه درباره ى تاريخ و جغرافياى تارخيى اين سرزمني ر. ك به:
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P. Daffina, L'immigrazionede isakanellaDrangi ana) 1967.)  

)5.(Dimnos  

)6.(Nicomaque  

)7.(Cebalinos  

 739ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 توطئه گران پيشدسىت كرده، توطئه را براى شاه فاش كند، تصميم گرفت خود آن را برمال سازد.

) پس، به دربار درآمد و پس از برخورد با فيلوتاس با وى به گفتگو نشست و به او توصيه كرد 3(
كه هرچه سريع تر موضوع را به عرض شاه برساند؛ اّما فيلوتاس يا به خاطر اين كه عضوى از توطئه 
بود يا از روى سهل انگارى، به سخناىن كه با وى در ميان گذاشته شده بود، وقعى ننهاد و اين 
موضوع را پيگريى نكرد. او نزد اسكندر آمد و مدت زمان طوالىن با او درباره ى موضوعات 

 گوناگون به گفتگو نشست، ىب آن كه سخنان سبالينوس را با وى در ميان گذارد.

) پس از خروج، سبالينوس را يافت و به او گفت كه فرصت مناسىب پيدا نكرد تا شاه را آگاه 4(
كند، اما وعده داد كه فردا، مذاكره ى مستقيمى با شاه داشته باشد و آن چه را كه گفته شد به 

عرض وى برساند. اّما فرداى آن روز نيز فيلوتاس به مهني شيوه عمل كرد و سبالينوس كه مى ترسيد 
اگر شخص ديگرى افشاگرى كند او شخصا به خطر مى افتد، فيلوتاس را به يكباره رها و يكى از 
غالمان شاهى را پيدا كرده، موضوع را متام و كمال برايش تعريف كرد و از او خواست هرچه 

 سريع تر اين موضوع را با شاه در ميان گذارد.

) غالم، سبالينوس را داخل اسلحه خانه كرد و او را در آن جا خمفى ساخت. آنگاه شاه را كه 5(
، يافته و اين سخنان را با وى در ميان گذارد؛ مهننني افزود كه »1 «در حال استحمام بود
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سبالينوس را نزد خويش نگه داشته است. شاه، هراسناك، دمينوس را ىب درنگ بازداشت كرد. آنگاه 
 مهني كه از متامى موضوع آگاهى يافت، سبالينوس و فيلوتاس را فراخواند.

) هنگامى كه استنطاق عمومى اجنام مى گرفت و در پى روشن شدن موضوع بودند، دمينوس 6(
خودكشى كرد. فيلوتاس، به نوبه ى خويش، در عني اين كه امهال كارى و سهل انگارى از جانب 

 خود را پذيرفت اما، دست داشنت در توطئه را

 ______________________________
 )3، 23). اسكندر مهيشه عصرها محام مى كرد. ر. ك به: پلوتارك (اسكندر، 1(

 740ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .»1 «انكار كرد: شاه تصميم در اين باره را به مقدونيان واگذارد

80. 

. آنگاه مقدونيان، فيلوتاس و مهدستانش را به مرگ حمكوم »2 «) چندين سخنراىن ايراد شد1(
 بني اينان، پارمنيون- كه خنستني دوست شاه قلمداد مى شد- نيز ديده مى شد: »3 «كردند.

اگرچه وى در اين زمان حضور نداشت، اّما گمان كردند كه او، اين توطئه را از طريق پسرش 
 .»4 «فيلوتاس، درانداخته است 

) فيلوتاس، زير شكنجه اقرار به درانداخنت توطئه كرد: براساس رسم مقدونيان، وى مهراه ساير 2(
 .»5 «حمكومني اعدام شد

اسكندر لن سسىت به مهني سرنوشت دچار شد. او كه به توطئه عليه شاه متهم شده بود، سه سال 
در زندان نگهداشته شد، زيرا خويشاوندى اش با آنىت پاتروس، جمازاتش را به تعويق انداخته بود. در 
اين زمان براى قضاوت در برابر مقدونيان قرار گرفت: حرىف براى دفاع از خويش نيافت و اعدام 

 شد.
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) اسكندر با فرستادن مأموران خمفى، سوار بر شرتان يك كوهانه، پيش از آن كه خرب جمازات 3(
فيلوتاس به پدرش پارمنيون- كه پيش از اين، حكومت ماد را دريافت كرده و خزانه ى شاهى 

  هزار تاالن را در اختيار گرفته بود- برسد او را به قتل رساند.180اكباتان با موجودى بالغ بر 
»6« 

 ______________________________
، 8، 6). ديودور با اشاره اى گذرا به موضوع از آن گذشته است. ن. ك به: كنت كورث (1(
).- كنت كورث به نوموس مقدونياىي كه دادرسى در امور مهم را برعهده داشت، اشاره مى كند. 1

- به شرح  Heidicke) اشاره مى كند (هايديك-25، 8، 6براساس آن چه كه كنت كورث (
دگربار آن پرداخته است) دستور از جانب شاه صادر شد؛ اّما حكم از جانب جممع مقدونيان 

 اعالم شد. ر. ك به:

 

F. Granier, DieMakedonischHe eresversammlung) 1931 (, pp. 
41- 45; A. Aymard, Surl'Assemblee macedonienne, Rev. Et. 

Anc. 52( 1950 ), p. 127 

 )1، 9، 6). ر. ك به: كنت كورث (2(

  تن نبودند.6000) آن ها بيش از 23، 8، 6). بر پايه ى نظر كنت كورث (3(

 ). آريان و كنت كورث از حمكوميت پارمنيون سخىن به ميان منى آورند.4(

) خاطرنشان مى كند كه فيلوتاس و ديگر حمكومان با پرتاب نيزه از پاى 3، 26، 3). آريان (5(
 درآمدند.

) نيز بدان اشاره كرده است، اعدام پدر و مادر 20، 11، 6). قانوىن مقدوىن كه كنت كورث (6(
جمرم را جماز مى ساخت. اّما كنت كورث منى گويد كه اسكندر براى توجيه قتل پارمنيون، به اين 
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قانون استناد كرده است؛ آن چنان كه س. آ. رابينسون در مقاله ى «اسكندر كبري و پارمنيون» 
 اشاره مى كند، پارمنيون (كه نيمى از-

 741ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) اسكندر از ديگر سوى، تفكيكى بني مقدونيان اعمال كرد: او كساىن را كه عليه اش سخنان 4(
خصمانه اى مى گفتند، آن هاىي كه مرگ پارمنيون موجب خشمشان شده بود و افزون براين، 

آن هاىي كه در نامه هاى ارساىل به مقدونيه مطالىب خمالف ميل شاه نوشته بودند، در يگان واحدى 
مجع كرد و آن را «گروهان آشوبگر» ناميد. او منى خواست كه صراحت ىب جان زبان اينان، باقى 

  مقدوىن را تباه كند.»1 «سپاه 

81. 

) پس از پايان اين موضوع، اسكندر مهني كه اوضاع در درانگيان را سروسامان داد، اردوى 1(
  ناميده مى شدند»2 «خويش را مجع كرد و مهراه سپاهش، به سوى مردمى كه پيش تر آرياسپيان 

 و حال به دليل ذيل، «نيكوكاران» نام داشتند، لشكركشى كرد: در طى يك لشكركشى، »3«
كوروش- مهاىن كه حاكميت مادها را به پارسيان منتقل كرد- در قلب سرزميىن بياباىن تنها ماند و 
فقدان كامل آذوقه، بزرگ ترين خطرات را برايش به مهراه آورد، زيرا فقدان مواد غذاىي موجب شد كه 
 سربازانش مهديگر را بدرند. اما آرياسپيان كارواىن از سى هزار گارى حامل غالت برايش فرستادند

. كوروش كه، برخالف انتظار، جنات يافته بود اين مردمان را از خراج معاف كرد و »4«
پاداش هاى ديگرى به آن ها ارزاىن داشت. از ديگر سوى، نام پيشني شان را از آن ها گرفت و 

 ايشان را «نيكوكاران» نام �اد.

 ) اسكندر در سرزمني اين مردمان اردويش را برپا كرد و چون اهاىل 2(

 ______________________________
سپاه مقدوىن را حتت فرمان خويش داشته و از منابع ماىل عظيمى برخوردار بود) چنان خطرى براى 

 اسكندر- در آن شرايط- مى منود كه وى انتخاب ديگرى فراروى خود منى ديد. ر. ك به:
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C. A. Robinson, AlexandertheGrea tandParmenio, Am. Journ. 
ofArch. 49) 1945 (. pp. 422- 424 

 - درباره ى گسيل پيك ها به اكباتان؛ ن. ك به:

). آن ها به جاى دور زدن كوير بزرگ (كه حدود 2، 15)؛ اسرتابون (18، 2، 7كنت كورث (
 يك ماه طول مى كشيد)، در يازده روز از آن گذشتند.

 )5، 12)؛ ژوسنت (36- 35، 2، 7). ر. ك به: كنت كورث (1(

)2.((Ariaspes ).؛ ر. ك به: نقشه ى لشكركشى اسكندر به آسياى عليا 

را در اشغال خويش داشتند.  Helmend)). آرياسپيان خبش سفالى اتى ماندروس (هيلمند،3(
 )3- 1، 3، 7)؛ كنت كورث (4، 27، 3ر. ك به: آريان (

) اشاره مى كند كه آرياسپيان در طى لشكركشى كوروش عليه 4، 27، 3). ر. ك به: آريان (4(
 )1، 3، 7سكاها به كمك وى شتافتند. هم چنني ن. ك به: كنت كورث (

 742ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مهنون دوسىت، او را پذيرا شدند از اين مردم سپاسگزارى كرد و پاداش هاىي كه مناسب 
 »1 «مى پنداشت، به آن ها خبشيد.

 مى نامند) مهني رفتار را پيشه كردند، اسكندر با »2 «چون مهسايگان جماورشان (آن ها را گدروزيان 
. از ديگر سوى، حكومت بر مردم اين دو سرزمني را به »3 «آن ها نيز به نيكى برخورد كرد

 »4 «تريى داتس واگذارد.

) وقىت سرگرم اين موضوع بود به وى خرب دادند كه ساتى برزنس مهراه سپاه قدرمتندى از 3(
. با اين خرب، »5 «سواره نظام، از باكرتيان به اريه بازگشته و اهاىل را عليه اسكندر شورانده است 
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 ، به سويش گسيل داشت »7 « و استاسانور»6 «شاه خبشى از سپاه را حتت فرماندهى اريگيوس 
 »10 « را مطيع و وادار به اطاعت كرد.»9 «؛ خويشنت ظرف چند روز، آراخوزى »8«

 ______________________________
 )3، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (1(

)2.((Gedrosiens ) ؛ ساكنني گدروزى(Gedrosie ) كه در مهسايگى آرياسپيان به سر
 مى بردند. گدروزى تقريبا با بلوچستان كنوىن قابل تطبيق است.

). گدروزى ها، بلوچستان امروزى را در اشغال خويش داشتند. 1، 28، 3). ر. ك به: آريان (3(
در اين جا منظور گدروزى هاى غرىب (بلوچستان ايران) مى باشد. اسكندر اين منايندگان را به هنگام 

 اقامت نزد اورژت ها، به حضور پذيرفت.

) 5، 27، 3). تريداتس، ىب گمان، فرورارك پيشني پرسپوليس است. بر پايه ى نظر آريان (4(
اسكندر به آرياسپ ها، پس از آن كه سرزمينشان را وسيع تر كرد (شايد با احلاق خبشى از 

 گدروزى)، خودخمتارى داد.

) اشاره مى كند كه اسكندر، آمنيدس- يكى از دبريان داريوش- را به 4، 3، 7كنت كورث (
 فرماندهى آرياسپ ها منصوب كرد.

 )2، 28، 3)؛ آريان (2، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (5(

)6.(Erigyios  

)7.(Stasanor  

 )2، 28، 3)؛ آريان (2، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (8(

)9.((Arachosie ) ؛ آراخوسيا از شرقى ترين ايالت هاى امپراتورى هخامنشى كه تقريبا مطابق
قسمت جنوىب افغانستان كنوىن بوده است. در مآخذ اسالمى با نام «رخج» از آن ياد شده 
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است. اين سرزمني از مشال به هندوكوش، از شرق به رود سند، از غرب به درانگيانا (زرك) و از 
 جنوب به گدروزيا (گدروسيا) حمدود بود و كوتاه ترين مسري از ايران به هند به مشار مى رفت.

 )1، 28، 3)؛ آريان (4، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (10(

 743ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .82  . م 327- 328

 آرخونت آتن شد، حال آن كه در روم، لوسيوس »1 «) با سپرى شدن سال، اوتى كريتوس 1(
 مقام كنسوىل را عهده دار شدند. مهننني، صد و »3 « و لوسيوس پاپى ريوس »2 «پالتيوس 

 خوانده »4 «سيزدمهني املپياد برگزار شد. در اين سال، اسكندر به سوى مردماىن كه پاروپانيزاد
 مى شدند، لشكركشى كرد.

 اين سرزمني »6 « قرار دارد.»5 «) سرزمني اين مردمان مستقيما زير دّب اكرب و دّب اصغر2(
 پوشيده از برف است و سرماى ىب اندازه اش دست ياىب به آن را براى ساير مردمان دشوار مى گرداند

 . خبش اعظم سرزمني از دشىت ىب درخت تشكيل و به وادى هاى زيادى تقسيم شده است.»7«

) سقف خانه ها از گنبدى از خشت ها ساخته شده است كه به صورت نوك تيز روى هم سوار 3(
شده اند. در وسط سقف، روزنه اى تعبيه شده كه دود از آن جا خارج مى شود و چون خانه از هر 

 »8 «طرف حمصور است، كساىن كه در آن جاى دارند، در امنيت كامل به سر مى برند.

) بارش برف سنگني موجب مى شود كه مردم بيشرت سال را در منزل سپرى كنند؛ هر كسى 4(
. آن ها تاك ها و درختان ميوه ى خويش را با »9 «ذخريه ى غذاىي اش را در منزل نگهدارى مى كند

تلى از خاك مى پوشانند و در فصل زمستان آن ها را اين چنني رها مى سازند؛ آنگاه وقىت گياهان از 
 .»10 «زمني سر بر مى آورند، خاك را برمى دارند

 ______________________________
)1.(Euthykritos  
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)2.(Luciusplatius  

)3.(Luciuspapirius  

)4.((Paropanisandes ) ؛ ساكنني پاروپانيزاد. پاروپانيزاد نام باستاىن رشته كوه هاى
 هندوكوش مى باشد.

)5.(LesOurses  

 )7، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (6(

 )5، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (7(

 )10- 8، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (8(

  1844( ,pp .270 -272( Ch .Masson ,V ariousJourneysII). ر. ك به:9(

 )10، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (10(

 744ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) سراسر اين سرزمني نه سرسبزى را در پيش چشم منايان مى سازد و نه كشتزارى را، بلكه 5(
سفيدى خريه كننده ى برف و خيى به چشم مى خورد كه در آن جا منجمد شده است. نه پرنده اى 
در آن جا آشيان مى گزيند و نه جانورى وحشى از آن جا مى گذرد: متامى نواحى اين سرزمني 

 »1 «نامناسب و دستياىب بدان ها به دشوارى ممكن است!

) با وجود اين، به رغم متامى موانعى كه سپاه با آن ها مواجه شد، جسارت و استقامىت كه 6(
 مقدونيان با آن خوى گرفته بودند، موجب شد كه شاه دشوارى هاى منطقه را پشت سر �د.
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) راست است كه بسيارى از سربازان و غرينظامياىن كه سپاه را مهراهى مى كردند و از تاب وتوان 7(
. درخشندگى برف و شدت انعكاس نور آن، برخى »2 «افتاده بودند، به حال خود وا�اده شدند

 »3 «را از بيناىي حمروم كرد.

) از دور، چيزى به وضوح تشخيص داده منى شد، اما تنها دود، دهكده ها را منايان مى ساخت 8(
و موجب شد مقدونيان، مهني كه به آن نزديكى ها رسيدند، دريابند اهاىل در كجا مى زيند. 

بدين سان دهكده ها تسخري و فراواىن غنامي، موجب شد سربازان دشوارى و مرارت ها را از تن به در 
 ، به گونه اى كه شاه خيلى زود اهاىل را مطيع ساخت.»4 «كنند

 ______________________________
 )11، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (1(

) اشاره خمتصرى به آن كرده 1، 28، 3). آريان (17- 12، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (2(
، 9، 2). هم چنني ن. ك به: پلوتارك (اسكندر، 5، 12)؛ ژوسنت (10، 2، 15است؛ اسرتابون (

34( 

 )25، 5، 4)؛ گزنفون (آناباسيس، 4، 28، 14). ر. ك به: ديودور (3(

 - بسيارى از مسافران به التهاب چشم در انعكاس نور اشاره كرده اند. براى مثال ن. ك. به:

 

Sungyun) 518 ap. j.- c. (, ed. S. Beal, Buddhistrecordso 
fthewesternworld I. p. XcIII: The snowissobrillant 

thatitdazzlesthe sight; menhavetocoverth eireyes, 
ofwouldbeblinded by it-. 

، 11، 2)؛ درباره ى معناى «غنامي»؛ ن. ك به: پوليب (9، 2، 15). ر. ك به: اسرتابون (4(
 - ارائه مى دهد. هم چنني ر. ك به: Walbank) و تفسريى كه والبانك-14
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W. K. Pritchett, Ancientgreekmili tarypractices) 1971 (, pp. 
57- 58 

 ).5، 34، 13و ديودور (

 745ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

83. 

 مى نامند- رسيد، »2 «- كه برخى آن را پاروپانيزوس »1 «) پس از آن، وقىت به نزديكى قفقاز1(
 و در مست »5 « در طى شانزده روز، از پناى كوه عبور كرد»4 «.»3 «اردويش را برپا كرد

شاخه ى رودى كه به ماد سرازير مى شود، شهرى به نام اسكندريه بنا كرد. در وسط قفقاز 
  استاد است. اهاىل در آن جا غار پرومته 4 و بلنداى آن 10صخره اى وجود دارد كه حميط آن 

 ، آشيانه ى عقاىب كه ذكر آن در افسانه آمده است و جاى زجنريها را نشان دادند.»6«

) اسكندر، در فاصله ى يك روز راه پيماىي از اسكندريه شهر ديگرى نيز بنا كرد. وى در اين 2(
 هزار بربر، سه هزار غرينظامى كه سپاه را مهراهى مى كردند، مهننني متامى مزدوران 7شهرها، 

 داوطلب را اسكان داد.

) اّما مهني كه فهميد بسوس، تاج پادشاهى بر سر �اده و سپاهى گردهم آورده است، مهراه 3(
 سپاه به سوى باكرتيان پيشروى كرد. چنني بود وضع امور اسكندر.

 ، شورشياىن را كه سپاه مهمى »7 «) سرداراىن كه به آريه فرستاده شده بودند4(

 ______________________________
)1.(Caucase  

)2.(Paropanisos  
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 )10، 2، 15)؛ اسرتابون (19، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (3(

 )19، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (4(

 ؛ ر. ك به:( Khavak)). از طريق گردنه ى خاوك 5(

 

A. Foucher, op. cit., pp. 20- 40- 203 

  روز مى آورد.15)، 10، 2، 15 روز و اسرتابون (17) مّدت عبور را 21، 3، 7كنت كورث (

)6.((Promethee ) ؛ پسر عم زئوس. پرومته را آفريدگار انسان هاى اوليه دانسته اند و عقيده
داشتند كه او انسان را از خاك رس سخت ساخت، وىل در تئوگوىن (منسوب به هزيود) به اين 

مطلب اشاره اى نشده و فقط او را خريخواه بشر حمسوب داشته، نه آفريدگار او. پرومته در جشىن 
به نفع بشر، زئوس را فريفت و از آن جا كه زئوس براى تنبيه بشر تصميم گرفته بود آتش را از بشر 
حمروم كند، وى باز هم به يارى بشر شتافت و آتش را ربوده، براى بشر به ارمغان آورد. زئوس، 

پرومته را تنبيه سخىت كرد؛ او را با زجنريهاى پوالدين در قفقاز زنداىن ساخت و عقاىب را مأمور كرد 
 تا جگر او را كه دائم به حال اّوليه بازمى گشت پاره كند و ببلعد.

عاقبت هراكلس با كشنت عقاب، پرومته را از اين عذاب جنات خبشيد. پرومته قدرت پيشگوىي نيز 
داشت و مهو بود كه به پسر خود- دوكاليون- راه جنات از طوفان را كه زئوس براى فناى نسل 

بشر پيش بيىن كرده بود، ياد داد. (براى اطالع بيشرت ر. ك به: ماركيش، سيمون، اساطري از ديدگاه 
؛ سرگذشت افسانه اى پرومته در 1337علمى، ترمجه ى امحد بياىن، نشر چهر، تربيز، چا  دّوم 

 آن به تفصيل شرح داده شده است.)

 )3- 2، 28، 3)؛ آريان (38- 32، 3، 7). ر. ك به: كنت كورث (7(

 746ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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به فرماندهى ساتى برزنس- سردارى خربه با شجاعىت ىب نظري- گردهم آورده بودند، غافل گري كردند. 
آن ها اردويشان را در نزديكى دمشن برپا كردند. زدوخوردهاى پراكنده ى زيادى روى داد و در 

 پاره اى از اوقات، به پيكارهاى ىب امهّيىت بسنده مى كردند.

) آنگاه جنگ سازمان يافته اى روى داد كه طى آن، بربرها موفق شدند، نربد مهپاىي را ارائه 5(
دهند. در اين زمان، سردار شورشيان، ساتى برزنس، با دستان خويش كاله خودى را كه سرش را 

 و خود را معرىف كرد و از بني سرداران دمشن، داوطلىب را براى نربدى »1 «مى پوشاند، برداشت 
 تن به تن، به مبارزه طلبيد.

) ارى گيوس به اين مبارزه طلىب پاسخ مثبت داد، پيكارى قهرمانانه درگرفت و از قضا، ارى 6(
گيوس پريوز شد. بربرها پس از مرگ سردارشان ترسيدند و پس از گرفنت ضمانت، خود را تسليم 

 شاه كردند.

) بسوس كه خود را شاه بزرگ خوانده بود، براى خدايان قرباىن و دوستانش را به جشىن دعوت 7(
 به مشاجره پرداخت. با »2 «كرد. در حني باده گسارى، با يكى از يارانش به نام باگودرس 

شدت گرفنت مشاجره، بسوس، غضبناك، نقشه قتل باگودرس را درانداخت. آنگاه به اندرزهاى 
دوستانش گوش فرا داد و نظرش را تغيري داد؛ اما باگودرس مهني كه از خطر رست، از شب بره 

 »3 «جسته، نزد اسكندر پناه برد.

) اسكندر امنيت وى را تضمني كرد؛ او با اين اميد كه از طرف اسكندر پاداشى دريافت كند، 8(
 برجسته ترين سرداران پارسى را براى طرح توطئه برانگيخت.

 »4 «آنان بسوس را دستگري كردند و نزد اسكندر آوردند.

 ) شاه پاداش هاى نفيسى به آنان خبشيد. از ديگر سوى، برادر و يكى از9(

 ______________________________
)، سرداران پارسى در شرايط دشوار جنگ، 6، 8، 1). بر پايه ى نظر گزنفون (آناباسيس، 1(

 كالهخودشان را از سر درمى آوردند تا با سرى عريان جنگ كنند.
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)2.(Bagodaras  

 )8- 1، 4، 7). ر. ك به: كنت كورث (3(

 )5، 12)؛ ژوسنت (42- 36، 5، 7). درباره ى دستگريى بسوس ر. ك به: كنت كورث (4(

 747ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

خويشاوندان داريوش را مأمور جمازات بسوس كرد. اينان انواع ىب احرتامى ها و بدترين رفتارهاى ممكن 
 »1 «را نسبت به وى روا داشتند. آنگاه بدنش را قطعه قطعه كرده، با قالب سنگ ها پراكندند.

- آغاز آرخونىت »2 «*** [افتادگى طويلى از اين جا شروع مى شود (پايان آرخونىت اوتى كريتوس 
 و نواحى مشاىل »4 «). با كمال تأسف فصل هاى مربوط به فتح باكرتيان، سغديان »3 «هژمون 

هند گم شده است. با اين حال چنني برمى آيد كه روايت ديودور، قرابت تنگاتنگى با روايت كنت 
  داشته است.]»6 « و كارنامك متز»5 «كورث 

*** 84. 

) ... مهني كه اين شرايط با اداى سوگند پذيرفته شد، ملكه كه براى بزرگى روح اسكندر سرشار 1(
از احرتام و ستايش بود، برايش هداياى بسيار باارزشى فرستاد و وعده داد متامى دستوراتش را اجرا 

 »7 «منايد.

 درباره ى مزدوران؛ آن ها مطابق مفاد قرارداد، ىب درنگ شهر را ترك گفتند.

  استادى از آن جا برپا كردند:90ىب آن كه به مانعى برخورند، اردويشان را به فاصله ى 

 ______________________________
). جريان روى داده درباره ى بسوس 3، 7، 4)؛ آريان (10، 10، 7). ر. ك به: كنت كورث (1(

   . م اتفاق افتاد. وى در اكباتان اعدام شد.328- 329در باكرتيان و در طى زمستان 

)2.(Euthykritos  
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)3.(Hegemon  

)4.(Sogdiane  

)5.((Quinte -Curce ) ؛ مورخ رومى قرن اّول ميالدى. اثر سرتگش، زندگاىن
 است كه در اين اثر، عبارت پردازى فداى لفظ شده است.( vied'Alexander)اسكندر

)6.(L'epitomedeMetz  

-  Assakenos- مادر شاه آساكنوس- Cleophis). منظور از ملكه، ملكه كلئوفيس-7(
، 27، 4) يا در حني حماصره (آريان، 23، 10، 8است كه اندكى پيش از حماصره (كنت كورث، 

كه بر پايه ى ( epit .mett .39)) يا پسر جواىن 2، 27، 4) در گذشتو دخرتى (آريان، 2
)، فرزند اسكندر و كلئوفيس بوده، جانشني وى شد و بر ختت 35، 10، 8نوشته ى كنت كورث (

) به عشق بازى هاى 7، 12) و ژوسنت (35، 10، 8نشست. در نوشته هاى كنت كورث (
 افسانه اى وى با اسكندر اشاره شده است.

 748ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 آن ها از آن چه كه در انتظارشان بود، هيچ منى دانستند.

) اما اسكندر مهننان نسبت به آنان كينه اش را نگه داشته بود. نريوهايش را به حالت آماده باش 2(
درآورده، به تعاقب بربرها پرداخت و به شيوه اى غريمنتظره، يورش برد و تلفات سنگيىن بر آن ها 
وارد كرد. مزدوران در ابتدا بانگ برآوردند كه برخالف سوگند ياد شده در پيمان، با آن ها جنگ 
شده است و از خدايان كه قرباىن عمل كفرآميز اسكندر شدند، طلب يارى كردند؛ اما وى با 

نعره اى بانگ برآورد: «او با آن ها توافق كرده است كه شهر را ترك گويند و نه اين كه براى مهيشه 
 »»1 «دوستان مقدونيان شوند.

) در اين زمان، مزدوران، ىب آن كه از اين خطر بزرگ هراسيده و دل سرد شوند، ستون هايشان را 3(
به هم فشرده و آرايشى دايره وار اختاذ كردند كه زنان و فرزندان در وسط آن جاى داشتند تا از اين 
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طريق با عزمى راسخ در برابر مهامجاىن كه آن ها را دربرگرفته بودند، ايستادگى كنند. در پرتو ىب باكى 
و شجاعتشان در جنگ، اينان كه اميدى به جنات جان خويش نداشتند، سخت مى جنگيدند؛ 
حال آن كه مقدونيان مى خواستند از حيث شجاعت خود را كمرت از بربرها نشان ندهند. براى 

 مهني، نربد به گونه اى هراس انگيز پى گرفته شد.

) بدين سان، در اين نربد تن به تن كه در آن جنگجويان با هم گالويز شده بودند، به هزاران 4(
 شيوه ى خمتلف، كشته و زمخى برجاى مى ماند.

، سپر سبك بربرها را سوراخ مى كردند و سرنيزه هايشان را »2 «مقدونيان با نيزه هاى بلند خويش 
در سينه ى آنان فرو مى نشاندند. مزدوران نيز زوبني ها را به سوى ستون هاى به هم فشرده ى دمشن 

 پرتاب مى كردند و مجلگى، به هدىف كه در نزديكى آن ها بود، برخورد مى كرد.

 ) چون زمخى هاى بسيار و مشار قابل توجهى كشته برجاى ماند، زنان 5(

 ______________________________
) اشاره اى گذرا داشته 4- 3، 59)؛ پلوتارك (اسكندر، 20، 9، 4). ر. ك به: پوىل ين (1(

 است.

، نيزه هاى بلندى كه پياده نظام و برخى از سواره نظام مقدوىن به ( Sarisse)). درباره ى ساريس 2(
 آن جمهز بودند؛ ن. ك به:

 

M. Andronicos, Sarissa, Bul. Corr. Hell. 94) 1970 (, pp. 91- 
107 

 

 749ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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جنگ افزارهاى كساىن را كه بر زمني افتاده بودند، گرفتند و مهراه مهسرانشان به جنگ پرداختند. 
شدت جنگ و سرسخىت بيش از حد پيكار، آن ها را وادار كرد برخالف سرشت و خوى شان، 
وارد جنگ شوند. برخى از آن ها، سرتاپا مسلح دوشادوش مردان مى جنگيدند، برخى ديگر بدون 
سالح خود را درون كارزار مى انداختند، به سپرها چنگ مى انداختند و دشوارى هاى زيادى را براى 

 دمشن در هنگام جنبش و حركت اجياد مى كردند.

) اّما سرآخر، مجلگى بر اثر مشار دمشن از پاى درآمده، مهراه زنانشان از دم تيغ گذرانده شدند: 6(
 اسكندر مردان ناتوان از خدمت و »1 «اين چنني، مرگ با عّزت را بر زندگى ننگني ترجيح دادند.

غرينظاميان، مهننني زناىن را كه جان به در برده بودند، با خود مهراه كرد و پاسدارى از آن ها را به 
 سواره نظام واگذارد.

85. 

) پس از آن كه چند شهر ديگر را تصرف و هركسى را كه در برابرش ايستادگى مى كرد، قلع و 1(
: در واقع، افرادى كه از »3 « پى گرفت »2 «قمع كرد، راهش را به سوى صخره اى به نام آئورنيس 

 اين كشتار جان به در برده بودند، در اين جا پناه جستند، زيرا مكاىن بسيار مستحكم بود.

) در واقع گفته مى شود كه پيش از اين، هراكلس به حماصره ى اين صخره مبادرت ورزيد، اما 2(
زمني لرزه اى بزرگ و نشانه هاىي كه از جانب زئوس فرستاده شده بودند، وى را وادار كردند كه از 

 اخبارى كه اسكندر درباره ى اين موضوع مجع آورى كرد، وى را »4 «اين نقشه دست شويد.
 بيش ازپيش برانگيخت تا به حماصره ى اين منطقه مبادرت ورزد و با شكوه ايزد به مهآوردى برخيزد.

  استاد بود، سطحش صاف و16 استاد و ارتفاع آن 100) حميط صخره 3(

 ______________________________
 ).7، 59). مقايسه كنيد با اظهارنظرهاى پلوتارك (اسكندر، 1(

 درباره ى امهيت سوگند در پيمان هاىي كه بني يونانيان و بربرها منعقد مى شد، ر. ك به:
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R. Lonis, Lesusagesdelague rreentreGrecsetB arbares) 1969 (, 
pp. 128- 129 

 ).3، 13مهننني ر. ك به: پوليب (

)2.(Aornis  

 )2- 1، 11، 8)؛ كنت كورث (1، 28، 4). ر. ك به: آريان (3(

)؛ اسرتابون 6، 12)؛ ژوسنت (2، 11، 8)؛ كنت كورث (1، 28، 4). ر. ك به: آريان (4(
)15 ،1 ،8( 

 750ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

دايره اى متام را تداعى مى كرد. افزون براين، در جنوب از طريق ايندوس- بزرگ ترين رودخانه ى 
هند- آبيارى مى شد، حال آن كه از مست هاى ديگر سرازيرى هاى غريقابل دست ياىب و آبكندهاى 

 »1 «ژرف، آن را دربرمى گرفت.

) اسكندر پس از پى بردن به دشوارى هاى منطقه، از يورش بر صخره چشم پوشى كرده بود كه 4(
 »2 « پسرش به ديدارش آمد.2ناگهان پريمردى مهراه با 

) اين مرد بسيار تى دست بود و زماىن طوالىن در اين جا روزگار گذرانده بود. او در غارى 5(
مى زيست كه داراى نيمكت هاى سنگى برجسته اى بود كه حىت بر روى صخره نيز تراشيده شده 

 بودند. او با پسرانش شب را در آن جا سپرى مى كرد.

 اين امر موجب شده بود كه وى دانش زيادى از اين مناطق به دست آورد.

بارى، اين مرد به ديدار اسكندر آمد و پس از آن كه وضعيت خويش را تشريح كرد، وعده داد كه 
او را از ميان دشوارى هاى منطقه راهنماىي كرده، موقعيىت را به اشغال او درآورد كه از آن جا بتواند 

 بر بربرهاىي كه صخره را تسخري كرده بودند، سيطره يابد.
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) اسكندر پاداش هاى كالىن را به او وعده داد. آن گاه پريمرد را به عنوان راهنما با خود مهراه 6(
 و چون گريزگاه ديگرى وجود »3 «كرده، گردنه اى را كه به صخره منتهى مى شد تسخري كرد

نداشت، بربرها را احاطه و آن ها را در حماصره اى گرفتار كرد كه هيچ اميدى براى رهاىي از آن 
وجود نداشت. آنگاه به لطف نريوى كار پرمشارى كه در اختيار داشت، آبكندى را كه در پاى 

. در اين حال به صخره نزديك شد و حماصره را به شدت »4 «صخره گسرتده شده بود، پر كرد
  شب، ىب وقفه با يورش هاى پياپى محله كرد.7 روز و 7پى گرفت و به مدت 

 ) بربرها چون بلندى ها را در اشغال خويش داشتند، در ابتدا برترى را از آن 7(

 ______________________________
). 8، 1، 15)؛ اسرتابون (3، 18، 4)؛ آريان (7- 6، 11، 8). ر. ك به: كنت كورث (1(

ديودور در اين جا توصيفى رومشندانه ارايه داده است. اّما در واقع، صخره در پيچ و خم رود 
 ايندوس واقع شده است.

) از سربازى 4- 1، 29، 4). كنت كورث نيز به حضور پريمرد اشاره كرده است. آريان (2(
 فرارى سخن به ميان مى آورد كه با منطقه آشناىي كامل داشت.

 )2، 29، 4). ر. ك به: آريان (3(

 )9، 11، 8)؛ كنت كورث (2- 1، 30، 4). ر. ك به: آريان (4(

 751ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

. اّما »1 «خود كرده بودند و بسيارى از مقدونياىن را كه جسورانه محله مى كردند، از پاى درآوردند
 و »2 «وقىت تسطيح زمني به پايان رسيد و منجنيق ها و ساير ادوات جنگى آماده ى شليك شدند

وقىت روشن شد كه شاه از حماصره دست خنواهد كشيد، در اين زمان، ترس سراسر وجود هنديان را 
 فراگرفت!
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اسكندر كه با خردمندى، آن چه را كه در حال روى دادن بود از قبل پيش بيىن كرده بود، نريوىي را 
كه در گردنه سنگر گرفته بودند، عقب كشيده و اين چنني، مفّرى براى هركسى كه مى خواست 

. بربرها كه از توان نظامى مقدونيان و ميلى كه شاه براى »3 «صخره را ترك گويد، باقى گذارد
 .»4 «كسب افتخار داشت، ترسيده بودند شبانگاه صخره را رها كردند

86. 

 ىب آن كه جنگ »5 «) اسكندر كه اين چنني با يك نرينگ جنگى، هنديان را فريب داده بود1(
كند، صخره را به تصرف خويش درآورد. به راهنما پاداش موعود را داد و با سپاهش حماصره را رها 

 كرد.

 فيل در آن حواىل به سر 15 هزار سرباز و 20 در اين هنگام با »7 « هندى »6 «) آفريكس 2(
مى برد. افرادى كه اين مرد را كشتند، سرش را براى شاه بردند و در ازاى اين كار نيك، جنات 

 خويش را تضمني كردند.

) شاه اين اشخاص را در سپاهش گنجاند و فيل هاىي را كه در دشت مى گشتند، به دام 3(
انداخت. پس از آن كه به رود ايندوس رسيد، كشىت هاى جنگى سى پاروىي را آماده ى حركت 

 يافت و مشاهده كرد كه پلى از قايق ها بر روى رود

 ______________________________
 )5، 29، 4)؛ آريان (19- 10، 11، 8). ر. ك به: كنت كورث (1(

 )1، 30، 4) و (7، 29، 4). ر. ك به: آريان (2(

). شايد ديودور 3، 9، 3). ايفى كرات به چنني ترفندى توسل جسته است. ر. ك به: پولني (3(
 از جمموع حيله ها و ترفندهاى جنگ، بدين حيله توسل جسته، آن را روايت كرده است.

 )4- 3، 30، 4)؛ آريان (23- 20، 11، 8). ر. ك به: كنت كورث (4(
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) و 1، 30، 20. مهننني ن. ك به: ديودور (( ad .Att .5 ,20)). ر. ك به: سيسرون 5(
)20 ،67 ،4( 

)6.(Aphrikes  

 )8- 7، 30، 4)؛ آريان (3- 1، 12، 8). ن. ك به: كنت كورث (7(

 752ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ساخته شده است. سپس، به نريوها سى روز اسرتاحت داد؛ به افتخار خدايان، قرباىن هاى 
 .»1 «باشكوهى كرد و سپاهش را از رود عبور داد

 در اين حني، رخدادى شگفت انگيز به شيوه اى غريمنتظره برايش روى داد.

- وارث تاج وختت- با اسكندر كه در »3 « درگذشت، پسرش موفيس »2 «) وقىت تاكسيل شاه 4(
سغديان به سر مى برد روابط سياسى برقرار كرد: او وعده داده بود كه در لشكركشى عليه حريفان 

هندى اسكندر، شركت جويد و در اين زمان، منايندگاىن را فرستاد و اظهار كرد كه [تاج ] 
 شاهى اش را تقدمي مى دارد.

 استادى دور نشده بود احساس كرد موفيس سپاهش را، براى نربد آراسته 40) اّما شاه كه هنوز 5(
است؛ فيل هايش را آماده كرده، مهراه يارانش به پيكار با اسكندر شتافته است. اسكندر با 

مشاهده ى نزديك شدن سپاهى بزرگ كه براى نربد آراسته شده بود و با گمان اين كه وعده هاى 
هندى، چيزى جز دامى براى محله ى ناگهاىن بر مقدونيان نبود، به شيپورچيان دستور داد شيپور 

 خطر را به صدا درآورند و پس از آن كه سپاه را براى نربد آراست به روياروىي هنديان شتافت.

) موفيس، به نوبه ى خويش، با مشاهده ى آشفتگى مقدونيان و با حدس آن چه روى داده بود، 6(
سپاه را برجاى گذارد و با اسب، مهراه چند تن از مردانش، پيش آمد. او مقدونيان را از 

 »4 «اشتباهشان بريون آورد و خود و سپاه را تسليم شاه كرد.
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) اسكندر با خرسندى، پادشاهى را به وى بازگرداند و از آن پس، چون دوست و متحدى با 7(
. بارى چنني بود آن چه در اين سال »5 «وى رفتار كرد. مهننني نام وى را به تاكسيل تغيري داد

 روى داده بود.

 ______________________________
 )4، 12، 8)؛ كنت كورث (5، 3، 5) و (9، 30، 4). ر. ك به: آريان (1(

)2.(Taxile  

)3.((Mophis )) 5، 12، 8؛ ديودور از اين شاهزاده با نام موفيس ياد مى كند؛ كنت كورث (
) او را به 6- 5، 3، 5 و 6، 22، 4- مى نامد حال آن كه آريان ( Omphisاو را امفيس-

 مى خواند.( Taxile)نام خاندانش، تاكسيل 

 )؛ آريان از اين رويداد سخىن به ميان منى آورد.10- 7، 12، 8). ر. ك به: كنت كورث (4(

 )14، 12، 8). ر. ك به: كنت كورث (5(

 753ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .87  . م 325- 326

 و اولوس »2 « در آتن؛ روميان، پوبليوس كورنليوس »1 «) در زمان آرخونىت خرمس 1(
  را به كنسوىل منصوب كردند. در اين سال، اسكندر پيش از آن كه عليه پوروس »3 «پوستوميوس 

 ، شاه هنديان جماور، لشكركشى كند، سپاه را در سرزمني تاكسيل اسرتاحت داد.»4«

 هزار سواره نظام، بيش از هزار ارابه ى جنگى و 3 هزار پياده نظام، حدود 50) پوروس بيش از 2(
- »6 «. گذشته از اين، با ديگر شاه مهسايه- به نام امىب زاروس »5 « فيل در اختيار داشت 130

 كه سپاهش كمرت از سپاه او نبود، پيمان احتادى منعقد كرده بود.
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 استادى است، برآن شد 400) اسكندر پس از آن كه آگاه شد امىب زاروس تنها در فاصله ى 3(
 كه پيش از رسيدن وى، جنگ را با پوروس آغاز كند.

) اما مهني كه به نزديكى هنديان رسيد، پوروس با آگاهى از نزديكى دمشن، سپاه را براى نربد 4(
. او سواره نظام خويش را به دو جناح تقسيم كرد و در متام طول جبهه، به فواصل »7 «آراست 

مساوى، فيل هاىي كه آرايش شگفت انگيزشان، وحشت را در دل ها مى افكند، قرار داد. در 
فاصله ى ميان هر حيوان، پياده نظام سنگني اسلحه را جاى داد و به آنان دستور داد از فيل ها 

 پشتيباىن كرده، مانع شوند كه آن ها با ضربات زوبني، مورد محله قرار گريند.

 ______________________________
)1.(Chremes  

)2.(PubliusCornelius  

)3.(AulusPostumius  

)4.(Poros  

)؛ اين 1، 71)؛ پلوتارك (اسكندر، 6، 13، 8)؛ كنت كورث (4، 15، 5). ر. ك به: آريان (5(
مورخان به جز در مورد سواره نظام، ارقام پايني ترى را نسبت به ديودور به دست مى دهند. اّما شايد 
بتوان: الف- برآورد توان نظامى بالقوه ى پوروس (روايت ديودور) ب- و نفراتى را كه در جنگ 

 هيداسپ شركت جسته اند (ديگر منابع)، را از هم متمايز كرد.

 Abhisara- بر ابيسآره- Abisares- يا دقيق تر ابيزارس- Embisaros). آمىب زاروس-6(
- كه منطقه اى كوهستاىن بوده و از مست شرق به كشمري حمدود مى شد، حكومت مى كرد. بر 

 )، پوروس و ابيزارس، پيش از اين با هم متحد شده بودند.2، 22، 5پايه ى نظر آريان (

 )10- 9، 14، 8)؛ كنت كورث (7- 5، 15، 5). ر. ك به: آريان (7(

 754ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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) بارى، هر بيننده اى با مشاهده ى جمموعه ى اين تداركات، احساس مى كرد شهرى پيش روى 5(
اوست. در واقع، به خاطر مكاىن كه اشغال كرده بودند به برج هاىي شبيه بودند، حال آن كه 

 سربازاىن كه بني آن ها جاى گرفته بودند ديوار مياىن برج ها را در ذهن تداعى مى كردند.

 اسكندر پس از پى بردن به تداركات دمشن، سپاه را آراست تا به اين آرايش پاسخ دهد.

88. 

) جنگ شروع شد و در آغاز، تقريبا متام ارابه هاى هندى به وسيله ى سواره نظام اسكندر درهم 1(
شكسته شدند. اما آنگاه از برترى جسمى و نريوى فيل ها به گونه اى شايسته بره گرفته شد. برخى 
از مقدونيان مهراه با جنگ افزارشان زير پاى فيل ها قرار مى گرفتند، استخوان هايشان خرد مى شد و 
از پاى در مى آمدند؛ حيوان برخى ديگر را با خرطومش از كمر مى گرفت و به هوا بلند مى كرد، 
آنگاه با قدرت بر زمني مى كوفت و اين چنني به سخىت هالك مى شدند. مهننني بدن هاى بسيارى 

 با عاج فيل ها سوراخ مى شد و آنان با بدىن جمروح جان مى سپردند.

) با وجود اين، فرجام جنگ نامعلوم بود، زيرا مقدونيان با گستاخى به روياروىي با خطر 2(
مى شتافتند و با نيزه هاى بلند خويش، هندياىن را كه بني حيوان ها جاى گرفته بودند، از پاى 

 درمى آوردند.

) آنگاه كه تريها بدن فيل ها را سوراخ سوراخ كرد، چون بر اثر جراحات بسيار، از مهه جاى 3(
بدن درد مى كشيدند، هندياىن كه بر پشتشان سوار بودند، ديگر منى توانستند پرش حيوانات خويش 

را كنرتل كنند؛ در واقع، خود را به كنارى مى كشيدند و با پرشى مقاومت ناپذير، به سوى 
 ستون هاى هنديان مى شتافتند و نريوهاى خودى را زير پاها لگدمال مى كردند.

. »1 «) در پى آشفتگى مهه جانبه، پوروس سوار بر تنومندترين فيل، بر اوضاع نظرى افكند4(
 چهل حيوان را كه هنوز وحشت بر آن ها مستوىل نشده بود، دور

 ______________________________
؛ 38؛ 32، 14، 8). رشادت و جنگاورى پوروس در نوشته هاى ديودور و كنت كورث (1(
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) تنها 5- 4، 18، 5) جايگاه ويژه اى را به خود اختصاص داده است. آريان (40- 39
مى گويد كه او با شجاعت جنگيد و پس از آن كه جراحىت بر شانه ى راستش وارد آمد، ناچار به 

 عقب نشيىن شد.

 755ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

خويش گرد آورد؛ آنگاه با متامى فيل ها به سوى دمشن تاخت و تلفات سنگيىن بر آنان وارد كرد. 
 وانگهى، خويشنت در سايه ى توان جسماىن، سرآمد هم رزمانش بود.

 و پناى سينه اش دو برابر پناى سينه ى ديگر هندياىن بود كه از »1 « ارش قد داشت 5در واقع 
 توان چشمگريى برخوردار بودند!

) مهننني زوبني ها را با چنان قدرتى پرتاب مى كرد كه دست كمى از قدرت تريهاىي كه از 5(
منجنيق پرتاب مى شدند. نداشت. بارى، چون شجاعت پوروس، مقدونياىن را كه در مقابلش 

صف آراىي كرده بودند، به وحشت انداخت، اسكندر ترياندازان و نريوهاى سبك اسلحه را فراخواند 
 و به آنان دستور داد تريها را به سوى پوروس نشانه روند.

) سربازان ىب درنگ دستور را اجرا كردند و تريهايشان را به سوى مرد هندى نشانه رفتند. با توجه 6(
به اندازه ى هدف، متامى تريها به هدف خورد و پوروس كه قهرمانانه جنگيده بود بر اثر خونريزى 

 »2 «ناشى از جراحات بسيار، بيهوش شد و از روى حيوان بر زمني افتاد.

 ) با پخش شايعه ى مرگ شاه، هنديان راه فرار را در پيش گرفتند.7(

89. 

) بسيارى از فراريان كشته شدند و آنگاه، اسكندر كه در اين نربد پريوزى درخشاىن كسب كرده 1(
 هزار هندى در طى 12بود، شيپور بازگشت را به صدا درآورد و سربازانش را فراخواند. بيش از 

 پسر پوروس و فرماندهان و سرداران زبده اش، ديده 2اين نربد هالك شدند. در بني كشته شدگان، 
 مى شدند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


  فيل به دست مقدونيان افتاد. پوروس 90 هزار نفر اسري شده و 9) بيش از 2(

 ______________________________
 5): كمرت از 6، 60 ارش؛ پلوتارك (اسكندر، 5): بيش از 1، 19، 5). ر. ك به: آريان (1(

) بيان مى دارد كه 4، 4، 5): نامشخص. آريان در جاى ديگر (3، 14، 8ارش؛ كنت كورث (
  سانىت مرت) در ميان هنديان، معمول و عادى بود.20 مرتو 2 ارش (بيش از 5قامىت به اندازه ى 

). درباره ى اين رويداد نگاه كنيد به پژوهشى كه در اين زمينه، مرتجم فرانسوى اين اثر اجنام داده 2(
 است؛ با عنوان:

 

LeroiPoros, Sonelephantetque lquesaurtes, Bull, corr. Hell. 96) 
1972 (, p. 473 

) از مذاكرات ميان اسكندر و پوروس گزارش مى دهد كه در پايان آن، 8- 6، 18، 5- آريان (
 ( Epit .Mett .60)شاه هند به تسليم شدن رضا مى دهد. ر. ك به:

 756ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كه هنوز نفس مى كشيد به هنديان واگذار شد و به آن ها مأموريت داده شد از وى پرستارى 
 كنند.

. شاه كشته شدگان »1 « پياده نظام كشته شدند700 سواره نظام و بيش از 290) از مقدونيان 3(
را به خاك سپرد و آن هاىي را كه اعمال شجاعانه از خود نشان داده بودند، براساس مقام هريك 

 پاداش داد.

: او فكر مى كرد كه اين ايزد، پريوزى بر سرزمني هاى شرق »3 « قرباىن كرد»2 «خود براى هليوس 
 را به او تقدمي كرده است.
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) چون در كوه جماور، صنوبرهاى سر به فلك كشيده ى بسيار، سدر و كاج به ميزان زياد و 4(
چوب هاى فراوان ديگر- كه براى ساخت كشىت مورد استفاده بودند- يافت مى شد، اسكندر 

 »4 «كشىت هاى ىب مشارى ساخت.

) در واقع، وى مى خواست رودها را تا اقيانوس درنوردد و پس از رسيدن به آخر هند، متامى 5(
 »5 «اهاىل آن را مطيع سازد.

 شهر، يكى برآن سوى رود، جاىي كه از آن گذر كرده بود؛ ديگرى، در 2) از ديگر سوى، 6(
حمل پريوزى اش بر پوروس، بنا كرد. در سايه ى نريوى كار بسيارى كه در اختيار داشت، خيلى زود 
كارها را به خوىب فرجام داد. وقىت پوروس درمان شد، اسكندر به خاطر شجاعتش، وى را شاه 

 از ديگر سوى، چون متامى ماحيتاج »6 «سرزميىن كرد كه پيش از اين در آن جا فرمانرواىي مى كرد.
 به فراواىن در آن جا يافت 

 ______________________________
  سواره نظام.230 پياده نظام، 80)، 3، 18، 5). تلفات مقدونيان: آريان (1(

)2.((Helios ) ؛ هليوس، خورشيد، يكى از خدايان كه با وجود شخصيت ممتاز خود، از ساير
خدايان خورشيدى مانند آپولون متمايز بود. وى از نسل تيتان ها و بنابراين مقدم بر خدايان املپى 
بود. هليوس را معموال به صورت جواىن، كه در عني كمال و زيباىي بود، تصوير مى كردند؛ اطراف 
سر او را اشعه اى فراگرفته بود كه در واقع به صورت گيسواىن طالىي جلوه مى كرد. هليوس را اغلب 

 چشم دنيا مى پنداشتند و مهني چشم بود كه مهه را مى ديد.

 )1، 1، 9). درباره ى قرباىن براى خورشيد؛ ر. ك به: كنت كورث (3(

 )29، 1، 15)؛ اسرتابون (5، 1، 6)؛ آريان (4- 3، 1، 9). ر. ك به: كنت كورث (4(

 )3، 1، 9). ر. ك به: كنت كورث (5(
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)؛ 8، 70)؛ پلوتارك (اسكندر، 8، 12)؛ ژوسنت (45، 14، 8). ر. ك به: كنت كورث (6(
 ).-4، 20، 5آريان (

 757ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مى شد، به سپاه سى روز اسرتاحت داد.

90. 

) اين كوه داراى ويژگى خاصى بود. افزون بر وجود جنگلى كه درختان آن براى ساخت 1(
 ارش!- و 16كشىت ها به كار مى رفت، در اين منطقه در واقع مارهاى عظيم اجلثه ى بسيارى- 

مهننني انواع ىب مشار ميمون با جثه هاى متفاوت يافت مى شد. اين حيوان، خود چگونگى به دام 
 انداختنش را به شكارچيان آموخت.

) زيرا گرچه، هركارى را كه در برابرش اجنام مى دهند، تقليد مى كند، وىل توان جسماىن و 2(
هوشش مانع از آن مى شود كه با زور آن را به دام اندازند. از اين رو، برخى از شكارچيان، وقىت 
ميمون ها به آن ها مى نگريستند، بر چشم هايشان سرمه مى ماليدند؛ برخى ديگر سندل هايشان را 
مى پوشيدند؛ برخى ديگر نيز جلوى سرشان آينه اى مى گذاشتند. آنگاه پشت سرشان، سندل هاىي 
كه به بندهاىي وصل كرده بودند، گذارده؛ به جاى سرمه، چسب پرنده قرار داده، بر روى آيينه ها 

 تورهاىي تعبيه مى كردند.

) اين چنني، وقىت ميمون ها مى خواستند كارهاىي را كه در برابرشان اجنام مى شد، تقليد كنند، 3(
ناتوان و زبون مى شدند، زيرا پلك هايشان به هم مى چسبيد، پاهايشان به بند كشيده مى شد و 
 تن شان به دام مى افتاد. [چنني است دليلى كه مى شود آن ها را خيلى ساده، به دام انداخت.]

 - متحد پوروس- را كه »1 «) اسكندر با توسل به زور و ارعاب، شاه اىب زارس 4(

 ______________________________
اسكندر با بازگرداندن پادشاهى به پوروس (هرچند كه آن را تصاحب نيز نكرده بود!)، گوىي بر 
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طبق يك سنت هندى رفتار كرده است: در واقع آسوكا، در يكى از سنگ نبشته هايش، مى آورد كه 
وى بسيارى از شاهاىن را كه از او شكست خوردند دگربار به مرتبه ى شاهى رساند و تاج وختت را 

 به آنان بازگرداند. ر. ك به:

 

A. K. Narain, AlexanderandIndi a, GreeceandRome 12) 1965 
(, p. 158 

افزون براين، وقىت اسكندر به وجود هند آن سوى گنگ پى مى برد متام سرزمني هاى فتح شده ميان 
و هيفاز را به پوروس واگذار مى كند و اين چنني او را قدرمتندترين ( Akesines)آكزينس 

 )3، 1، 15فرمانرواى پنجاب مى گرداند. ر. ك به: اسرتابون (

)1.(Abisares  

 758ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

. آنگاه، با سپاه از رود »1 «براى شركت در جنگ خيلى دير رسيده بود، به اطاعت واداشت 
  و از ميان سرزميىن با حاصل خيزى ىب نظري پيشروى كرد.»2 «گذشت 

) در واقع، در اين سرزمني درختاىن يافت مى شد كه به گونه ى نادرى تعلق داشتند. ارتفاع آن ها 5(
 مرد به سخىت مى توانستند دور تنه ى آن را در آغوش 4 بود؛ چنان قطور بودند كه »3 « ارش 60

 مهننني در اين سرزمني مشار زيادى »4 « پلرتى گسرتده مى شد!3گريند و سايه شان تا شعاع 
 »5 «مارهاىي با جثه هاى كوچك يافت مى شد كه به طرز عجيىب رنگ وارنگ بودند.

) در واقع، بعضى از اين مارها، خط و خال هاى مفرغى رنگ داشتند؛ برخى ديگر، تاجى پر 6(
مو به شكل گيسواىن داشتند؛ نيش شان مرگ سريعى را موجب مى شد. هركه نيش مى خورد، دچار 

 دردهاى وحشتناكى مى شد و عرق خونني سراسر بدنش را مى پوشاند!
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) مقدونيان كه از اين نيش هاى مهلك سخت مى هراسيدند، ننوهايشان را به درختان آويزان 7(
كرده، بيشرت شب را بيدار مى ماندند. بعدها، اهاىل اين سرزمني ريشه اى را كه به عنوان پادزهر به 

 .»6 «كار مى رفت به آن ها نشان دادند و آنان اين چنني از درد و رنج رهاىي يافتند

91. 

 ) اسكندر وقىت مهراه سپاه پيشروى مى كرد به او خرب دادند كه شاه 1(

 ______________________________
 )8- 7، 1، 9)؛ كنت كورث (6- 5، 20، 5). ر. ك به: آريان (1(

 ). موضوع درباره ى رود آكزينس است. ر. ك به:8، 1، 9). كنت كورث (2(

 

J. Lezius, op. cit., p. 112 

  مرت28). حدود 3(

 Hist .plant .4))؛ تئوفراست 10- 9، 1، 9 مرت. ر. ك به: كنت كورث (90). حدود 4(
)؛ اونسى 21، 1، 15؛ اسرتابون (( Fr .Gr .Hist .139 fr .36)؛ آريستوبول ( 4, 4,
]- ( Fr .Gr .Hist .133 fr .6)؛ نئارك ( Fr .Gr .Hist .134 fr .22)كريتوس 

 ].7، 11آريان، تاريخ هند، 

است كه بومى هندوستان و در آن سرزمني  banyan)- منظور درخت اجنري بنگاىل (بانيان-
 مقدس است [مرتمجان ]؛ ر ك. به:

 

H. Bretzl, op. cit., pp. 158- 190; T. s. Brown, Onesicritos) 
1948 (, pp. 81- 87 
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 )12، 1، 9). ر. ك به: كنت كورث (5(

 )12، 1، 9). ر. ك به: كنت كورث (6(

 759ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

پوروس- پسر عموى پوروسى كه وى شكستش داده بود- پادشاهى اش را رها كرده، نزد 
  گرخيته است.»1 «گانداريت ها

) اسكندر، خشمگينانه سپاهى حتت فرماندهى هفس تيون، به سرزمني اين شاه فرستاد و به 2(
 وى امر كرد پادشاهى را به پوروس- كه متحد او بود- واگذار كند.

 خبشى از شهرهايشان را »3 « لشكركشى كرد.»2 «خويشنت به سوى مردماىن به نام آدرست ها
 با يورش مطيع ساخت و خبشى ديگر را وادار كرد از او اطاعت كنند.

 »5 « درآمد.»4 «آنگاه به سرزمني كاتئان ها

) نزد اين مردمان رسم براين بود كه زن را مهراه با شوهر بسوزانند و اين رسم تنها به اين دليل 3(
 »6 «رايج شد كه زىن شوهر خود را مسموم كرده بود.

) بارى، شاه پس از آن كه در پى نربدهاى سخت، بر بزرگ ترين و قدرمتندترين شهر چريگى 4(
يافت، آن را به آتش كشيد. اّما هنديان در طى حماصره ى شهر مهم ديگرى، با شاخه هاى در 

 دست، التماس كنان به ديدار وى آمدند و او به دمشىن ها پايان داد.

  قرار داشتند و با قوانني »7 «آنگاه به سوى شهرهاىي كه زير سلطه ى سوپئى تس 

 ______________________________
)1.(Gandarites  

)2.(Adrestes  
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 )8، 12)؛ ژوسنت (4- 3، 22، 5). ر. ك به: آريان (3(

)4.(Catheens  

، 9، 4)؛ پوىل ين (23- 13، 1، 9)؛ كنت كورث (8، 24- 2 22، 5). ر. ك به: آريان (5(
30( 

) اشاره شده است 46، 74، 1- كه پيش از اين در مهاباراتا ( Sati). درباره ى رسم ساتى-6(
 - حفظ شده است)؛ ن. ك به: Kshatryas(و در واقع در خاندان كشاترياس-

 

MacCrindle, op. cit., pp. 369- 370; sastri, op. cit., p. 480 

 - گوىي اين رسم، مقدونيان را حتت تأثري قرار داده است. ر. ك به:

 

Onesicritos) Fr. Gr. Hist, 134 fr. 21;- strabon, 15, 1, 30)  

 و به نوشته ى ديودور در اين زمينه و هم چنني:

 

Aristobule) Fr. Gr. Hist. 139 fr. 42;- strabon, 15, 1, 62 (; Elien, 
Var. Hist. 7, 18 

 ).34- 33، 19- درباره ى خودكشى بيوه ى كتئوس- سردار هندى- نيز ن. ك به: ديودور (

)7.(Sopeithes  

 760ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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بسيار خوىب اداره مى شدند، لشكركشى كرد. در ميان قوانني شگفت انگيزشان، زيباىي از امهيت 
 »1 «ويژه اى برخوردار بود.

) بر مهني اساس، نوزادان از بدو تولد تفكيك مى شدند. آن هاىي را بزرگ مى كردند كه اندامى 5(
متناسب داشته، سرشت شان چنني مى منود كه زيبا و قوى خواهند شد. در عوض، معلوالن جسمى 

 را از بني مى بردند، زيرا گمان مى كردند كه اينان شايستگى بزرگ شدن را ندارند.

) بنابراين اصول، هنگامى كه پيمان زناشوىي مى بستند، تنها به زيباىي و برترى جسمى توجه 6(
 مى كردند و به جهيزيه و ديگر مالحظات ماىل وقعى منى �ادند.

 ) به مهني دليل، بيشرت ساكنني اين شهرها از حيث زيباىي سرآمد ديگر هنديان بودند.7(

وانگهى، شاه سوپئى تس، وقىت از شهرى كه سراى شاهى در آن جا واقع بود، خارج شد تا خود و 
 ارش- 4پادشاهى را به اسكندر تقدمي كند، بيش از هركس به خاطر زيباىي و اندامش- بيش از 

نظرها را به خويش جلب كرد. اسكندر با خبششى كه يك فاتح از خود نشان مى دهد، پادشاهى 
 »2 «را به وى بازگرداند.

) سوپئى تس، با شتاب فراوان، سپاه اسكندر را- به طرزى باشكوه- براى چند روز اسكان 8(
 داد.

92. 

 سگ 150) در ميان هداياى پرمشار و نفيسى كه سوپئى تس به اسكندر داد، به خصوص 1(
يافت مى شد كه از ميان خصوصيات شان، از حيث جثه و قدرت، حتسني برانگيز بودند و گفته 

 »3 «مى شد دو رگه هاىي از آميزش سگ نر و ماده برب بودند.

) او كه مى خواست اسكندر اين سگ ها را در حني عمل حمك زند و پى به شجاعت آن ها 2(
 بربد، شري پرقدرتى را وارد حموطه اى بسته كرد. از ميان سگ هاىي كه 
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 ______________________________
 )26- 25، 1، 9). ر. ك به: كنت كورث (1(

 )30- 28، 1، 9). ر. ك به: كنت كورث (2(

 )34- 31، 1، 9). ر. ك به: كنت كورث (3(

 761ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

اهدا كرده بود، دو سگ را كه كم ارزش تر از باقى سگ ها مى منودند، به روياروىي شري فرستاد. 
  سگ ديگر را آزاد كرد.2چون اين شري درنده بر آن ها برتر بود، او 

 سگ از شري برتر بودند، سوپئى تس مرد مسلح به دشنه اى را فرستاد تا پاى 4) در حاىل كه 3(
راست يكى از سگ ها را قطع كند. شاه فرياد برآورد و نگهبانان شاه شتافتند تا جلوى مرد هندى 

 سگ ديگر خواهد خبشيد و 3را بگريند؛ اما سوپئى تس وعده داد كه به جاى اين سگ، 
سگبان، پاى سگ را گرفت و آرام آرام قطع كرد. سگ به هيچ وجه پارس و زوزه اى نكرد، بلكه 
دندان ها را هم چنان در بدن حيوان فرو كرده بود تا حلظه اى كه متام خونش رخيته شد و بر روى 

 جسد شري، جان سپرد.

93. 

) در اين اثنا، هفس تيون مهراه يگان اعزامى به حضور آمد. او فتح خبش مهمى از هند را به 1(
. از اين رو، شاه، وى را به خاطر كارهاى منايان نظامى، سرشار از حتسني »1 «پايان رسانده بود

 چريگى يافت. چون اهاىل، ورود مقدونيان را به »2 «كرد. خود بر حكومت امرينشني فژئوس 
گرمى استقبال كردند و فژئوس با هداياى ىب مشارى به پيشواز آمده بود، اسكندر به او اجازه داد 

 روز، او و سپاهش به طرز باشكوهى اسكان داده شدند. 2پادشاهى اش را حفظ كند. به مدت 
، »4 « بغل 6: پناى اين رود هفت استاد، عمقش »3 «آنگاه به سوى رود هيفاز پيش روى كرد
 جريانش تند و عبور از آن دشوار بود.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 »5 «) درباره ى سرزمني آن سوى رودخانه، اسكندر از فژئوس شنيده بود.2(

 ______________________________
 )35، 1، 9). ر. ك به: كنت كورث (1(

)2.((Phegeus )) ؛ آريان، فژئوس (يا فژالس-1، 2- 36، 1، 9؛ ر. ك به: كنت كورث(
(Phegelas را كه پانيىن، باگاال(Bhagala ) .نام برده و اين چنني نيز ثبت شده، منى شناسد: ر

  Sastri ,op ,cit .,p .121ك به:

 - سرزميىن كه فژئوس در آن پادشاهى مى كرد، به درسىت شناخته شده نيست.

( Vipasa)به زبان سانسكريت، ويپاسا( Hyphase)). هيفاز8، 24، 5). ر. ك: آريان (3(
خوانده مى شود نام هاى ديگر آن: هيفازيس، هيپانيس و بيپازيس كه امروزه «بياس» خوانده 

 مى شود.

 .1/ 82). واحد سنجش عمق آب، برابر با 4(

). سخنان فژئوس از كليتارك برگرفته شده است. ر. ك 7- 2، 2، 9). ر. ك به: كنت كورث (5(
 به:

 

ErnstMeyer, AlexanderundderG anges, Klio 21) 1927 (, pp. 
183- 191; F. Pfister, Das Alexander- archivunddiehell 

enistische- romischewissensc haft. Historia 10( 1961 ), p. 45 

- 

 762ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 روز راه پيماىي از ميان بياباىن، به رودخانه اى موسوم به گنگ خواهى رسيد. پنايش 12«پس از 
  استاد است و رودى در هند عميق تر از آن، وجود ندارد. آن سوى اين رود، مردمان پراسى 32

 هزار 2 هزار پياده نظام، 200 هزار سواره نظام، 20 كه »2 « و گانگاريد مى زيند. خاندرامس »1«
 ارابه و چهار هزار فيل آماده ى جنگ در اختيار دارد، بر آن ها پادشاهى مى كند.»

اسكندر به اين سخنان هيچ وقعى ننهاد و پوروس را فرا خواند و درباره ى گزارشى كه به وى داده 
 شد به دّقت پرس وجو كرد.

) پوروس صحت كامل آن را تأييد كرد؛ اّما افزود كه شاه گانگاريدها شخص ىب اصل و نسب و 3(
خوارى است، زيرا پسر دالكى مى باشد. در واقع، پدرش- مردى زيباروى- حمبوب ملكه بود و 

 وقىت اين زن، مهسرش را كه شاه بود به قتل رساند، پادشاهى به اين مرد رسيد.

) اسكندر از مشكالت لشكركشى عليه گانگاريدها به خوىب آگاه بود. با وجود اين، عشق به 4(
كسب افتخار، او را رها منى كرد: چون از سوىي شجاعت مقدونيان و از ديگر سوى، هاتفان، 
برترى را به وى نويد مى دادند، چشم به پريوزى بر بربرها دوخته بود. در واقع، پى تى، او را 

  لقب داده بود و آمون، حكومت بر سراسر زمني را به وى خبشيده بود.»3 ««شكست ناپذير»

94. 

) اّما اسكندر با مشاهده ى خستگى سربازان، كه بر اثر لشكركشى هاى پى درپى و ىب وقفه، از 1(
  سال مى شد8تاب وتوان افتاده بودند- تقريبا 

 ______________________________
اين تصور كه مهراهان اسكندر تا پايان لشكركشى از هند آن سوى گنگ ىب خرب بوده اند، بيهوده 

 است.

 (ر. ك به:
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PolycletedeLaris sa, Fr. Gr. Hist. 128 fr. 

كه از الك پشت هاى عظيم اجلثه ى گنگ، سخن به ميان مى آورد.): بايد پذيرفت [هم چنان كه نارن 
 A .K .Narain ,GreeceandRome 12[نيز در اثر خويش بدان اشاره دارد:

)1965( ,p .159  كه آن ها اطالعات نسبتا عميقى درباره ى سرزمني هاى واقع در شرق هيفاز
 مجع آورى كردند. Bias)(بياس-

)1.(Prasiens  

)2.(Xandrames  

 )4، 14). ر. ك به: پلوتارك (اسكندر، 3(

 763ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كه در ميان مصائب و پيكارها به سر مى بردند، دريافت كه الزم است براى اين لشكركشى- عليه 
 گانگاريدها- با سخنراىن اى مناسب حال، سپاه را تييج كند.

) در واقع، بسيارى از سربازان كشته شده بودند و هيچ كس فكر منى كرد كه روزى جنگ پايان 2(
گريد. مهننني بر اثر راه پيماىي هاى ىب وقفه، سم اسبان، ساييده شده و بيشرت جنگ افزارها به خاطر 

استعمال بيش از اندازه، كند شده بودند و سربازان در نبود جامگان يوناىن، ناگزير شدند از 
 »1 «پارچه هاى بربرها استفاده كرده، جامه هاى هنديان را در بركنند.

 روز باريدن گرفت: پى درپى رعد 70) وانگهى، برحسب اتفاق، باران هاى سيل آسا به مدت 3(
مى غريد و برق مى زد. اسكندر با مالحظه ى اين كه متامى اين مسائل، سدى در برابر اقدامش 

اجياد كرده اند، براى حتقق آرزوهايش، تنها به يك راه اميد بست و آن، اين بود كه از طريق حمّبت و 
 بنده نوازى، سربازانش را وادارد كه حسن نيت خويش را ابراز دارند.

) به مهني دليل، به آنان اجازه داد منطقه ى ساحلى رود را كه سرشار از غنامي بسيار بود، غارت 4(
كنند. از ديگر سوى، در طى روزهاىي كه سپاه سرگرم غارت بودند، زنان و فرزندان سربازان را 
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گردهم آورد و براى زنان سهم ماهانه اى از گندم برقرار كرد و به فرزندان مقّررى فوق العاده اى، 
 متناسب با رتبه ى پدرانشان، ختصيص داد.

) وقىت سربازان بازگشتند، با چپاول سرزمني، ميزان زيادى داراىي- از هر رقم- يافته بودند. 5(
اسكندر آن ها را به جممع عمومى فراخواند و درباره ى لشكركشى عليه گانگاريدها، سخنراىن پرنغزى 

 ايراد كرد، اّما چون مقدونيان به هيچ روى موافق نبودند، از اين اقدام چشم پوشيد كرد.

95. 

) چون تصميم گرفته بود حدود قلمروى لشكركشى را در اين مكان به پايان برساند، 1(
 .»2 « ايزد، برافراشت 12 ارش و به افتخار 50قربانگاه هاىي به بلنداى 

 ______________________________
، 3، 9). تصويرى تأثرانگيز كه ىب گمان از كليتارك برگرفته شده است. ر. ك به: كنت كورث (1(
) [خطابه ى كوىي نوس ]. منظور از «پارچه هاى بربرها»، پارچه هاىي از جنس كتان 10، 3، 9 و 2

 بوده است.

، 62)؛ پلوتارك (اسكندر، 19، 3، 9). درباره ى اين قربان گاه ها، ر. ك به: كنت كورث (2(
 ).2- 1، 29، 5)؛ آريان (4

 764ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 برابر بزرگ تر از 3 پا، اردو را با جان پناهى، 40 و عمق 50آنگاه با حفر خندقى به پناى 
جان پناه پيشني، حماط كرد. از ديگر سوى، طرف مقابل را از خاك خندق انباشت و اين چنني، 

 حصار بزرگى بنا كرد.

 ارشى براى هر نفر 5) مهننني، به پياده نظام امر كرد، كلبه هاىي بسازند كه داراى دو ختت 2(
 برابر يك آخور معموىل، بسازند 2باشند. افزون براين، سواره نظام مى بايست دو آخور، به اندازه ى 

و به مهني شيوه، اندازه هاى هرآن چه را كه مى بايست پس از خود برجاى گذارند، افزايش دهند. 
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او تصميم به اجنام اين كار گرفت زيرا مى خواست اردوىي هم سنگ اردوى پلوانان بر پاى دارد و 
مهننني براى ساكنان آثارى بر جاى گذارد كه نشان از انسان هاى بلند باال و داراى تواناىي 

 »1 «جسمى ماوراى طبيعى مى داد.

 »2 «) وقىت اين كار را سروسامان داد، مهراه با سپاه، با دنبال كردن مهان مسري به رود آكزينس 3(
بازگشت. با آگاهى از ساخته شدن كشىت ها، آن ها را جتهيز و امر به ساخنت كشىت هاى جديد 

 كرد.

) در اين گريودار، از يونان، متحدين و مزدوران حتت فرمان سردارانش از راه رسيدند. بيش از 4(
  هزار سواره نظام بودند.6 هزار پياده نظام و چيزى حدود 30

 تاالن توليدات داروىي 100 هزار پياده نظام و 25مهننني زره و جوشن هاى باشكوهى براى 
 آوردند. بارى، شاه متامى اين ها را بني سربازان تقسيم كرد.

 كشىت بارى حاضر شد. در اين، 800 كشىت ىب عرشه و 200) جتهيز ناوگان به پايان رسيد. 5(
زمان اسكندر بر شهرهاىي كه بر كرانه ى رود بر پا كرده بود، نام هاىي �اد؛ يكى از شهرها را 

 نام �اد و ديگرى را، به افتخار اسىب كه »3 «به خاطر پريوزى نظامى كه به دست آورده بود، نيسه 
 »5 « ناميد.»4 «در حني جنگ با پوروس كشته شده بود، بوسه فال 

 ______________________________
 )4- 3، 62)؛ پلوتارك (اسكندر، 8، 12)؛ ژوسنت (19، 3، 9). ر. ك به: كنت كورث (1(

)2.(Akesines  

)3.(Nicee  

)4.(Bucephale  

). درباره ى مرگ بوسه فال ن. ك 5، 29، 5)؛ آريان (23، 4، 9). ر. ك به: كنت كورث (5(
 به: پلوتارك-
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 765ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

96. 

) آنگاه مهراه با دوستانش، بر كشىت در نشست و با دنبال كردن جريان رودى كه خبش عمده ى 1(
 سپاه به فرماندهى كراتر و هفس تيون در طول آن طى طريق مى كرد، به سوى اقيانوس جنوىب 

 »2 « بادبان برافراشت.»1«

، اسكندر سربازانش را پياده »4 « رسيدند»3 «وقىت به حمل تالقى رودهاى اكزينس و هيداسپ 
  لشكر كشيد.»5 «كرد و به سوى مردماىن موسوم به سيب ها

 را حماصره »6 «) گفته مى شود كه آن ها از اعقاب مردماىن اند كه با هراكلس، صخره ى آئورنيس 2(
كردند و پس از شكست در اين اقدام، هراكلس آن ها را در اين مكان مستقر كرد. چون اسكندر 
اردويش را در نزديكى مشهورترين شهر برپا كرده بود، رجال شهر نزد شاه باريافتند و با وى گفتگو 
كردند. آن ها روابط خويشاوندى شان را يادآور شده و اظهار كردند كه به واسطه ى خويشاوندى، 

 ىب چون و چرا فرمان خواهند برد. افزون براين، هداياى ىب مشارى آوردند.

 ) كردار نيك شان سخت مورد پسند اسكندر آمد و او شهرهايشان را آزاد3(

 ______________________________
- را بر يكى از شهرهاىي ( Peritas)).- اسكندر هم چنني نام سگش- پريتاس 61(اسكندر، 

)؛ درباره ى پريتاس- سگ اسكندر- ن. 61�اد كه در هند بنا كرد. (ن. ك: پلوتارك (اسكندر، 
 ك به:

 

F. Mentz, DieKlassischenHu ndesnamen, philologus 88) 1933 
(, p. 199 
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- اين شهر، شايد مهان شهرى باشد كه هفس تيون بر ساحل اكسينوس بنا كرد. (ن. ك به: 
 ).3، 29، 5آريان، 

)1.(L 'Oceanmeridional  

)؛ كنت 1، 63)؛ پلوتارك (اسكندر، 9، 12)؛ ژوسنت (2، 2- 1، 1، 6). ر. ك به: آريان (2(
 )24، 3، 9كورث (

)3.(Hydaspe  

). از دوره ى باستان، بسرت شاخابه هاى ايندوس به سوى جنوب غرىب تغيري مكان داد. هرچند 4(
كه حمل تالقى رودهاى آكزينس و هيداسپ در ده ها كيلومرتى مشال حمل تالقى كنوىن چناب 

 واقع است. ر. ك به:( Jhelum)(اكزينس) و جلوم 

 

N. Krebs, Vorderasienundce ylon 2) 1965 (, pp. 299- 300; H. 
T. Lambrick, sind, ageneral introduction( 1964 ), pp. 104- 105 

مهننني ن. ك به: مشاهدات آريستوبول درباره ى بسرت قدميى رود ايندوس كه دهكده هاىي خمروبه در 
 مسري آن واقع بوده و حمل آن را مشخص مى كرد:

 

Fr. Gr. Hist. 139 fr. 35)- Strabon, 15, 1, 19 

)5.(Sibes  

)6.(Aornis  

 766ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 اعالم كرد، آنگاه عليه مردمان مهسايه لشكر كشيد.

 هزار 3- چنني ناميده مى شوند- چهل هزار پياده نظام و »1 «وى دريافت كه آگاالسى ها
سواره نظام گرد آورده اند. با آن ها جنگيد و پريوز شد و بيشرت آنان را از دم تيغ گذراند. اسكندر، 
كساىن را كه جان به در برده بودند- پس از حماصره و تصرف شهرهاى هم جوارى كه به آن ها پناه 

 برده بودند- به بردگى كشاند.

 هزار تن از آنان به شهر بزرگى پناه جستند: او اين شهر را 20) ديگر اهاىل، گرد هم آمده و 4(
با محله به تصرف خويش درآورد؛ اّما چون هنديان سنگرهاىي برپا كرده و از فراز خانه هايشان، 

سخت مى جنگيدند، اسكندر مشار نسبتا زيادى از مقدونيان را- كه با يورش در پى گشودن راهى 
 براى خويش بودند- از دست داد.

 ) از روى خشم، شهر را به آتش كشيد و بيشرت اهاىل را در آتش سوزاند.5(

 هزار تن از اهاىل كه جان به در برده بودند، به ارگ پناه بردند. چون با شاخه هاىي در 3حدود 
 دست التماس كنان از او طلب رحم و خبشش كردند، آزادى را به آن ها بازگرداند.

97. 

) آنگاه مهراه با دوستانش بر كشىت در نشست و رود را تا حمل تالقى جريان آب رودهاى 1(
مذكور و ايندوس دنبال كرد. تالقى چندين جريان تند در يك جا، گرداب هاى خموف بسيارى را 
پديد مى آورد كه كشىت ها را در ميان مى گرفت و درهم مى شكست. ملوانان، به رغم خربگى، از 
پس سرعت و شدت جريان تند آب برمنى آمدند: دو كشىت جنگى غرق شدند و چندين كشىت 

 ديگر به گل نشستند.

) كشىت درياساالر نيز- به نوبه ى خويش- در تندآب هاىي گرفتار آمد، به طورى كه شاه بدترين 2(
خطرات را از سرگذراند. اسكندر كه مرگ را پيش چشمانش مى ديد، جامگانش را از تن به در 
كرد و با بدىن برهنه، به هر چيزى كه در دسرتس اش قرار مى گرفت و مى توانست سهمى در 

 جناتش داشته باشد، چنگ 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 ______________________________
)1.((Agalassiens )) ؛ اين قبيله شناخته نشده است.8- 4، 4، 9؛ ر. ك به: كنت كورث( 

 767ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مى انداخت؛ حال آن كه دوستانش طول رود را شنا مى كردند و در پى آن بودند در صورت 
 واژگون شدن كشىت، شاه را جنات دهند.

) آشفتگى و سردرگمى عظيمى بر كشىت حكمفرما بود. مردان سعى مى كردند در برابر شدت 3(
جريان آب، ايستادگى كنند؛ اّما رود، متام هوش، خالقيت و متام قدرت بشرى را مسّخر خويش 
ساخته بود و اسكندر براى اين كه با كشىت هايش به خشكى برسد، رنج هاى زيادى برتافت. وى 
كه برخالف انتظار جنات يافته بود، با اين فكر كه بزرگ ترين خطرات را پشت سر گذاشته و 

 »2 « با رودى جنگيده است، براى خدايان قرباىن كرد!»1 «مهنون آشيل 

98. 

  لشكركشى كرد.»4 « و مردماىن به نام مالني ها»3 «) آنگاه عليه سودراك ها1(

 هزار پياده نظام، ده هزار 80اينان قبايلى پرمجعيت و جنگجوى اند. شاه دريافت كه اهاىل، بيش از 
 پيش از آمدن اسكندر، اين قبايل با يكديگر جنگ و »5 « ارابه گرد آورده اند.700سواره نظام و 

نزاع مى كردند؛ اّما وقىت اسكندر به سرزمني آن ها نزديك شد، تفاهم بني شان برقرار و به واسطه ى 
 »6 « هزار دخرت جوان، با هم آشىت كردند.10ازدواج هاى قبيله اى و داد و ستد 

 ______________________________
)1.((Achille ) ؛ نربد آشيل با رود، كه در اين جا ذكر آن آمده، مربوط به اردوكشى دّوم

يونانيان به تروا مى باشد. خالصه ى آن چنني است كه آشيل در طى هجوم هاى خويش به جانب 
، بيست جوان تروآىي را ( Scamandre)تروا، هنگام عبور از گدارى در رودخانه ى اسكاماندر

دستگري كرده، آن ها را براى قرباىن بر سر مزار پاتروكل اختصاص داد؛ خداى رودخانه كه 
مى خواست به خونريزى هاى آشيل، كه كشته هاى او بسرت رود را انباشته بود، خامته دهد، آب 
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رودخانه را از حد معموىل خود باال آورده از ساحل بريون رخيت و آن را به تعقيب آشيل واداشت 
... (براى اطالع بيشرت به ايلياد هومر رجوع كنيد.) الزم به ذكر است كه اسكندر عالقه ى ويژه اى 
به آشيل داشت و وى را به منزله ى فردى منونه قلمداد مى كرد و ستايش ويژه اى براى او قائل بود 

 و چنان كه مى دانيم هر دوى آنان، در بار جواىن از دنيا رفتند.

). گوىي اين آرايه هاى محاسى (خاطره ى نربد آشيل 14، 4، 9). ر. ك به: كنت كورث (2(
 Alex ,Burnes ,op)از كليتارك گرفته شده است.- بر پايه ى نظر آلكس  Xanthe)با

.cit .,III ,(1834( ,pp .128 -162 ( مالحظه ى پيوستگاه امروزى دو رود چنني مى منايد
 كه درباره ى خطراتى كه ناوگان با آن مواجه شده، اغراق شده است.

)3.(Soudraques  

)4.(Malliens  

 )9، 12)؛ ژوسنت (15، 4، 9). ر. ك به: كنت كورث (5(

). اين جنگ هاى قبيله اى، گواه 24، 4، 9 و 15، 4، 9). ر. ك به: كنت كورث (6(
 پريوزى هاى اسكندر است.

 768ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) با وجود اين، براى جنگيدن، با هم به توافق نرسيدند. در واقع، اختالف هاى تازه اى درباره ى 2(
 »1 «فرماندهى ارشد بروز كرد و آن ها به شهرهاى هم جوار عقب نشيىن كردند.

اسكندر به خنستني شهر نزديك شد و گمان مى كرد كه در خنستني يورش آن را تسخري خواهد 
 كرد.

 به ديدارش آمد و اظهار كرد كه نشانه هاىي به شاه »2 «) در مهني زمان، هاتفى به نام دموفون 3(
 خرب مى دهند كه در حني حماصره، جراحىت خواهد برداشت و خطر بزرگى او را تديد خواهد كرد.
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 براى مهني از اسكندر خواست در حال حاضر اين شهر را رها كرده و به عمليات ديگرى »3«
 بپردازد.

) اّما شاه او را نكوهش كرد، زيرا روحيه ى جنگجويان را خراب مى كرد و پس از آن كه ادوات 4(
حماصره را روبراه كرد، شخصا نريوهايش را به سوى شهرى كه مى خواست با يورش، آن را به 

 تصرف خويش درآورد، هدايت كرد.

اّما چون ادواتى كه مهندسان ساخته بودند خيلى كند حركت مى كرد، او خود خنستني كسى بود 
كه دروازه ى خمفى ارگ را درهم شكست و به شهر درآمد. تعداد زيادى از حريفان را هالك كرد و 

 »4 «ديگران را، پس از فرارى دادن تا درون ارگ تعقيب كرد.

) وقىت كه مقدونيان سرگرم جنگ بر باروها بودند، او نردباىن گرفت و آن را بر ديوار ارگ تكيه 5(
داد، سپر سبكش را بر سر �اد و از نردبان باال رفت! حركتش چنان سريع بود كه سربازان بربر را 

 »5 «غافل گري كرد و خيلى سريع بر بارو گام �اد.

 ) هنديان جرئت نزديك شدن نداشتند و از دور، تريها و زوبني ها را پرتاب 6(

 ______________________________
) مى گويد كه دو قبيله، يك سودراكى را به منزله ى 25- 24، 4، 9). ر. ك به: كنت كورث (1(

 )3، 11، 6فرمانده جنگ برگزيدند. مهننني ن. ك به: آريان (

)2.(Demophon  

 )29- 27، 4، 9). ر. ك به: كنت كورث (3(

 )2، 9، 6). ر. ك به: آريان (4(

، 73)؛ پلوتارك (اسكندر، 9، 12)؛ ژوسنت (32- 30، 4، 9). ر. ك. به: كنت كورث (5(
 )3، 9، 6)؛ آريان (3- 2
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 مى كردند و بدين سان شاه را به واسطه ى تعدادشان، عاجز و حريان منودند.

مقدونيان به نوبه ى خويش، دو نردبان بر ديوار قرار دادند و در ستون هاى به هم فشرده از آن باال 
 »1 «رفتند.؛ اما دو نردبان درهم شكست و بر زمني پرت شد.

99. 

) شاه كه از هر كمكى حمروم شده بود، جرئت كرد كار شگفت انگيزى را حتقق خبشد كه ارزش 1(
روايت كردن را دارد. وى كه مى پنداشت رها كردن بارو و پيوسنت به سپاهيان خودى، ىب آن كه 

توفيقى حاصل كند، سزاوار پريوزى هاى شخصى اى كه تاكنون به دست آورده بود، منى باشد، تنها 
 »2 «و كامال مسلح به درون شهر پريد.

) هنديان از هر طرف بر سرش رخيتند؛ اّما او با صالبت، يورش بربرها را برتافت. از مست 2(
راست، به وسيله ى درخىت كه در نزديكى بارو ريشه دوانده بود و از مست چپ توسط خود بارو 
حفاظت مى شد. مهننان كه از شاهى كه پيش از اين كارهاى منايان بزرگى را حمقق ساخته بود و 
مى خواست به زندگى اش پاياىن بغايت باشكوه بدهد، انتظار مى رفت، شجاعت اش را با شدتى 

 هرچه متام تر به رخ كشاند و دالورى اش را نشان داد و هنديان را به عقب راند.

) ضربات زيادى بر كاله خودش فرود آمد و هم زمان بر سپر سبكش نيز ضربات نسبتا زيادى 3(
وارد شد. عاقبت، تريى به زير سينه اش اصابت كرد و بر اثر اين ضربه از حال رفته، بر زانوانش فرو 

 افتاد.

ىب درنگ، مرد هندى كه تري را به سويش پرتاب كرده بود، خيال كرد زمخى شده است و ديگر 
كارى از او برمنى آيد و با ديده ى حتقري بر وى نگريست و به سويش شتافت. اّما وقىت مى خواست 
ضربه اش را وارد كند، اسكندر مششري را از پايني تا باال در پلويش فرو كرد و چون جراحت كارى 
بود، بربر نقش زمني شد. در اين حال، شاه با گرفنت شاخه اى، برخاست و هندياىن را كه مشتاق 

 »3 «نربد با او بودند، به جنگ تن به تن فراخواند.
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 ______________________________
 )4، 9، 6). ر. ك به: آريان (1(

)؛ پلوتارك 9، 12)؛ ژوسنت (2، 5، 9)؛ كنت كورث (6- 5، 9، 6). ر. ك به: آريان (2(
 )2، 73(اسكندر، 

) اشاره مى كند كه حبث و مشاجره هاى زيادى درباره ى اين رويداد شده 2، 11، 6). آريان (3(
 و-

 770ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، از نردباىن ديگر باال رفت و »2 «، يكى از هيپاس پيست ها»1 «) در اين گريودار، پوكس تس 4(
خنستني كسى بود كه شاه را با سپرش دربرگرفت. چندين تن ديگر پس از او حضور يافتند و بربرها 
را هراساندند و اين چنني، اسكندر را جنات خبشيدند. شهر با يورش تصرف شد و مقدونيان آن را 
مملو از اجساد كشتگان كردند: بر اثر خشمى كه از سرنوشت شاه بر آنان عارض گشت، هر 

 كسى را كه مى ديدند از دم تيغ مى گذراندند.

) شاه به مّدت چندين روز، سرگرم مداواى خويش بود. بارى، يونانياىن كه در باكرتيان و 5(
سغديان مستقر شده بودند، مدت زمان زيادى زندگى را در سرزمني هاى بربر با رنج و دشوارى 

. وقىت اين شايعه نزد آن ها پخش شد كه شاه بر اثر جراحات مرده است، »3 «حتمل مى كردند
 .»4 «آن ها عليه مقدونيان شورش كردند

 هزار تن از ميان شان گردهم آمده و با برتافنت رنج و تعب هاى بسيار، به ميهن 3) حدود 6(
 خويش بازگشتند. مقدونيان، آنان را پس از مرگ اسكندر، از دم تيغ گذراندند.

100. 
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) اسكندر پس از ببود زمخش، براى سپاس گزارى از خدايان قرباىن هاىي كرد و دوستانش را به 1(
، واقعه ى منحصر به فردى روى داد كه ارزش دارد »5 «ضيافىت بزرگ دعوت كرد. در طى ضيافت 

 كه روايت شود.

  حضور»6 «) در واقع بني دوستان شاه، يك نفر مقدوىن به نام كوراگوس 2(

 ______________________________
روايت هاى ىب مشارى از آن به دست داده اند. برخى براين عقيده اند كه اسكندر تنها به درون بارو 
جست زد؛ برخى ديگر بيان مى دارند كه دو يا سه نگهبان شاهى او را مهراهى مى كردند. درباره ى 

 مشار جراحت هاى وارده بر اسكندر نيز اختالف است.

)1.(Peukestes  

)2.(Hypaspistes  

 )1، 7، 18). ر. ك به: ديودور (3(

- 1، 7، 9). درباره ى شورش يونانيان ساكن در باكرتيان و سغديان؛ ن. ك به: كنت كورث (4(
11( 

). اين ضيافت به افتخار منايندگان مالني ها و اوكسى دراك ها برپا گرديد؛ ر. ك به: كنت كورث 5(
 )1، 14، 6)؛ آريان (14، 7، 9(

)6.((Koragos ) ؛ كنت كورث از اين مقدونياىي با نام هوراتاس(Horratas ) .ياد مى كند. ر
؛ اين فرد چندان شناخته شده  Drizet ,Bull .corr .Hell .)1922( ,p .50ك به:

 نيست.
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داشت كه از نريوى جسماىن خيلى زيادى برخوردار بود و اغلب در ميادين جنگ، با شجاعت 
 مى جنگيد.

، پلوان آتىن را- كه در پرتو كسب پريوزى هاى درخشان تاج »1 «او مست اليعقل، ديوخى پوس 
 »2 «قهرماىن بر سر �اده بود- به جنگ تن به تن فراخواند.

) مهننان كه انتظار مى رفت ميهمانان اين جشن، آتش چشم و هم چشمى خويش را تيزتر 3(
كردند و وقىت ديوخى پوس موافقت خويش را اعالم كرد، شاه روز مبارزه را تعيني منود. وقىت زمان 

 مبارزه فرا رسيد، ده ها هزار تن براى متاشا گرد آمدند.

) چون مقدونيان و شاه با كوراگوس از يك سرزمني بودند، جاه طلىب كوراگوس را از آن خويش 4(
 مى دانستند؛ حال آن كه يونانيان طرف ديوخى پوس را گرفتند.

) پلوان مقدوىن با جنگ افزارهاى پرزرق وبرق به پيش آمد؛ آتىن، برعكس، با بدىن عريان، چرب 5(
 »3 «شده و در حاىل كه گرزى گران در دست داشت به پيش آمد.

 ______________________________
)1.(Dioxippos  

 ). ر. ك به:2(

 

L. Meretti, olympionikai, ivincitorineglia ntichiagoniolimp ici) 
1959 (, pp. 125- 126 

-  Elien ,var .Hist .12 ,58- ديوخى پوس قهرمان چندين حكايت است؛ ر. ك به:
 خواهرش در ماجراىي به ىب عفىت بدنام شده بود. ر. ك به:
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N. C. Coronis, Notesonthefragme ntsoflycurgus, klio 39) 1961 
(, pp. 130- 131 

)، 11، 35و ديوخى پوس به دنبال اين رسواىي، آتن را ترك گفت. بر پايه ى نظر پلني (
 را نقاشى كرده است.( Olympionique)آلكيماخوس چهره ى املپيونيك 

). افالطون در شرحى (كتاب مجهورى) به پوىل داماس اسكوتوساىي، پلوان تنومند معاصر با 3(
سقراط اشاره مى كند كه در برابر شاه بزرگ (شاه پارس) عرض اندام مى كرد و شريان را خفه كرده، 
با تىن عريان با مردان مسلح پيكار مى كرد. يكى از معاصران فيليپ دّوم، نيكوسرتات آرگوسى، 
 خود را هراكلس مى پنداشت و پوست شري بر تن مى كرد و هم چنني گرزى به دست مى گرفت:

 

 (Diodore, 16, 44, 3; Theopompe, Fr, Gr. Hist. 115 fr, 124- 
Athenee, 6, 252 a- c; Plutarque, mor. 192 a, 535 a. cf. M. Th. 

Mitsos, Argolikeprosopog raphia( 1952 (, pp. 135- 136: 

 نيكوس تراتوس نيز در دربار شاه بزرگ اقامت گزيده بود.-

 772ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

در برابر نريوى جسماىن و شجاعت واالى هريك از دو طرف، متاشاگران، مدهوش، منتظر روى 
دادن نوعى نربد ميان خدايان شدند. در واقع، پلوان مقدوىن به خاطر سيما و زرق وبرق 

 مهانندى داشت. »1 «جنگ افزارهايش، وحشت عظيمى برمى انگيخت و به نوعى، با آرس 
ديوخى پوس كه نريويش بر نريوى رقيب مى چربيد، به خاطر به جاى آوردن منش هاى پلواىن و 

 غرابت سالحش- گرز- هراكلس را در ذهن تداعى مى كرد.

؛ »2 «) آنان به سوى هم حركت كردند و مقدوىن از فاصله اى نسبتا زياد، زوبينش را پرتاب كرد6(
 اّما آن ديگرى به آرامى به سوىي خم شد و جاخاىل داد.
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آنگاه كوراگوس راهش را پى گرفت، در حاىل كه نيزه ى دراز مقدونياىي اش را در برابر خويش گرفته 
بود؛ اّما وقىت به نزديكى ديوخى پوس رسيد، وى با گرزش، بر نيزه ى او ضربه اى وارد ساخت و آن 

 را درهم شكست.

) كوراگوس، پس از اين دو ناكامى، ناچار شد به مبارزه با مششري روى آورد؛ اّما وقىت آماده 7(
مى شد مششريش را از غالف بريون كشد، ديوخى پوس بر او پيش دسىت كرده، به جلو جسىت زد و 
با دست چپ، دسىت كه مششري را بريون مى كشيد، گرفته و با دست ديگر، پاهايش را كشيده، 

 رقيب را خلع سالح كرد!

 ______________________________
 II)مهننني ن. ك: درباره ى ترون، كاهن معبد هراكلس در ساگونت كه سيليوس ايتاليكوس (*)

 به آن اشاره كرده است.( 155- 149,

- موضوع ىب فايدگى نريوى جسماىن بيش از اندازه، چندين بار در نوشته هاى ديودور منودار شده 
 (درباره ى 2، 14، 9 (درباره ى ميلون كوروتوىن)؛ ديودور، 1، 14، 9است. ر. ك به: ديودور، 

 و 5، 10، 7پوىل داماس تسالياىي). پوليب پلوانان حرفه اى را به باد انتقاد مى گرفت (ر. ك به: 
 )57، ص 2والبانك، 

 - از نوشته هاى پلوتارك مى توان دريافت كه اسكندر از پلوانان و پلواىن گرى منزجر بوده است.

(*)(SiliusItalicus ) شاعر رومى قرن اّول ميالدى و نويسنده ى اثرى محاسى درباره ى
 جنگ هاى دّوم پونيك. (مرتمجان)

)1.((Ares ) ؛ خداى جنگ در يونان كه در روم، مارس نام داشت. آرس، پسر زئوس و هرا
بوده و از دوره ى هومرى، وى را بزرگ ترين خداى جنگ مى دانستند. او را با زره و خود در حاىل 
كه به سپر و نيزه و مششري جمهز بود تصوير مى كردند. در افسانه ها، بسيارى از حوادث عشقى به 

 آرس نسبت داده مى شود. حيوانات خمصوص اين خدا، سگ و كركس بوده اند.

 ( var .Hist .10 .22( Elien) و مهننني:22- 16، 7، 9). ر. ك به: كنت كورث (2(

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 773ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) ديوخى پوس پس از آن كه او را بر زمني كوفت، پاى بر گردن كوراگوس �اده، گرزش را بلند 8(
 كرده، بر متاشاگران نظر افكند.

101. 

) مجعيت در برابر اين منظره ى شگفت انگيز و شجاعت خارج از حد معمول فرياد برآورد. شاه 1(
 دستور داد كه ديوخى پوس از خون شكست خورده درگذرد و به منايش پايان داد.

 آنگاه خشمگني از شكست مقدوىن، آن جا را ترك كرد.

) ديوخى پوس، پس از آن كه اين چنني از خون رقيب زمني خورده، درگذشت و پريوزى درخشاىن 2(
به دست آورد، از سوى هم وطنانش، به خاطر كسب افتخار براى يونانيان- كه مجلگى اين افتخار 
را از آن خود مى دانستند- حتسني و ستايش شد؛ آنگاه راه خود را گرفت و رفت. با اين حال، 

 تقدير اجازه نداد مرد ما، براى مّدت زيادى، از پريوزى بر خود ببالد.

. دوستان اسكندر و متامى هواداران »1 «) در واقع، شاه از اين پس مهواره از او دل چركني بود3(
مقدونيان، مهرت سراى شاهى را متقاعد كردند كه جام زريىن را زير بالش ديوخى پوس خمفى كند. 
آن ها، هنگام برگزارى جشن بعدى، ديوخى پوس را به دزدى متهم و وامنود كردند كه جام را پيدا 

 كرده اند و اين چنني او را آكنده از شرم ساخته، آبرويش را بردند.

) ديوخى پوس با مشاهده ى اين كه مقدونيان عليه او هم دست شده اند، جشن را ترك گفت. 4(
آنگاه به قرارگاهش بازگشت و نامه اى به اسكندر، راجع به توطئه اى كه قرباىن آن شده است، 
نوشت و پس از آن كه به مردانش سفارش كرد كه آن را به شاه دهند، خودكشى كرد. وى با 

 پذيرفنت مبارزه، ىب فكرى اش را نشان داده بود، اّما مرگش ناخبردانه تر مى منود.

) از اين رو، بسيارى از منتقدين اش، ىب عقلى اش را نكوهش كرده، مى گفتند مايه ى تأسف است 5(
 كه آدمى، از نريوى جسماىن زياد و قدرت ادراك كمى برخوردار باشد.
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 ______________________________
 )26- 23، 7، 9). ر. ك به: كنت كورث (1(
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) شاه مهني كه نامه را خواند از مرگش سخت دل آزرده شد. او اغلب مى خواست از اين مرد 6(
شجاع يارى جويد: وى كه از اين مرد، هنگامى كه در خدمتش بود بره اى نربده بود، با پى بردن 
به- وقىت ديگر كار از كار گذشته بود- شرارت تمت زنانش و صداقت كامل مرد ما، از فقدانش 

 سخت افسوس مى خورد.

102. 

) بارى، اسكندر به سپاه دستور داد مهاهنگ با كشىت ها، در امتداد رود حركت كنند. خويشنت، 1(
- مهننان كه ناميده »1 «مهزمان، به آهنگ اقيانوس بادبان برافراشت و به سرزمني سامباست ها

 .»2 «مى شوند- درآمد

) آن ها در پرتو مشار و شجاعت جنگجويانشان، ميهن خويش را به هيچ ملىت از هند 2(
 و با خرب »3 «واننهادند. آن ها در شهرهاىي كه به شيوه اى دموكراتيك اداره مى شد، مى زيستند

 هزار سواره نظام و مهننني 6 هزار پياده نظام، 60محله ى سپاه مقدوىن، سربازانشان را مشتمل بر 
  ارابه گرد آوردند.500

، از »4 «) اّما با نزديك شدن ناوگان، از عجيب و غريعادى بودن آن غرق شگفىت شده 3(
 شكوه عامل گري مقدونيان كه شهره ى آفاق شده بود، هراسناك شدند.

 تن از رجال برجسته ى خويش 50افزون براين، چون پريانشان اندرز دادند كه جنگ نكنند، آنان 
 را به عنوان مناينده گسيل داشتند تا از اسكندر خبواهند نسبت به آن ها رفتارى انساىن پيشه كند.

 ______________________________
)1.(Sambastes  
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مى خواند؛ آريان ( sabarcae)) كه آن ها را ساباركا7- 4، 8، 9). ر. ك به: كنت كورث (2(
 ) اشاره مى كند كه اين مردمان توسط پرديكاس به اطاعت درآمدند.1، 15، 6(

- است كه در مهاباراتا، از  Ambasthyas- احتماال منظور قبيله ى غريآرياىي آمباستياس-
و ديگر قبايل پنجاب ياد شده ( malavas)و ماالواس ها( sibis)آن ها به مهراهى سيبيس ها

 است. ن. ك به:

 

MacCrindle, op. cit., p. 155, n. 2; S. Levy, Journ. As.) 1915 (, 
p. 99; Sastri, op. cit., p, 128; J. ph. vogel, Notesonptolemy, 

Bull, oftheschool. oforientalstudie s, universityofLond on, 14( 
1952 ), pp. 85 avecref. 

). پنجاب باستان زير نفوذ حكومت هاى سلطنىت و مجهورى بود. متون هندى اغلب به مردمان 3(
 Sastri- اشاره كرده اند. بيشرت اوقات منظور اقوام آرياىي بود. ر. ك به: Arattas«بدون شاه»-

,op ,cit .,p .116 ;123 ) 8، 9- درباره ى ارقام اشاره شده نيز ن. ك به: كنت كورث ،
4( 

 )5، 8، 9). ر. ك به: كنت كورث (4(

 775ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) شاه اين مردم را حتسني و صلح را به آن ها عطا كرد، به طورى كه اهاىل، او را با هداياىي نفيس 4(
 گرامى داشته، افتخارات قهرماىن را به وى ارزاىن داشتند.

  و ماساىن ها»1 «وى آنگاه، مردمان ساكن در دو كرانه ى رود را مطيع ساخت: آنان سودراها
 ناميده مى شدند. در اين حواىل بود كه او شهر اسكندريه را- واقع در كنار رودخانه- بنا »2«

 »3 «�اد و براى آن ده هزار كوچ نشني جذب كرد.
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 درآمد و اين شاه را كه به چنگش افتاده بود، اعدام »4 «) آنگاه به سرزمني شاه موزى كانوس 5(
 را »5 «كرد و ساكنني را مطيع خويش ساخت. پس از آن، حكومت امرينشني پورتى كانوس 

 شهر را تصرف كرد: به سربازان اجازه داد شهرها را غارت كنند 2 و در يورش، »6 «حماصره كرده 
و خانه ها را به آتش كشيد. اسكندر، پورتى كانوس را كه در قصبه ى بسيار مستحكمى پناه جسته 
بود، شكست داد و او را سالح بر دست از پاى درآورد. مهننني بر متامى شهرهاىي كه حتت 
حاكميت پورتى كانوس قرار داشتند، يورش برده، آن ها را كامال ويران كرد. اين چنني، وحشت 

 زيادى در دل مردمان مهسايه برانگيخت.

 و بيشرت شهرها را ويران كرد و مردمان آن را به »8 « را تاراج »7 «) آنگاه، پادشاهى سامبوس 6(
  هزار بربر را از دم تيغ گذراند.80بردگى كشاند؛ وى بيش از 

 ______________________________
)1.(Sodras  

)2.(Massaniens  

). آريان به بناى دو شهر اشاره مى كند: الف- در حمل 8، 8، 9). ر. ك به: كنت كورث (3(
)؛ اين شهر كه در سرحد جنوىب پنجاب واقع 2، 15، 6تالقى رودهاى آكزينس و ايندوس (

است كه در فهرست استفان بيزانسى نيز به چشم ( Opiene)شده، مهان اسكندريه ى اوپني 
ناميده  Askaland -usahامروزى باشد كه در قرون وسطى هم  Uchhمى خورد.- شايد
 مى شد. ر. ك به:

 

Cunningham, op, cit., pp. 242- 243; Breloer, op. cit., pp. 56- 
57 

 )Sodras /Sogdoi (6 ،15 ،4ب- نزديك پايتخت 

)4.(Mousikanos  
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)5.(Porticanos  

- 1، 16، 6)؛ آريان (33، 1، 15)؛ اسرتابون (13- 11، 8، 9). ر. ك به: كنت كورث (6(
 ). آريان از وى با نام اوكسى كانوس ياد مى كند.2

)7.(Sambos  

 )5- 3، 16، 6)؛ آريان (15- 13، 8، 9). ر. ك به: كنت كورث (8(

 776ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 آمد. آناىن كه جان »1 «) بارى چنني بود تريه خبىت هاىي كه بر سر مردماىن موسوم به برمهن ها7(
به در برده بودند با شاخه هاى در دست، التماس كنان براى عفو و خبشش نزد وى آمدند، او 

مسببني اصلى را جمازات كرد و از گناهان ديگران درگذشت. اّما شاه سامبوس از مهلكه گرخيت و 
 .»2 «با سى فيل به سرزمني آن سوى ايندوس پناه برد

103. 

، به واسطه ى شجاعت ساكنني و صعب العبور »3 «) آخرين شهر برمهن ها، موسوم به هرمته ليا1(
بودن، براى ساكنني آن امين مى منود. بارى، اسكندر چند تن از سربازان زبده را شتابان فرستاد و 

به آنان دستور داد با دمشن درگري شوند و در صورتى كه اينان از شهر بريون آمدند، كمى 
 .»4 «عقب نشيىن كنند

  تن بودند- به ديده ى حتقري نگريست.500) وقىت به بارو يورش بردند، رقيب، آن ها را- كه 2(

وقىت سه هزار سرباز براى محله به آنان از شهر خارج شدند افراد ما وامنود به ترس كرده، راه فرار را 
 در پيش گرفتند.
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) اّما شاه با مشىت سرباز، جلوى تعقيب كنندگان را گرفت و نربد سخىت را با آنان آغاز كرد: 3(
خبشى از بربرها كشته، باقى اسري شدند. اما بني مهراهان شاه، مشارى زمخى شدند كه خطرات 

 .»5 «جدى آن ها را تديد مى كرد

) مششري بربرها به زهر كشنده اى آغشته شده بود و چون آن ها به تأثريش اطمينان داشتند، 4(
پذيرفتند جنگ قطعى را آغاز كنند. زهر از بعضى مارها گرفته مى شد كه آن ها را شكار مى كردند 

 و جسدشان را در معرض آفتاب قرار مى دادند.

 ______________________________
)1.(Brahmanes  

 )4، 16، 6). درباره ى فرار سامبوس؛ ر. ك به: آريان (2(

)3.(Harmatelia  

). ترفند جنگى قدميى كه براى مثال، فيليپ پنجم از آن 18، 8، 9). ر. ك به: كنت كورث (4(
 )14، 8استفاده كرده است. ر. ك به: پوليب (

)؛ سيسرون 7، 2، 15)؛ اسرتابون (10، 12)؛ ژوسنت (21، 8، 9). ر. ك به: كنت كورث (5(
). آريان از اين رويداد سخىن به ميان منى آورد. مرتجم فرانسوى اين كتاب، 135، 2(پيشگوىي، 

، 61بررسى مبسوطى در اين زمينه به عمل آورده است؛ ر. ك به: جمله ى مطالعات باستان، ش 
 337- 320، صص 1969

 777ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) گرماى ناشى از حرارت خورشيد، گوشت مارها را آب مى كرد و موجب ترشحى مى شد كه 5(
زهر مارها، مهراه با اخالط از آن خارج مى شد. بر اثر اين زهر، بدن جمروح خيلى زود كرخ مى شد 
و اندكى بعد، دردهاى شديدى در پى آن مى آمدند. تشنج و لرزش پياپى بر متام وجود مستوىل 
مى شد. پوست، سرد و كبود مى شد حال آن كه زردآب با استفراغ خارج مى شد. وانگهى، كف 
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سياهى از زخم جارى مى شد كه چركى را اجياد مى كرد. مهني كه چرك پديدار مى شد به مراكز 
 حياتى بدن سرايت مى كرد و موجب مرگ دردناكى مى شد.

) از اين رو، كساىن كه زخم هاى كارى و آن هاىي كه تنها خراش خفيف ىب امهيىت برداشته بودند، 6(
 به سرنوشت يكساىن دچار شدند.

جمروحني، اين گونه هالك مى شدند. شاه از سرنوشت آن ها در غم شد و به ويژه سرنوشت 
 بطلميوس، شاه آينده- كه به وى دلبستگى داشت- خاطر او را سخت پريشان كرد.

) براى بطلميوس، اتفاق خاص و معجزه اى واقعى روى داد كه برخى آن را به مشيت اهلى 7(
نسبت مى دهند: چون مهه او را به خاطر شجاعت و خريخواهى ىب اندازه اش، كه نسبت به هركس 

. شاه خواىب »1 «ابراز مى كرد، دوست مى داشتند، از كمكى كه سزاوار خوىب اش بود، بره مند شد
ديد و پنداشت مارى، گياهى را به دهان گرفته، گونه و خاصيت و مهننني حمل رويش آن را به وى 

 نشان مى دهد.

) اسكندر مهني كه بيدار شد به جستجوى گياه رفت و آن را خرد كرد. بدن بطلميوس را با 8(
اليه اى از آن پوشاند و مهننني آن را به صورت شربىت به وى نوشاند، اين چنني سالمىت را به او 

 »2 «بازگرداند.

 وقىت به تأثري گياه پى بردند، ساير جمروحني نيز مداوا شدند. اگرچه شهر،

 ______________________________
) نيز صورت گرفت و ىب گمان برگرفته از 23، 8، 9). ستايش بطلميوس از سوى كنت كورث (1(

خريخواه را كه براى ( Lagide)كليتارك است كه خواست نشان دهد مشيت اهلى، الژيد
 حكومت بر مصر برگزيده شده بود، جنات داد.

). چنني مى منايد كه اين حكايت، اقتباسى از افسانه اى معروف باشد: آتنا در خواب بر 2(
پريكلس ظاهر شد و به او نشان داد كه از چه گياهى بره گريد تا جان كارگرى را كه از داربست 

 به زير افتاد، جنات خبشد.
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 .( N .H .22 ,44))؛ پلني 13، 13ر. ك به: پلوتارك (پريكلس، 

 778ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

داراى ارگ مستحكم و بزرگى بود، شاه برآن شد كه شهر هرمته ليا را حماصره كند، اّما ساكنني با 
شاخه هاىي در دست، التماس كنان به ديدارش آمدند و خود را تسليم او كردند: او از جمازات 

 آن ها درگذشت.

104. 

) آنگاه مهراه دوستانش، از ايندوس به آهنگ اقيانوس بادبان برافراشت؛ پس از آن كه در اين 1(
مكان دو جزيره را تسخري كرد، در آن جا مراسم قرباىن هاى باشكوهى به افتخار خدايان برگزار كرد 

 وقىت »1 «و مهزمان كه بر خاك شراب مى رخيت، چندين جام بزرگ طالىي را به دريا انداخت.
 و اوسئان »2 «دريافت لشكركشى اش به پايان رسيده است قربانگاه هاىي به افتخار تتيس 

، شهرى »4 « برپا كرد. در اين زمان نيم چرخى زد و جريان رود را تا پاتاال»3 «(اقيانوس)
 مشهور، دنبال كرد.

) تشكيالت حكومىت اين شهر، مهان اصول تشكيالت حكومىت اسپارت را دارا بود: در واقع، 2(
در اين شهر، شاهان در فرماندهى جنگ، پى درپى، جايگزين هم مى شدند و به دو خاندان 

 .»5 «متفاوت تعلق داشتند؛ اّما جممع ريش سفيدان، حاكميت را در دست داشت 

 ) اسكندر پس از آن كه كشىت هاى خراب را به آتش كشيد، باقى ناوگان را به 3(

 ______________________________
 )4- 3، 19، 6)؛ آريان (1، 66). ر. ك به: پلوتارك (اسكندر، 1(

)2.((Thetys ) ؛ تتيس؛ از خدايان اوليه ى هلن ها و جتسم باردارى «زنانه ى» دريا بود. وى به
 3، يكى از برادران خود، درآمد و صاحب فرزندان پرمشارى، بالغ بر ( Ocean)ازدواج اقيانوس 

 هزار، يعىن مهه ى رودخانه هاى جهان، گرديد.
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)3.((Ocean ) ؛ اقيانوس، جتسم آىب است كه در عقايد اوليه ى هلن ها، اطراف دنيا را فراگرفته
بود. آن ها، آن را به صورت رودخانه اى كه در اطراف قرص مسطح زمني جريان داشت تصور 
مى كردند؛ بنابراين، اين آب، در مهه سوى زمني، مشال و جنوب و مشرق و مغرب آن وجود 

داشت و حدود و مرزهاى آن را مشخص مى كرد. اقيانوس، پدر مهه ى رودخانه ها بود و با تتيس، 
 خواهر خود، تشكيل زوجى مى داد كه معرف قدرت توليد نسل و باردارى (مؤنث) دريا بوده اند.

)4.(Patala  

). چنني قياس هاىي ميان تشكيالت حكومىت هنديان و يونانيان، به طور عموم كار اونزيكريتوس 5(
 Bو هم چنني:( Fr .Gr .Hist .134 fr .24)است. ر. ك به: بنيان پادشاهى موزيكانوس 
.Breloer ,op .cit .,pp .63 -64  

 779ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 و برخى ديگر از دوستان واگذار كرد و به آ�ا دستور داد در امتداد نواحى ساحلى »1 «نئارك 
 .»2 «اقيانوس حركت كنند و مهني كه مهه چيز شناساىي شد، در دهانه ى فرات به او ملحق شوند

) خويشنت، اردو را مجع كرد و سرزمني وسيعى را پيمود. با يورش، هركه را در برابرش ايستادگى 4(
مى كرد، مطيع مى ساخت، اّما با آناىن كه حاكميتش را به رمسيت مى شناختند، رفتارى انساىن پيش 

 را بدون جنگ، به »4 « و ساكنني گدروزى »3 «مى گرفت: اين چنني مردمان موسوم به آربيت ها
 »5 «جرگه ى خويش درآورد.

 »6 «) آنگاه پس از گذر از منطقه ى پناور ىب آب و تقريبا خاىل از سكنه، به مرز اورى تيد5(
 يگان تقسيم و فرماندهى خنستني يگان را به بطلميوس و 3. در اين هنگام، سپاه را به »7 «رسيد

 يگان دّوم را به لئونات واگذار كرد.

) بطلميوس دستور داشت نواحى اطراف اين سرزمني را غارت كند و لئونات داخل آن را ويران 6(
منايد، حال آن كه خويشنت كوه پايه ها و كوه ها را چپاول و غارت كرد: تنها غارت، آتش سوزى و 

 »8 «كشتار به چشم مى خورد؛ اين چنني، سرزمني پناورى، تنها در چشم برهم زدىن، ويران شد.
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 ) بدين خاطر، سربازان، خيلى زود، غنامي هنگفىت به چنگ آوردند، حال 7(

 ______________________________
)1.(Nearque  

) و به ويژه تاريخ هند 2، 66)؛ پلوتارك (اسكندر، 4- 3، 10، 9). ر. ك به: كنت كورث (2(
 اثر آريان.

)3.(Arbites  

)4.(Gedrosie  

). اگر منبع ديودور و كنت كورث، آربيت ها و گدروزيان 4، 10، 9). ر. ك به: كنت كورث (5(
را به هم نزديك كرده است، به واسطه ى برخورد يكسان آن ها با اسكندر و سپاهيانش بوده است 

(تسليم بدون جنگ)، حال آن كه اوريت ها در برابر اسكندر ايستادگى كردند. آربيت ها در 
( و جلگه ى ساحلى ميان ارابيتون كوماى (كراچى امروزى)-( Khirtar)كوه هاى خريتار

ArabitonKomai .و رودخانه ى آرابيس (پوراىل) مى زيستند - 

)6.(Oritide  

 ). درباره ى تسخري اورى تيد؛ ن. ك به:7(

 

SirAurelStein, onAlexander'srou teintoGedrosia, 
anarchaeological tourinlasBela, The Geogr. Journ. 102) 1943 (, 

pp. 193- 227 

 )5، 21، 6)؛ آريان (7- 6، 10، 9). ر. ك به: كنت كورث (8(

 780ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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آن كه مشار كشتگان بالغ بر ده ها هزار تن مى شد. متامى مردمان مهسايه، هراسناك از كشتار و 
 »1 «نابودى اين مردم، در برابر شاه سر متكني فرود آوردند.

) اسكندر برآن شد شهرى بر كرانه ى اقيانوس بنا كند. او پس از آن كه لنگرگاهى مصون از باد 8(
 و در نزديكى آن، جاى مناسىب پيدا كرد، يك اسكندريه در اين مكان بنا �اد.

105. 

 شد، كه آن را خيلى »3 « و وارد سرزمني اوريت ها»2 «) اسكندر گردنه ها را پشت سر گذارد1(
زود مطيع خويش ساخت. اوريت ها شبيه هنديان بودند و تنها در يك رسم عجيب و باورنكردىن 

 با آن ها فرق داشتند.

) در واقع، نزد آن ها خويشاوندان نزديك متوىف، برهنه و مسلح به نيزه، جسد را براى قرار دادن 2(
 در بيشه هاىي كه دشت را مى پوشاندند، محل مى كردند.

آن ها، در اين زمان، جامه هاى متوىف را از تنش درمى آوردند و جسد را غذاى حيوانات وحشى 
 قرباىن »4 «مى كردند؛ آنگاه پس از تقسيم جامه ها بني خود، براى قهرمانان دنياى زيرزمني 

 مى كردند و جشىن براى اعضاى خانواده برگزار مى كردند.

 ______________________________
 ). از ميان آن ها، گدروزيان قابل ذكرند.1(

به ( Sindh) راهى را كه از سند2). در اين جا توضيحى مهم ارائه شده است. اچ. پوتينگر، 2(
منتهى مى شوند، شرح داده است: يكى راه حيدرآباد به بال از طريق كوه و ( LasBela)الس بال

 ديگرى، كراچى به بال از طريق دشت. ر. ك به:

 

H. Pottinger, TravelsinBelooch istanandsindh) 1816 (, p. 298 
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 - ش. ماسون راه خنستني را در پيش گرفت. ر. ك به:

 

Ch. Masson, VariusJourneysII) 1844 (, pp. 158- 162; cf. Iv, p. 
297 

بنابراين مى توان نظر السن را پذيرفت كه اشاره مى كند كه اسكندر با آمدن از پاتاال، راه كوهستان 
 را در پيش گرفت. ن. ك به:

 

Lassen, op. Cit., II) 1852 (, p. 187, n. 2 

)3.(Orites  

)4.((Herosd umondesouterrain ) ؛ مقصود ديودور در اين جا، احتماال خدايان
دنياى زيرزمني يونان و روم؛ هادس، خداى اموات و فرمانرواى دنياى زيرزمني (اقامتگاه ارواح-

enfers -و دوزخtartare  و مجعى از شياطني و اجنه مانند خريون )(charon ) و غريه
است. هادس در اقامتگاه ارواح با كمال ىب رمحى بر اموات حكومت مى كرد و به هيچ يك از آنان 
اجازه ى بازگشت به دنياى زندگان منى داد. پرسفون دخرت دمرت نيز كه دخرتى سنگدل و ىب رحم 

 بود، شريك سلطنت وى بود.

 781ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 پيش روى كرد. چون در امتداد دريا حركت مى كرد با »1 «) اسكندر آنگاه به سوى گدروزى 3(
 »2 «مردمى وحشى كه مهنون حيوانات مى زيستند، برخورد كرد.

) در واقع، اهاىل اين سرزمني از بدو توّلد تا پريى، ناخن هايشان را بلند مى كردند و موهاى 4(
ژوليده شان را نگه مى داشتند. چهره اى آفتاب سوخته داشتند و خود را با پوست حيوانات 

 مى پوشاندند.
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) براى تغذيه ى خويش، گوشت �نگ هاىي را كه موج به ساحل مى آورد، مى دريدند. آن ها 5(
خانه هاى خويش را به روش زير مى ساختند: ابتدا ديوارها را بنا مى كردند، آنگاه سقف را با 

 ارشى مى گرفتند- مى ساختند. براى پوشش سقف ها، از 18دنده هاى �نگ- كه از آن تريهاى 
 پوست هاى فلس دار، به جاى سفال، استفاده مى كردند.

) اسكندر به دليل نبود آذوقه، سرزمني اين مردمان را با دشوارى پشت سر گذارد. آنگاه به 6(
منطقه اى غريمسكوىن درآمد كه فاقد هر آن چه بود كه براى زندگى ضرورى مى منود. چون قحطى 

؛ در اين »3 «موجب مرگ بسيارى از سربازان شد، بيمارى نيز بر سپاه مقدوىن عارض شد
 هنگام، غم و نگراىن زايدالوصفى وجود اسكندر را فراگرفت.

در واقع، چقدر دردآور است ديدن مرگ ىب افتخار دلريمرداىن كه پيش از اين با سالح هاى خويش 
مهگان را مقهور خود ساخته بودند و اينك در �ايت تى دسىت و در ميان سرزميىن ىب آب و علف 

 جان مى سپارند.

  و»5 «، درانگيان »4 «) از اين رو، سربازان سبك اسلحه را به پارتني 7(

 ______________________________
 ). درباره ى گدروزى (مكران) ن. ك به:1(

 

R. N. Frey, RemarksonBaluchi history, CentralAsiaticjo urnal. 
6) 1961 (, pp 41- 50 

 )8، 10، 9). ر. ك به: كنت كورث (2(

 )3، 36) و آريان (تاريخ هند، 13، 10، 9). ر. ك به: كنت كورث (3(

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


)4.((Parthyene ) ؛ سرزمني و ايالت پارت كه در كتيبه هاى پادشاهان هخامنشى نيز حتت
نام «پرثو» از آن نام برده شده است. اين سرزمني در جنوب شرقى درياى هريكاىن واقع و در 

 دوره ى هخامنشى از اياالت امپراتورى بود.

)5.((Drangiane ) ؛ نامى است كه مورخان يوناىن به سرزمني واقع در مسري سفالى رود
 هريمند اطالق-

 782ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، مهننني ديگر سرزمني هاى جماور اين بيايان فرستاد و به آن ها امر كرد با شرتان يك »1 «آريه 
 محل »2 «كوهانه و حيوانات باركش، غالت و ديگر مواد ضرورى اوليه را ىب درنگ به كرماىن 

 »3 «كنند.

) سربازان پس از آن كه شتابان نزد خشرتپاون هاى اين اياالت درآمدند، ميزان زيادى آذوقه به 8(
مكان تعيني شده، محل كردند. با اين حال، قحطى غريقابل جربان باعث شد اسكندر بسيارى از 

سربازانش را از دست بدهد. وانگهى هنگامى كه سپاه در حال راه پيماىي بود، اوريت ها بر 
نريوهاى حتت فرمان لئونات محله كرده، پس از آن كه تلفات سنگيىن بر وى وارد ساختند به ميهن 

 .»4 «خويش گرخيتند

106. 

) اسكندر، پس از عبور پرمشقت از بيابان، به منطقه اى مسكوىن رسيد كه متامى ماحيتاج به 1(
 روز با 7فراواىن در آن يافت مى شد. وى در اين مكان به سپاه اسرتاحت داد. آنگاه به مدت 

 تشكيل داد و پيش روى »5 «سپاهش در هيئىت بزرگ، دسته ى باخوس را به افتخار ديوىن سوس 
 كرد: جشن مى گرفت و در حني 

 ______________________________
مى كردند و از نام قوم درانگاى گرفته شده است. در كتيبه ى بيستون و ختت مجشيد جزو ممالكت 

 شرقى امپراتورى هخامنشى و حتت نام «زرك» آمده است. امروزه با سيستان مطابقت مى كند.
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)1.((Arie ) ؛ هرات كنوىن، در سنگ نبشته هاى شاهان هخامنشى نام اين سرزمني به صورت
هريوه (هرئيو) آمده است. در ادبيات فارسى و عرىب نيز نام اين شهر به صورت هاى خمتلف آمده، 

 از آن مجله «هرا، هراه، هرى» كه از «هريوه» سنگ نبشته ها گرفته شده است.

)2.((Carmanie ) ؛ (كرمانيا- كرمانا)، در كتيبه ى بيستون داريوش، نام اين سرزمني به صورت
 يوتيه (ى اوتى يا) آمده است.

 )17، 10، 9). ر. ك به: كنت كورث (3(

 مرتجم فرانسوى اين اثر، به شرح اين رويداد پرداخته است. ن. ك به:

 

Revuedephilologi e 41) 1967 (, pp. 247- 254 

)، اسكندر، نامه اى از لئونات دريافت كرد كه در 19، 10، 9). بر پايه ى نظر كنت كورث (4(
 آن خاطرنشان شده بود كه وى بر اوريت ها غلبه كرده است. ر. ك به:

 

Nearque, Fr. Gr. Hist. 133 fr. 1)- Arrien, Inde 23; 42)  

)5.(Dionysos( /)Bacchus  ؛ ديوىن سوس (ديوىن زوس) كه به نام باخوس (باكوس) نيز
يكى شده و در دوره ى كالسيك ( LiberPater)معروف است، در روم با خداى قدميى ايتاليا

اصوال، خداى تاكستان، شراب و جذبه ى عارفانه بوده است. (براى آگاهى بيشرت ر. ك به: 
 ).2، 72پانوشت بند 

 783ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .»1 «راه پيماىي، ميگسارى مى كرد
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) پس از پايان دادن به جشن ها و آگاهى از اين كه بسيارى از خشرتپاون ها و سرداران، قدرت 2(
خويش را در جهت اعمال خشونت و زير پا �ادن حقوق انسان ها به كار گرفته، قانون شكىن 

 .»2 «كرده اند، بسيارى از آنان را به سزاى اعمالشان رساند

چون شايعه شد كه بسيارى از سرداراىن كه قوانني را نقض كرده بودند، به سزاى اعمالشان 
رسيده اند، ترس سراسر وجود بسيارى از ديگر سرداران را فراگرفت، زيرا از ىب عدالىت هاىي كه 

 برخى »3 «مرتكب شده بودند و سوءاستفاده هاىي كه از قدرت خويش كرده بودند، باخرب بودند.
از آن ها با در اختيار گرفنت مزدوران، آشكارا عليه شاه علم طغيان برافراشتند؛ ديگران كه ثروتى به 

 هم زده بودند، راه فرار را در پيش گرفتند.

) با اين خرب، شاه به متامى سرداران و خشرتپاون هاى آسيا نوشت؛ مهني كه نامه اش را خواندند، 3(
 مى بايد ىف الفور مزدورانشان را اخراج كنند.

 به سر مى برد و در آن جا »4 «) در اين اثنا، وقىت شاه در شهر ساحلى موسوم به ساملوس 4(
بازى هاى منايشى را درون متاشاخانه برگزار مى كرد، كشىت ملواناىن كه مأموريت كنكاش كرانه ى 

اقيانوس را داشتند، پلو گرفت. آنان ىب درنگ خود را به متاشاخانه رسانده، به اسكندر سالم داده، 
 گزارش مأموريت خويش را به عرض او رساندند.

 ______________________________
و آريستوبول به ( Ptolemee)) خاطرنشان مى كند كه بطلميوس 2، 28، 6). آريان (1(

، 67) و پلوتارك (اسكندر، 29- 24، 10، 9جشن هاى باخوسى اشاره منى كنند. كنت كورث (
) شرح مبسوطى از اين جشن ها به دست داده اند. براساس نظر كاريس تيوس پرگامى [ (كه 3- 1

را بر ارابه اى كه خرها آن را  Komosبدان اشاره داشته است.)]، اسكندر،( f 434 ,10)آتنه 
مى كشيدند، جشن گرفت: اين نكته، جالب و در عني حال قابل تأمل است، اگر به خاطر آورمي 

كه اسرتابون تصديق مى كند كه كرماىن ها از خرها- و نه اسب ها- به منزله ى حيوان باركش 
 استفاده مى كردند.
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)؛ پلوتارك 3- 2، 4، 7). درباره ى اين قانون شكىن ها در داخل امپراتورى ن. ك به: آريان (2(
 )؛ آريستوبول 45- 43، 1، 10) كنت كورث (3- 2، 68(اسكندر، 

 

 (Strabon, 15, 3, 7- Fr, Gr. Hist, 139 fr. 50 b)  

- عامالن اين اغتششات و قانون شكىن ها، مجلگى جمازات شدند: براى اطالع بيشرت ر. ك به: 
 )10، 12)؛ ژوسنت (5- 4، 27، 6)؛ آريان (4- 3، 68پلوتارك (اسكندر، 

 )5، 27، 6). ر. ك به: آريان (3(

)4.(Salmous  

 784ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) مقدونيان، خرسند از رسيدن ملوانان، خشنودى خويش را با كف زدن هاى پياپى نشان دادند: 5(
 متام متاشاخانه آكنده از شادى وصف ناپذيرى بود.

) ملواناىن كه به تازگى پلو گرفته بودند، روايت كردند: «بر اقيانوس، جزرو مد، وسعت بزرگى را 6(
دربرمى گريد. هنگام جزر، جزاير بزرگ بسيارى در حمدوده ى �اىي ساحل پديدار مى شوند حال 

، زيرا باد سهمگيىن به شدت به »1 «آن كه هنگام مد، متامى اين مكان ها به زير آب مى روند
 و كف زيادى، سطح دريا را مى پوشاند، اما از مهه »2 «سوى خشكى وزيدن مى گريد

، با جثه اى باورنكردىن، روبرو »3 «شگفت انگيزتر آن كه، آنان از روى اتفاق با مشار زيادى �نگ 
 شدند!

 ) در آغاز، از ترس اين حيوانات، اميد به زنده ماندن را از كف داده بودند:7(

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


آنان در آستانه ى از دست دادن جان و مالشان بودند. اّما آنگاه مجلگى مهه با هم شروع به فرياد 
زدن كردند و با جنگ افزارهايشان صداهاىي اجياد كردند. افزون بر اين، چون صداى شيپورها 

 طنني انداز شده بود، هيوالها از اين صداها ترسيده، به اعماق دريا فرو رفتند!»

107. 

) شاه پس از آن كه به گزارش آنان تا انتها گوش فراداد، به درياساالران ناوگان دستور داد در 1(
باالى فرات پلو بگريند؛ حال آن كه خويشنت مى خواست، مهراه سپاهش، از سرزمني پناورى گذر 

 كند تا به مرزهاى 

 ______________________________
). اين «جزاير بزرگ»، چيزى بيش از اليه هاىي از گل و الى پوشيده از گياهان دوزيست 1(

 (گياهان زميىن- درياىي) خاص خليج پارس نيستند. ر. ك به:

 و هم چنني:

Nearque, Fr. Gr. Hist. 133 fr. 27)- Strabon, 16, 3, 6 (fr. 34(- 
Theophraste, Hist. plant. 4, 7, 4(  

). نئارك، در واقع، چندين بار در معرض بادهاى سهمگني قرار گرفت. وانگهى اونزيكريتوس 2(
 اشاره كرده است كه بادهاى زيادى از جانب دريا وزيدن مى گرفت:

 

Onesicritos, Fr. Gr. Hist. 134 fr, 8)- Strabon, 15, 1, 20)  

 ). ر. ك به:3(
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Nearque, Fr. Gr. Hist. 133 fr. 1)- Arrien, Inde 30 (etfr. 1 a(- 
Strabon, 15, 2, 11(  

 مهننني ن. ك به:

 

Onesicritos, Fr. Gr. Hist. 134 fr. 31)- Elien, Nat. An. 17, 6)  

 )12، 1، 10و كنت كورث (

 785ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 سوزيان برسد.

، كه در مطالعات فلسفى پيشرفت هاى زيادى كرده و از »1 «حدود مهني زمان، كاالنوس هندى 
 ارج زيادى نزد اسكندر برخوردار بود، به طرزى شگفت انگيز به زندگى خويش پايان داد.

 سال بدون ابتال به بيمارى زندگى كرده، فكر مى كرد طبيعت و سرنوشت بزرگ ترين 73) چون 2(
 خوشبخىت را به وى ارزاىن داشته اند، برآن شد كه زندگى را به دل خواه ترك گويد.

) وى كه بيمار شده بود و هر روز بيشرت رنج مى كشيد، از شاه خواست كه خرمىن از هيزم 3(
 برايش آماده سازد و وقىت بر باالى آن جاى گرفت به خدمت گزارانش دستور دهد آن را بيفروزند.

) اسكندر در آغاز سعى كرد او را از اين اقدام منصرف كند، اّما چون او به اين درخواست 4(
توجهى نكرد، اسكندر پذيرفت خواست وى را برآورده كند. اّما مهه از اين موضوع آگاه شدند: 

 مهني كه خرمن هيزم آماده شد، مجعيت آمدند تا در اين منايش شگفت انگيز شركت جويند.

) كاالنوس با پريوى از باورهايش، شجاعانه بر باالى خرمن هيزم جاى گرفت و در شعله هاى 5(
آتش جان سپرد. در بني مجعيت، برخى ديوانگى و برخى ديگر، شكوه پوچى كه رنج را برايش به 
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مهراه داشت، حمكوم كردند. اّما سايرين از شجاعت و به هيچ انگاشنت مرگ از سوى وى، غرق 
 شگفىت شدند.

 ) شاه جسد كاالنوس را به طرز باشكوهى به خاك سپرد. در بازگشت به شوش، استاتريا6(
- دخرت كوچكرت- را به »3 «- دخرت بزرگ داريوش- را به عقد خويش درآورد و درى پتيس »2«

هفس تيون داد. مهننني مهكاران نزديكش را متقاعد كرد مهسرى اختيار كنند و جنيب زاده ترين 
 »4 «دخرتان پارسى را به عقد آنان درآورد.

 ______________________________
)1.(Calanos  

)2.(Stateira  

)3.(Drypetis  

، 10، 12)؛ ژوسنت (2، 70). درباره ى عروسى هاى شوش؛ ر. ك به: پلوتارك (اسكندر، 4(
 )؛ آريان-12، 12

 786ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

108. 

) در اين اثنا، سى هزار جوان پارسى- كه از حيث وقار و نريوى جسماىن، گلنني شده 1(
 بودند- به شوش درآمدند.

) براساس دستور شاه، به عضويت سپاه درآمده بودند و در متامى مّدت، از طرف سربازان 2(
رمسى پشتيباىن شده، زير نظر مربيان نظامى مشق مى ديدند. مجلگى، سر تا پا، به شيوه ى مقدوىن 

 جتهيز شده بودند.
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آنان اردوى خويش را مقابل شهر برپا كرده و وقىت در حضور شاه آمادگى خويش را در مترينات 
 نظامى به منايش گذاردند، پاداش هنگفىت دريافت داشتند.

 خوددارى كرده و در نشست ها، اغلب بانگ خمالف »1 «) وقىت مقدونيان از گذشنت از گنگ 3(
، به ريشخند گرفتند، وى »2 «سر داده، اعتقاد و اميان اسكندر را مبىن براين كه آمون پدرش است 

يگان پارسى را كه به شيوه ى مهگىن از يك رده ى سىن تشكيل شده و مى توانست به جاى فاالنژ 
 مقدوىن به كار آيد، به خدمت گرفت. چنني بود وضع و حال اسكندر.

 ) نگهدارى و مراقبت از خزانه ى بابل و خزانه ى درآمدهاى عمومى به 4(

 ______________________________
) به آن اشاره 2، 3، 10)؛ كنت كورث به شرح آن منى پردازد، وىل در مبحثى (8- 4، 4، 7(

 مى كند.

 - مهننني ن. ك به گزارش مبسوط خارس ميتيلىن:

 

Charesdemitylene, Fr. Gr. hist. 125 fr. 4) Athenee, 12, 54, 538 
b- 539 a; cf. Elien, var. hist. 8, 7)  

اسكندر با اين دو ازدواج كرد: ( Fr .Gr .Hist .139 fr .52)- بر پايه ى نظر آريستوبول 
-( دخرت داريوش سّوم (كودمان). ب-  Barsineالف- استاتريا (يا به عبارتى برت بارسينه-

 يكى از دخرتان اردشري سّوم (اوخوس). ن. ك به:

 

J. Vogt, DieTochterdesGro sskonigsundpausa nias, Alexander, 
Caracalla, festschrifto. weinreich) 1952 (, pp. 175- 178 
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). ديودور در اين جا مرتكب اشتباه شده و منظور وى، رود هيفاز مى باشد؛ اما در زمان ديودور 1(
نظر عمومى اين بود كه اسكندر تا گنگ پيش رفته است: اين عقيده ى نويسنده ى- نه چندان 

 مى باشد. Peripl edelamerErythreeدانشمند- كتاب 

). درباره ى آزادى بياىن كه مقدونيان در طى نشست ها از آن بره مى گرفتند (و سوءاستفاده 2(
 )؛ مهننني:6، 27، 5مى كردند) ر. ك به: پوليب (

 

F. Granier, DieMakedonischeH eeresversammlung) 1931 (, p, 
17 

 ) به اين متسخرها و ريشخندها اشاره كرده اند.11، 12) و ژوسنت (3، 8، 7- آريان (

 787ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

. اّما شاه مهني كه به سوى هند لشكر كشيد، وى ديگر اميدى »2 « واگذار شده بود»1 «هارپال 
به بازگشتش نداشت و خود را غرق لّذات و خوش گذراىن ها كرد. او كه خشرتپاون سرزمني پناورى 
شده بود، شروع به عشق بازى هاى نامشروع، مهننني جتاوز به زنان بربر كرد و خبش عظيمى از 

، »3 «خزانه را صرف خوش گذراىن هاى ىب حد و حصر كرد. با وجود اين وقىت از خليج فارس 
به رغم فاصله اى كه وجود داشت، ماهى هاى فراوان آورد و اين چنني، شيوه ى زندگى پر هزينه اى را 

 پيش گرفت، سخنان غضبناكى نثارش كردند.

  را نزد خويش فراخواند.»4 «) آنگاه مشهورترين روسپى آتن به نام پى تيونيكه 5(

تا وقىت اين زن زنده بود هداياى در شأن شاه به وى ارزاىن مى كرد و وقىت درگذشت با هزينه ى 
 »5 «هنگفىت وى را به خاك سپرد و برايش مقربه ى گران باىي در آتيك بنا كرد.

 را فراخواند و زندگى پرهزينه اى را در ميان »6 «) آنگاه روسپى آتىن ديگرى به نام گلى سر6(
زرق وبرق ىب اندازه پى گرفت. از ديگر سوى، چون در پى آن بود كه مأواىي براى خويش دست و 
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پا كند و خود را در برابر ضربات غريمنتظره ى سرنوشت امين سازد، مردم آتن را سرشار از لطف و 
 نيكوكارى خويش كرد.

 اّما اسكندر پس از بازگشت از هند، چند تن از خشرتپاون هاىي را كه اتاماتى 

 ______________________________
)1.((Harpale ) ؛ هارپالوس(Harpalus )در ترمجه ى فرد هوفر 

). در منت آريان و كنت كورث افتادگى وجود دارد. بنابراين ديودور تنها منبع ما در روايت اين 2(
 هيپريد.) ContreDemostheneماجرا است (به مهراهى اشاره ى بسيار ناقصى در منت 

 درباره ى رسيدگى به امور ماىل توسط هارپال؛ ن. ك به:

 

G. T. Griffith, AlexandertheGrea tandanexperiment 
ingovernment, proc. oftheCambridge phil. soc,) 1964 (, pp. 

23- 39 

)3.((GolfePersique ) ؛ در ترمجه ى فرد هوفر به جاى خليج فارس، درياى
 آمده است.( MerRouge)سرخ 

)4.(Pythionike  

 ). درباره ى پى تيونيكه ر. ك به:5(

 

A. Diller, Racemixtureamong theGreeksbeforeA lexander, 
IllinoisStudiesi nlanguageandlitt. 20) 1937 (, p. 151 

)6.(Glycere  
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 788ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

بر آن ها وارد شده بود، هالك كرد. هارپال كه مى ترسيد به سزاى عملش برسد و پيش از اين مبلغ 
 هزار مزدور دور خويش مجع كرد و با ترك آسيا، به سوى آتيك 6 هزار تاالن اندوخته بود، 5

 »1 «بادبان برافراشت.

 »2 «) اّما، چون در هيچ جا پذيراى وى نشدند، مزدورانش را در الكوىن، نزديك دماغه ى تنار7(
 گذارد؛ خويشنت با خبشى از پولش، ملتمسانه، نزد مردم آتن بازآمد. چون آنىت پاتروس و املپياس 

 خواستار اسرتدادش شدند، وى پس از آن كه مبلغ هنگفىت را بني خطيباىن كه در برابر جممع »3«
به نفع او سخنراىن كرده بودند، تقسيم كرد، راه فرار را پيش گرفت. او به دماغه ى تنار، نزد 

 مزدورانش راهى شد.

، يكى از »5 « بادبان برافراشت و در آن جا به دست تيربون »4 «) از آن جا به آهنگ كرت 8(
 دوستانش به قتل رسيد. آتنيان از داراىي هارپال بازرسى به عمل آوردند:

 آنان دموسنت و برخى ديگر از خطيبان را به خاطر دريافت رشوه حمكوم كردند.

109. 

  اعالم كرد كه متام »7 «، اسكندر در املپى »6 «) هنگام بازى هاى املپيك 1(

 ______________________________
). حتقيقات زيادى درباره ى هارپال، چه در زمينه ى كارهايش و چه وقايع نگارى امورش صورت 1(

 گرفته است. ن. ك به:

 

Bibl., J. seibert, op. cit., pp. 167- 169 

 و مهننني:
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E. Badian, Harpalos, Journ. of. Hell. Stud. 81) 1961 (, pp. 16- 
43; J. A. Goldstein, TheLettersof Demosthenes( 1968 ), p. 37 

sq. 

هارپال پس از ترك بابل، پيش از آن كه به طور غريمنتظره به يونان برود، مدت زماىن در تارس 
 هزار سرباز ورزيده ى مقدوىن 10اقامت گزيد. شايد وى با شنيدن اين خرب كه كراتر در پيشاپيش 

از نوشته هاى ( cf .infra ,chap .CIX)راه تارس را در پيش گرفته است، هراسناك شد:
) برمى آيد كه اين موضوع، خاطر اسكندر را سخت 5، 13) و ژوسنت (2، 2، 10كنت كورث (

به خود مشغول كرد و وى دستور داد كه ناوگان (شايد ناوگان فينيقى ها؟) جتهيز شده و برآن شد 
 از اروپا گذر كرده و از آن جا به آتن برود.

)2.((CapTenar ) ؛ دماغه و غارى واقع در الكوىن در منتهى اليه پلوپونز كه امروزه ماتاپان
 خوانده مى شود.

)3.((Olympias )؛ مادر اسكندر 

)4.(Crete  

)5.(Thibron  

   . م.؛ ر. ك به:324). در ابتداى ماه اوت 6(

 

R. Sealy, TheOlympicfestiv alof 324 B. C. Class. Review, 10) 
1960 (, pp. 185- 186 

)7.(Olympie  
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 789ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .»1 «تبعيديان، به غري از هّتاكان و آدمكشان، مى بايد به ميهن خويش بازگردند

 هزار 10خويشنت، پريترين مهشهريانش را انتخاب و آن ها را از خدمت مرخص كرد: آن ها حدود 
 تن بودند.

) از ديگر سوى، چون پى برد كه بسيارى از آن ها بدهى دارند، بدهى هاى آنان را- كه مبلغ 2(
  هزار تاالن مى شد- تنها در يك روز، پرداخت كرد.10آن نزديك به 

اما مقدونياىن كه با وى باقى ماندند از اطاعت سرپينى كرده، در هنگام جمامع، فحش و ناسزا 
ردوبدل مى كردند. وى خشمگني شده، رفتارشان را گستاخانه خواند و پس از آن كه سپاه را 

اين چنني هراساند، جرئت به خرج داده به تنهاىي از جايگاه پايني آمد تا عاملني اصلى شورش را با 
 دستان خويش به جالدان بسپارد و اين چنني آنان را به سزاى اعمالشان برساند.

) اّما چون اختالف و ناسازگارى بيشرت و بيشرت مى شد، شاه از ميان زبدگان پارسى، سرداراىن 3(
 در اين زمان، مقدونيان، پشيمان و با چشماىن »2 «برگزيد و آنان را به باالترين درجات ارتقا داد.

اشكبار، مدتى طوالىن از اسكندر طلب عفو و خبشش كردند. آن ها به سخىت توانستند اسكندر را 
 .»3 «متقاعد كنند تا با آنان از در آشىت درآيد

 .110  . م 324- 325

 و كويني توس »5 « در آتن، روميان، لوسيوس كورنليوس »4 «) در زمان آرخونىت آنىت كلس 1(
 را به كنسوىل منصوب كردند. در اين سال، اسكندر خأل ناشى از عزميت »6 «پوپيليوس 

 مقدونياىن را كه به خانه هايشان عزميت كرده بودند،

 ______________________________
)؛ پلوتارك (اسكندر، 7- 4، 2، 10)؛ كنت كورث (6- 2، 8، 18). ر. ك به: ديودور (1(

34 ،1( 
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 )14- 6، 3، 10)؛ كنت كورث (3- 1، 11، 7). ر. م به: آريان (2(

). 12، 12)؛ ژوسنت (5- 4، 71)؛ پلوتارك (اسكندر، 8- 4، 11، 7). ر. ك به: آريان (3(
 كنت كورث بدان اشاره اى نكرده است.

)4.(Anticles  

)5.(LuciusCornelius  

)6.(QuintusPopilius  

 790ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

با پارسيان پر كرد. مهننني هزار تن از آنان را به نگهباىن هديش گمارد. در جمموع، به مهان اندازه 
 كه به مقدونيان اطمينان مى كرد، به آن ها اعتماد داشت.

 نيز از راه رسيد و بيست هزار كماندار و فالخن انداز پارسى »1 «) در اين گريودار، پوكس تس 2(
را با خود مهراه آورد كه شاه، آنان را با سربازاىن كه پيش از اين در اختيار داشت درآميخت: به 

يارى اين نوآورى بنيادين، در متامى سپاه، به شيوه اى خردمندانه، تركيىب متناسب و موافق 
 نقشه هايش اختيار كرد.

) چون از هم آغوشى مردان مقدوىن و اسريان جنگى، فرزندان پسرى به دنيا آمد، شاه تعداد اين 3(
 هزار تن بودند، شاه به مجلگى، خرجى الزم را 10فرزندان را به دقت بررسى كرد. با اين كه حدود 

داد تا مهنون مرداىن آزاد، آنان را بزرگ كنند و آن ها را به دست آموزگاراىن سپرد تا ايشان را به 
 »2 «شايستگى تعليم دهند.

آنگاه شوش را مهراه سپاه ترك گفت؛ تا دجله پيش روى كرد و آن را پشت سر �اد و اردويش را در 
 »4 « برپا كرد.»3 «دهكده هاىي موسوم به «كارين»
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 »6 « عبور كرد و به حملى معروف به «سامبانا»»5 « روز از سيتاكن 4) آنگاه در مدت 4(
 روز به نزد كساىن 2 روز در آن جا ماند تا به سپاه اسرتاحت دهد؛ سپس در عرض 7درآمد. 

 ناميده مى شوند. در اين جا، اكنون، مجاعىت از بئوسيان زندگى مى كنند »7 «رسيد كه «كلون ها»
كه هنگام لشكركشى خشايارشا از ميهن شان رانده شدند و هنوز آداب و رسوم اجدادى خويش 

 را از ياد نربده، آن را حفظ كرده اند.

 زبان تكلم مى كنند: اگرچه به واسطه ى يكى از زبان هاىي كه تكلم 2) در واقع، آن ها به 5(
مى كنند به بربرها شبيه اند، وىل در زبان ديگر، مشار بسيار زيادى از واژگان يوناىن و نيز، برخى از 

 آداب و رسوم يوناىن را به دّقت حفظ كرده اند.

 ______________________________
)1.(Peukestes  

 )5، 71)؛ پلوتارك (اسكندر، 4، 12)؛ ژوسنت (2- 1، 12، 7). ر. ك به: آريان (2(

)3.(Cariens  

 ). «كارين ها» به دستور داريوش اّول در ميان رودان مستقر شدند.4(

)5.(Sittakene  

)6.(Sambana  

)7.(Kelones  

 791ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 (در اين مكان) به سر برد، اردو را مجع كرد و به منطقه اى به »1 «عاقبت پس از آن كه ... روز
 درآمد: وى از روى كنجكاوى مسري اصلى خويش را اندكى تغيري داده بود. در »2 «نام بغستان 
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واقع اين سرزمني، منطقه اى خوش آب وهوا، مملو از درختان ميوه و هر آن چه كه مايه ى 
 خوش گذراىن و لذات زندگى به حساب مى آمد، بود.

: گفته »3 «) آنگاه به منطقه اى رسيد كه مى توانست عليق گله ى زياد اسبان را تأمني كند6(
 هزار اسب در چراگاه هاى آزاد آن جا وجود داشتند، اّما هنگام ورود 160مى شد، در گذشته 

 هزار رأس نبود. اسكندر پس از آن كه سى روز در آن جا اقامت 60اسكندر، مشار آن ها بيش از 
 »4 « روز به اكباتان ماد درآمد.6گزيد، در عرض 

 و گنج هاى »5 « استاد است. سراى شاهى سرزمني ماد160) مى گويند حميط اين شهر 7(
 بسيارى در آن وجود دارد.

اسكندر در اين شهر براى مّدت زماىن، سپاه را اسرتاحت داد: بازى هاى منايشى برگزار كرد و با 
 »6 «دوستانش پيوسته باده گسارى مى كرد.

. »7 «) در حني اين باده گسارى ها، هفس تيون زياده روى كرده، بيمار شد و درگذشت 8(
 ، پرديكاس را مأمور كرد»8 «اسكندر از اين حادثه سخت متأثر شد

 ______________________________
 ). در نسخه اصلى به زبان يوناىن نيز، افتادگى مشاهده مى شود.1(

)2.((Bagistane ) ؛ بغستان، جايگاه خدايان، كه در پلوى، بيستان و در فارسى بيستون
شده است. اين نام در فرهنگ عامه تغيري معىن داده و به مفهوم «بدون ستون» آمده است. 

 بغستان بر سر جاده ى قدميى ماد به بابل واقع بوده است.

). درباره ى اسب هاى نساىي كه با عليق سرزمني ماد تغذيه 1، 13، 7). ر. ك به: آريان (3(
 ).1، 27، 10)؛ پوليب (40، 7؛ 189، 1مى شدند؛ ن. ك به: هرودوت (

  كيلومرت راه پيمود.28). وى 4(

 ). مقصود ديودور از سراى شاهى، پايتخت است.5(
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 E) و مهننني 1، 72)؛ پلوتارك (اسكندر، 1، 14، 7). ر. ك به: آريان (6(
phipposd'olynthe )Fr .Gr .Hist .126 fr .5 ) درباره ى جشن هاى مهراه با .

 ميگسارى مقدونيان ر. ك به:

 

F. Schachermeyr, SB. oster. AK. d. Wiss. 268) 1970 (, pp. 27- 
29 

). براساس نظر 4، 14، 7) و گزارش نامعلوم آريان (ر. ك: 12، 12). ر. ك به: ژوسنت (7(
)، هفس تيون به خاطر رعايت نكردن رژميى كه پزشكش براى وى جتويز 1، 72پلوتارك (اسكندر، 

 كرده بود، درگذشت.

 Var .Hist .7))؛ الني 4- 2، 72)؛ پلوتارك (اسكندر، 2، 14، 7). ر. ك به: آريان (8(
,8 ) 

 792ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 »1 «جنازه ى متوىف را به بابل بربد، زيرا مى خواست مردم خاك سپارى باشكوهى برايش برگزار كنند.

111. 

) هنگامى كه اين وقايع روى مى داد، آشوب ها و جنبش هاى انقالىب در يونان درگرفت. منشأ 1(
: شاه به »3 «، به آشوىب بازمى گردد كه دليل آن، چنني است »2 «جنگ معروف «المياك»

متامى خشرتپاون ها دستور داده بود مزدورانشان را مرخص كنند. آنان دستور را اجرا كردند، به طورى 
كه دسته هاى سرگردان مزدوران بيكار، از سراسر آسيا مى گذشتند و با غارت و چپاول، آن چه را 
كه براى ادامه ى حيات احتياج داشتند، براى خويش فراهم مى كردند. اين مزدوران پس از گذر از 

 دريا، از هر سوىي در دماغه ى تنار گرد آمدند.
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) وانگهى، خشرتپاون ها و سرداران پارسى كه از جنگ، جان به در برده، پول و سربازاىن فراهم 2(
 كرده بودند، به سوى تنار بادبان برافراشتند. نريوهايشان در آن جا به هم ملحق شدند.

 آتىن- مردى با روحى بزرگ و ىب مهتا و سخت خمالف منافع »4 «) سر آخر، لئوس تن 3(
اسكندر- را به سردارى برگزيده، به وى اختيار تام دادند. لئوس تن شروع به مذاكرات پنهاىن با 

  تاالن براى پرداخت مواجب، هم چنني 50جممع كرد و 

 ______________________________
): برخى براين باورند كه اسكندر، خود ارابه اى را كه جسد 5، 14، 7). ر. ك به: آريان (1(

 هفس تيون در آن بود، هدايت مى كرد.

)2.((Lamiaque ) ؛ اين جنگ طبق وقايع نگارى جديد، تقريبا يك دهه پس از مرگ اسكندر
، كه ( Lamia)  . م). اين جنگ نامش را از الميا322- 323روى داد (حدود سال هاى 

شهرى در يونان و در سرزمني فتيوتيد- نزديك خليج الميا- بود، وام گرفت و به شكست يونان از 
 مقدونيه پايان يافت.

 ). ن. ك به:5، 25، 1)؛ پوزانياس (5، 13)؛ ژوسنت (5- 1، 9، 18). ر. ك به: ديودور (3(

 

E. Lepore, Leosteneeleorigi nidellaguerraLam iaca, 
Laparoladelpassa to 10) 1955 (, pp. 161- 185 

 و هم چنني:

 

F. W. Mitchell, AnoteonIGII 2, 370, phoenix 18) 1964 (, pp. 
13- 17 
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مينل واقعيت اين مذاكرات را مى پذيرد. بايد علت اصلى نارضايىت آتن را در دستور اسكندر مبىن 
بر بازگشت تبعيديان، كه به معناى از دست دادن ساموس براى آتن بود، جستجو كرد. مرخص 

 هزار سرباز جنگ آزموده در اختيار آن ها مى گذارد، بانه و فرصىت 8كردن مزدوران كه حدود 
 بيش نبود.

)4.(Leosthene  

 793ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

مشار كاىف سالح براى مقابله با نيازهاى ضرورى گرفت. مهننني به منظور انعقاد پيمان نظامى، 
 متاس هاىي را با اتوىل ها- كه با شاه روابط تريه اى داشتند- برقرار كرد:

 او مهه چيز را براى جنگ فراهم آورد.

) بارى، لئوس تن كه پيش بيىن مى كرد جنگ بزرگى در پيش خواهد بود، سرگرم چنني كارهاىي 4(
شد. اسكندر، به نوبه ى خويش، مهراه با سپاهيان سبك اسلحه، اقدام به لشكركشى عليه كاسى ها 

 كرد كه از اطاعت وى سرباز زده بودند.

 .»1 «اين مردمان كه از شجاعىت ىب نظري برخوردار بودند، در كوه هاى ماد مى زيستند

آنان كه به دشوارى هاى منطقه دخلوش كرده، بر تواناىي هاى جنگى خويش مى باليدند، هرگز زير 
يوغ بيگانگان نرفتند. در زمان پادشاهى پارس، كاسى ها، تسليم ناپذير باقى مانده بودند و اكنون 
نيز، خود را مالك داراىي هاى خويش مى دانستند و از شجاعت مقدونيان، هراسى به دل راه 

 منى دادند.

) اما شاه پيش از آنان، گردنه ها را به اشغال خويش درآورد و خبش وسيعى از سرزمني كاسى ها 5(
را ويران كرد. در هر روياروىي برترى را از آن خويش مى كرد؛ بدين سان، بسيارى از بربرها را كشت 

 و مشار زيادى از آن ها را اسري كرد.
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كاسى ها كه از هر سو شكست خورده و به واسطه ى مشار اسراى جنگى سخت متأثر شده 
 بودند، ناچار شدند در مقابل آزادى اسريان، يوغ بندگى را برگردن �ند.

) آنان با سپردن جان ومال خويش در دستان شاه- به شرط اطاعت از فرامني شاهى- از صلح 6(
 روز شكست داد و شهرهاى 40بره مند شدند. اسكندر پس از آن كه اين مردمان را در مّدت 

 ، اجازه داد تا سپاه نفسى تازه كند.»2 «مهمى در اين سرزمني كوهستاىن بنا كرد

 ______________________________
). اين 31، 9، 4)؛ پوىل ين (3، 72)؛ پلوتارك (اسكندر، 3- 1، 15، 7). ر. ك به: آريان (1(

لشكركشى برق آسا عليه كوه نشينان زاگرس، ىب گمان يك شاهكار اسرتاتژيك بود. اّما نتيجه ى 
آن را به اثبات  A ntigonosLeBorgneحمسوسى را دربر نداشت، هم چنان كه ناكامى هاى 

 ).8- 4، 19، 19مى رساند (ديودور، 

). اين شهرهاى مهم، هنگامى كه آنتيگونوس، زاگروس را پشت سر گذاشت، ديگر وجود 2(
 نداشت.

شايد منظور تنها قرارگاه هاى مستحكمى بودند كه شاه در اطراف آن ها، اميد به گردآوردن 
 كوه نشينان داشت.

 794ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

112. 

 اسكندر پس از پريوزى بر كاسى ها، اردو را مجع كرد و با سپاهش به سوى بابل »1 «) ...1(
 راهى شد. وى با تأىن حركت مى كرد و در هر مرحله اى توقفى مى كرد تا سپاه اندكى بياسايد.

 رسيده بود كه به مردماىن برخورد كه در اخرتشناسى داراى »2 « استادى بابل 300) وى به 2(
شهرت زيادى بودند و عادت داشتند از طريق ستارگان- كه آن ها را در ىب �ايت مشاهده 

 مى كردند- آينده را پيش گوىي كنند.
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- آن گونه كه ناميده مى شوند- از ميان خويش ساخلورده ترين و باجتربه ترين افراد را »3 «كلدانيان 
(براى گرفنت طالع شاهى) برگزيدند. چون پيش گويان با بررسى ستارگان پى بردند كه مرگ شاه در 
بابل روى مى دهد، كلدانيان به آنان امر كردند، شاه را از خطر آگاه سازند و او را ترغيب كنند 

 به هيچ روى وارد بابل نشود.

 را، كه به وسيله ى پارسيان ويران شده »4 «) وانگهى، در صورتى كه اسكندر پرستشگاه بعل 3(
، دگربار برمى افراشت و به پيشروى پايان خبشيده، شهر را دور مى زد، مى توانست از »5 «بود

 خطر بگريزد.

 نام داشت، جرأت نكرد اين سخن را با شاه در »6 «سركرده ى فرستادگان كلدانيان كه بلفانتس 
- يكى از دوستان »7 «ميان بگذارد، او از ترس اين كار را نكرد. اّما گفتگوى رودرروىي با نئارك 

اسكندر- كرد كه در اين گفتگو، موضوع را به تفضيل برايش بازگو كرده، از وى خواست شاه را 
 در جريان بگذارد.

 ______________________________
 ). افتادگى در نسخه هاى برجاى مانده از منت اصلى نيز ديده مى شود.1(

 )5، 16، 7 كيلومرتى. ر. ك به: آريان (50). حدود 2(

، 15)، (31- 29، 2). درباره ى ستاره شناسى و ستاره شناسان «كلداىن»، ر. ك به: ديودور (3(
 ) و مهننني:193، 7)؛ پلني (3، 21)، (8- 7، 55، 19)، (3، 50

 

Ciceron, DeDiv. 1, 19, 36; 2, 46, 97 

)4.(Belos  

 )5، 1، 16). ر. ك به: اسرتابون (5(
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 پرستشگاه توسط خشايارشا ويران شده بود. ن. ك به:

 

J. Duchesne- Guillemin, Religionetpoliti quedeCyrusaXerxe s, 
Persica 3) 1967- 1968 (, pp. 8- 9 

)6.(Belephantes  

)7.(Nearque  

 795ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

) وقىت اسكندر به وسيله ى نئارك از پيش گوىي كلدانيان آگاه شد، سراسر وجودش را ترس 4(
فراگرفت و هرچه بيشرت به آوازه ى ايشان در فرزانگى مى انديشيد، ذهنش بيشرت مشّوش مى شد. 
سرآخر بيشرت دوستانش را به شهر فرستاد، حال آن كه خويشنت با پيش گرفنت راه ميان بر، از رفنت 

  و ديگر حركىت نكرد.»1 « استادى آن جا برپا كرد200به بابل اجتناب كرد. اردو را در 

 و »2 «مهگى غرق بت و حريت بودند. بسيارى از يونانيان از مجله آناكسارك فيلسوف 
 دوستانش به ديدار وى آمدند.

) آنان وقىت به انگيزه هاى اسكندر پى بردند، به استدالل هاى كارآمد فلسفى توّسل جسته، 5(
نگرش اسكندر را چنان تغيري دادند كه او هرگونه پيش گوىي، به ويژه پيش گوىي اى را كه نزد 

 كلدانيان از ارج و ارزش واالىي برخوردار بود، به ديده ى حتقري نگريست.

از اين رو، شاه كه گوىي روح زخم خورده اش با سخنراىن هاى فيلسوفان درمان شده بود، پيشاپيش 
 سپاه به بابل درآمد.

) چون سربازان پيش از او به اين شهر وارد شده بودند، اهاىل به گرمى از آنان استقبال كردند. 6(
 مجلگى خويشنت را به تن آساىي و لّذات وا�ادند:

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 آنان هر آن چه كه الزم بود به فراواىن در اختيار داشتند. بارى چنني بود وقايع اين سال.

 ______________________________
) 13، 12). بر پايه ى نظر ژوسنت (6، 16، 7 كيلومرتى. ر. ك به: آريان (35). حدود 1(

 - مستقر شد. Bursia /Borsippaاسكندر در بورسيا (بورسيپا)-

)2.((Anaxarque )-؛ آناكسارك آبدرى فيلسوف، شاگرد دموكريت و استاد پريون
Pyrrhon  اسكندر را در سفرهاى طوالىن مهراهى مى كرد. وى كه قهرمان بسيارى از -

حكايات است، گوىي اسكندر را به سوى خودكامگى سوق داد زيرا با حكومت اشراف خمالف 
 بود.

 ) استدالل وى را در اين زمينه در چندين سطر خالصه كرده است. ن. ك به:13، 12- ژوسنت (

 

Th. Gomperz, AnaxarchundKalli sthenes, dans :
Commentationesph ilologaeinhonore mTh. Mommseni) 471- 

480 (; L. Eicke, veterumphilosoph orumqualiafuerin 
tdeAlexandromagn o judicia( 1909 ), p. 6 

 

 796ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .113  . م 323- 324

 را »3 « و پاپى ريوس »2 « در آتن، روميان، گايوس پوپيليوس »1 «) در زمان آرخونىت هژزياس 1(
به كنسوىل منصوب كردند. بازى هاى املپيك براى صد و چهاردمهني بار برگزار شد كه در آن 

. در مهني سال، از سراسر- يا تقريبا »5 « فاتح مسابقه ى دو و ميداىن شد»4 «ميكيناس رودسى 
مهه ى- دنياى مسكون، منايندگاىن نزد اسكندر آمدند؛ برخى به مناسبت پريوزى هايش به او تربيك 
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مى گفتند، برخى ديگر تاج هاى پادشاهى را به وى ارزاىن مى داشتند، برخى ديگر نيز پيمان دوسىت 
و احتاد با وى مى بستند؛ بسيارى، هداياى باشكوهى برايش آوردند و برخى نيز به نزدش آمدند تا 

 خود را از اتامات وارده تربئه كنند.

) عالوه بر منايندگان سرزمني ها، شهرها و شاهزادگان آسيا، بسيارى نيز از اروپا و آفريقا آمدند. 2(
، مهننني متامى ساكنان نواحى ساحلى تا مهاجرنشينان »6 «از آفريقا؛ كارتاژيان و ليىب فينيقيان 

 از اروپا؛ شهرهاى يوناىن، مقدونيان، ايلرييان، مهننني »8 «، منايندگاىن فرستادند.»7 «هراكلس 
- كه »9 «اغلب مردمان نواحى ساحلى آدرياتيك، قبايل تراس و قبايل مهسايه شان، گاالت ها

 .»10 «يونانيان در اين زمان با نژادشان آشنا شده بودند- چنني كردند

 ) وقىت فهرست منايندگان به اسكندر داده شد، وى برآن شد برخى را در3(

 ______________________________
)1.(Hegesias  

)2.(GaiusPopilius  

)3.(Papirius  

)4.(MikinasdeRhodes  

) را در زمان آرخونىت 324اين بازى ها (تابستان ( Supra ,chap .CIX ,1)). سوپرا5(
   . م، دانسته است!326 -325، ( Chremes)خرمس 

)6.(LibyPheniciens  

)7.(Co lonnesd'Heracles  

 ) درباره ى واقعيت فرستادن منايندگان كارتاژى ترديد دارد. تعريف اصطالح 4، 15، 7). آريان (8(
Liby pheniciens -) آمده است.4، 55توسط ديودور در كتاب بيستم ( 
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)9.(Galates  

 ).4، 15، 7). ر. ك به: آريان (10(

 797ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

اولويت قرار داده، به آن ها پاسخ گويد، آنگاه سايرين را به نوبت پذيرا شود. براين اساس، خنست 
به منايندگان پرستشگاه ها بار داد؛ آنگاه كساىن را كه برايش هداياىي آورده بودند، پذيرا شد؛ سپس 
آن هاىي را كه با مهسايگانشان در منازعه بودند، به حضور پذيرفت. در نوبت چهارم، آناىن را كه 
براى امور شخصى آمده بودند، پذيرا شد و در نوبت پنجم، آن هاىي را كه نسبت به بازگشت 

 تبعيديان معرتض بودند، به حضور پذيرفت.

 و غريه را نزد »2 «، كورنتيان، اپى دوريان »1 «) بارى، ابتدا اليديان، آنگاه آمونيان، دلفى ها4(
خويش پذيرفت، زيرا از پيش، ترتيب بارياىب را براساس شهرت پرستشگاه ها مقّرر كرده بود. او 

سعى كرد به مهه ى منايندگان پاسخ درخور داده، تا جاىي كه ممكن است آنان را خشنود و راضى، 
 مرخص كند.

114. 

) مهني كه منايندگان مرخص شدند، شاه سرگرم مراسم خاك سپارى هفس تيون شد. متامى همّ  وغّم 1(
خويش را وقف برگزارى مراسم كفن و دفن كرد كه اين مراسم، از متامى آن چه كه انسان ها پيش از 
اين، در اين زمينه اجنام داده بودند، برتر بود و هيچ امكاىن براى برت برگزار كردن چنني مرامسى در 
آينده باقى مناند. در واقع از ميان دوستاىن كه مورد لطف و حمبتش قرار داشتند، هفس تيون، كسى 

 بود كه وى بيش از سايرين دوستش مى داشت.

در افتخاراتى كه شاه، پس از مرگش به وى ارزاىن داشت، احدى از او پيشى نگرفت و نتوانست 
بگريد؛ تا وقىت زنده بود، شاه از ميان دوستانش وى را مقّدم مى مشرد؛ هرچند كه كراتر، از حيث 

 وفادارى، با او مهسرى و رقابت مى كرد.
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) در واقع، روزى كه يكى از مالزمني اظهار كرد «كه مهرى كه كراتر به او دارد به مهان ميزاىن 2(
 است كه هفس تيون نسبت به وى دارد»، او پاسخ داد «كه كراتر

 ______________________________
 ). درباره ى روابط اسكندر با دلفى ها؛ ر. ك به:1(

 

A. Colombini, perunavalutazion edeirapportiDelf ico- 
macedonidalleori ginidelregnoArge ade adAlessandromagn o, 

Studiclassicieor ientali 12) 1963 (, pp. 183- 206 

  Supra ,CXIII ,1). درباره ى منايندگان اپى دوريان؛ ر. ك به:2(

 798ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

. وانگهى به »1 «ىب گمان، شاهش را دوست دارد، اّما هفس تيون، اسكندر را دوست دارد»
مادر داريوش گفته بود (هنگام خنستني ديدارشان، وقىت برابر هفس تيون كه او را شاه پنداشته بود 
سر تعظيم فرود آورد و پس از پى بردن به اشتباهش، دچار خجلت شد): «نگران نباش مادر: او 

 هم اسكندر است».

) خالصه آن كه، بني اسكندر و هفس تيون، چنان آزادى بيان و صراحت كالم دوستانه اى 3(
برقرار بود كه املپياس، از روى حسادت، نسبت به هفس تيون دمشىن مى ورزيد. املپياس در نامه اى 

 .»2 «او را به شدت سرزنش و تديد كرد

هفس تيون نيز با نامه اى پاسخ گفت و نامه اش را با اين كلمات به پايان رساند: «بس كن 
تمت هايت را! بس است عصبانيت! بس است تديدات! وانگهى، اگر هم بدان ها دامن زىن، 

 كمرتين نگراىن به خود راه منى دهم: تو مى داىن كه اسكندر از مهه قدرمتندتر است».

 ) بارى، شاه هر آن چه كه براى مراسم خاكسپارى به كار مى آمد، آماده كرد.4(
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 به شهرهاى جماور امر كرد به اندازه ى وسع خويش در برگزارى مراسم خاك سپارى مشاركت منايند
. مهننني به متامى ساكنني آسيا دستور داد كه تا پايان مراسم خاك سپارى، آتشى را كه »3«

 . پارسيان »4 «پارسيان مقّدس مى مشارند، خاموش منايند

 ______________________________
 181( Plutarque ,Moralia) و مهننني:6- 5، 47). ر. ك به: پلوتارك (اسكندر، 1(
b ) بني هفس تيون و كراتر رقابىت شديد وجود داشت. در نظام سلطنىت مقدونيه، كراتر افسرى

عاىل رتبه و جانشني پارمنيون بود؛ در حاىل كه در امپراتورى آسياىي اسكندر، هفس تيون خيليارك، 
 مهم ترين شخصيت پس از شخص شاه بود.

 ). متام منابع در دسرتس، خلق وخوى نفرت انگيز املپياس را خاطرنشان كرده اند. ن. ك به:2(

 

G. H. Macurdy, HellenisticQueen s) 1932 (, pp. 22- 44; E. 
Kornemann, GrosseFrauendes Altertums( 1942 ), pp. 85- 110 

)؛ پلوتارك 9، 14، 7). درباره ى دستور عزادارى در آسيا توسط اسكندر؛ ر. ك به: آريان (3(
 )16، 5، 10)؛ كنت كورث (2، 72(

). درباره ى حمراب هاى آتش كه در جاى جاى امپراتورى هخامنشى وجود داشته و توسط مغ ها 4(
 پاسدارى مى شدند، مطالعات زيادى صورت گرفته است. ر. ك به:

 

P. Naster, Fire- alterorFire- toweronthecoinso fPersis, 
orientaliaLovani ensiaPeriodicaI) 1970 (, pp. 125- 129 etpl. v, 

fig. 1- 18; bibl. p. 128, n. 16; k. Schippmann, 
DieiranischenFeu er heiligtumer( 1971 ), pp. 466- 515 
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 799ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 .»1 «چنني رمسى را برپا منى دارند مگر در مرگ شاه بزرگ 

) مردم صدور اين فرمان را به نشانه ى رويدادى شوم مى نگرند و كنايه از آن مى دانند كه 5(
خدايان مرگ شاه را خرب مى دهند. نشانه هاى شگفت انگيز ديگرى نيز پديدار شد كه مرگ شاه را 

 خرب مى داد: ما پس از آن كه مراسم خاك سپارى را روايت كردمي، از آن ها سخن خواهيم راند.

115. 

) سرداران و دوستان شاه، مهگى از روى چاپلوسى، جمسمه هاىي از هفس تيون، با طال، عاج و 1(
ديگر اشياى گران با ساختند. اسكندر به نوبه ى خويش، معماران، مهننني مجعى از كارگران بسيار 
خربه را گرد آورد و ديوار شهر را به طول ده استاد، ويران كرد. پس از آن كه خشت هاى پخته را 
مجع آورى و زميىن را كه مى بايست خرمىن از هيزم را دربرگريد، مهوار كرد، تلى از هيزم به شكل مربع 

 .»2 «برافراشت كه هريك از اضالع آن، يك استاد درازا داشت 

) از ديگر سوى، زمني را به سى خبش (مستطيل شكل) تقسيم و آن را با تنه ى خنل ها مسّقف 2(
كرد كه جمموعه ى ساختمان، به شكل چهارگوشى بود. آنگاه گرداگرد ديوار بريوىن را مزّين 

 رديف پاروىي قرار داشت كه ديواره هاى آن 5 كشىت 240ساخت. پايه ى اين بنا بر روى دماغه ى 
 و بر روى عرشه، با پيكره هاىي از مردان مسلح به »3 « ارش 4با دو كمان گري زانو زده، به ارتفاع 

 ، طالكارى »4 « ارش 5بلنداى 

 ______________________________
). اشاراتى كه درباره ى «عزادارى شاهى» در متون كهن وجود دارد بسيار كم و نادر مى باشند. 1(

 ر. ك به:
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)؛ كه دستور اردشري سّوم اوخوس در برپاىي مراسم سوگوارى در مرگ پدرش را 11، 7، 7پوىل ين (
 در آن آورده است.

 ). ر. ك به:2(

Ch. Picard, Manueld'archeolo giegrecqueIv) 1963 (, pp. 1180- 
1185 

 - بازسازى ها براساس توصيف ارائه شد، مهگى حدسى و بر فرض و گمان استوار بوده اند.

ديودور- تنها منبع ما- بناىي را كه توصيف مى كند به چشم خويش نديده است. به نظر مى رسد 
كه وى مكعب بزرگى از خشت ها را تصور كرده كه به واسطه ى مطّبق بودن، مستحكم و ايوان 

آن با سقفى پوشيده شده و ديوارهاى بريوىن با زيورآالتى كه بر روى هم گزارده شده بودند، آراسته 
 شده بود.

 ر. ك به:

 

F. R. Wusu, ZudenHypomnemata Alexandersd. Grossen: 
DasGrambaldesHep haistion, Jahresheftedesos t. arch. Inst. 44) 

1959 (, pp. 147- 156 

  مرت1/ 80). 3(

  مرت2/ 25). 4(

 800ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 شده بود كه علم هاى سرخ مندين، فواصل بني آن ها را مى پوشاند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 ارش، طبقه ى دوّم را دربر 15) درست بر روى دماغه ى كشىت ها، آتشدان هاىي به ارتفاع 3(
مى گرفت. دسته هاى اين آتشدان ها به تاج هاى طال و باالى شعله، به عقاب هاىي با بال هاى 
گشوده كه به پايني چشم دوخته بودند، مزّين شده بودند. مقابل پايه ى هريك از آتشدان ها، 
مارهاىي (نصب شده بود) كه به عقاب ها چشم دوخته بودند. در طبقه ى سّوم، جمموعه اى از 

 انواع حيوانات كه توسط شكارچيان تعقيب مى شدند، چيده شده بود.

 زرين و پنجمني به شريها و ورزاهاىي كه پشت »1 «) پس از آن، طبقه ى چهارم به سانتورى 4(
سرهم مى آمدند، مزّين شده بود. يادمان جنگ افزارهاى مقدونيان و بربرها، خبش باالىي را 

مى پوشاند: برخى، شجاعت نظامى و برخى ديگر، شكست را در ذهن متبادر مى كرد. بر روى 
 توخاىل آراسته شده بودند؛ آن هاىي كه مى بايست آوازهاى حزن انگيز »2 «مهه ى اين ها، سرين هاى 

 .»3 «مراسم خاك سپارى را براى متوىف خبوانند، به صورت پنهاىن، درون آن ها جاى مى گرفتند

  بود. خالصه اين كه؛ مهگان براى برگزارى »4 « ارش 130) ارتفاع كل بنا بيش از 5(

 ______________________________
)1.((Centaure ) ؛ سانتورها موجودات عجيىب بودند كه نيمى از بدن آن ها اسب و نيم ديگر

 بدن انسان بود.

از دوره ى كالسيك، آن ها را با چهار پاى اسب و دو بازوى انسان تصوير مى كردند. سانتورها در 
كوهستان ها و جنگل ها به سر مى بردند. غذاى آن ها گوشت خام بود و عادات عجيىب داشتند. 

 آن ها در بسيارى از اساطري دخالت داشته اند.

)2.((Sirenes ) ؛ فرشتگان درياىي كه نيمى از بدن آن ها پيكر زن و نيم ديگر بدن پرندگان بود
و خنستني بار در اوديسه است كه از آن ها ياد شده است. افسانه نويسان باستان، سرين ها را 
موسيقى دانان ماهرى مى شناختند و از وظايفى كه هريك از آنان در آوازهاى سه يا چهار نفرى 
اجرا مى كردند، مطلع بودند؛ مثال به عقيده ى آپولودور يكى از آن ها چنگ مى نواخت، ديگرى 
آواز مى خواند و سومى ىن مى زد. در پاره اى حتقيقات، سرين ها را در زمره ى خداياىن به مشار 

براى «نيكبختان» آواز ( Fortunees)آورده اند كه در آن دنيا و در جزاير خوشبخىت 
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مى خواندند. آن ها به جتسم مهاهنگى هاى طبيعت توفيق يافته بودند و به مهني مناسبت آن ها را بر 
 مقربه ها تصوير مى كردند.

) 1، 20، 4). عقيده ى وارد كردن آوازخوانان درون پيكره ها هيچ جاى شگفىت ندارد: پوىل ين (3(
- شاه مقدوىن- فيل هاى چوبيىن ساخت و فلوت زناىن كه ( Persee)روايت مى كند كه پرسه 

درون هريك از اين حيوانات چوبني پنهان شده بودند، با آلت موسيقى خويش، صداى فيل را 
 تقليد مى كردند.

  مرت58). بيش از 4(

 801ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

هرچه برت مراسم خاكسپارى باهم رقابت مى كردند: سرداران و سربازان، منايندگان و از مجله 
 »1 « هزار تاالن شد.12ساكنني: چنان كه گويند هزينه ى برگزارى اين مراسم بالغ بر 

) اسكندر مهاهنگ با اين شكوه و جالل، از ديگر احرتاماتى كه به مناسبت اين خاك سپارى به 6(
عمل آورد، به متامى رعايايش دستور داد كه براى هفس تيون، به منزله ى «ايزدى از دودمان 

- يكى از »3 « قرباىن كنند. در واقع، تقدير چنني خواست كه فيليپوس »2 «خدايان خنستني»
دوستان اسكندر- با پيامى از هاتف آمون، كه امر به قرباىن براى «هفس تيون ايزد» كرده بود، از 
راه برسد. از اين روى، اسكندر خرسند از اين كه ايزد بر عقيده ى وى صّحه گذارده است، خنستني 
كسى بود كه قرباىن را تقدمي كرد. او پس از اين كه ده هزار حيوان از هر نوع قرباىن كرد، براى عموم 

 »4 «مهماىن باشكوهى برپا داشت.

116. 

) شاه كه پس از مراسم خاك سپارى در پى آرامش بود، سرگرم تفريح و جشن شد. وقىت در اوج 1(
قدرت و خوشبخىت مى منود، سرنوشت، زماىن را كه طبيعت براى زيسنت به وى خبشيده بود، كوتاه 
كرد. ىب درنگ، خدايان نيز پايانش را خرب دادند و عالمي و نشانه هاى بسيار و شگفت انگيزى 

 .»5 «پديدار گشت 
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) روزى شاه در حال مشت و مال دادن خويش، جامه ى شاهى و ديهيم را روى صندىل قرار 2(
داد. در اين حال، اسريى از اهاىل شهر خود را از غل وزجنري رهانيد و دور از چشم نگهبانان و 

 .»6 «بدون مانعى، دروازه ى كاخ را پشت سر �اد

 ______________________________
) و پلوتارك (اسكندر، 8، 14، 7) نيز مهني روايت را دارد؛ اّما آريان (12، 12). ژوسنت (1(

  هزار تاالن آورده اند.10) هزينه ى آن را 3، 72

). مقصود خداياىن است كه فرزندان اورانوس (آمسان) و گايا (زمني) حمسوب مى شدند و نه 2(
 دودمان زئوس و املپى ها (كه دومني دودمان خدايان را دربر مى گرفتند).

)3.(Philippos  

 )17، 4، 7). درباره ى قرباىن ها؛ ر. ك به: آريان (4(

 ). درباره ى اين نشانه ها؛ ر. ك به:5(

 

J. Hubaux, LefantomedeBabyl one, L'AntiquiteClass ique 19) 
1950 (, pp./ Ph. J. Derchain 367- 382 

 ). ر. ك به:6(

Aristobule, Fr. Gr. Hist. 139 fr. 58)- Arrien, 7, 24, 1- 3)  

 )1، 74 و 4- 3، 73مهننني: پلوتارك (اسكندر، 

 802ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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) او به صندىل نزديك شده، جامه ى شاهى را دربر كرد و ديهيم را بر سر �اد. آنگاه ىب حركت 3(
بر صندىل نشست. مهني كه موضوع روشن شد، شاه كه از اين رويداد شگفت، سخت پريشان 

شده بود به صندىل نزديك شد و ىب آن كه پريشاىن اش را نشان دهد، به آرامى از مرد پرسيد: 
 «كيست و چرا چنني كرده است؟»

) چون مرد اظهار ىب اطالعى كرد، اسكندر درباره ى اين رويداد شگفت به پيش گويان مراجعه 4(
كرد. وى مطابق حكم پيش گويان، اين فرد را هالك كرد تا شورخبىت به مهان شخص بازگردد. 

خويشنت، جامه اش را برگرفت و براى خدايان نگه دارنده قرباىن كرد، اّما در هراس بود و پيش گوىي 
كلدانيان به خاطرش آمد. وى فيلسوفاىن كه او را متقاعد كردند به بابل درآيد، به باد سرزنش و 
نكوهش گرفت؛ حال آن كه دانش فىن كلدانيان و فرزانگى شان را مى ستود: خالصه آن كه سخنان 
ناشايسىت را روانه ى كساىن كرد كه سعى مى كردند از طريق توضيحات ماهرانه و سفسطه گرانه، 

 قدرت تقدير را به هيچ انگارند.

) اندك زماىن بعد، خدايان نشانه ى ديگرى مربوط به سلطنت، به اسكندر مناياندند. او برآن 5(
شد تا مانداب بزرگى كه بابل را دربر مى گرفت، مورد كنكاش قرار دهد و مهراه دوستانش بر چند 
كشىت سبك به كشىت راىن پرداخت. در اين زمان، كشىت اش از باقى كشىت ها جدا شد و اسكندر 

 براى چند روز، تنها و سرگردان بود تا جاىي كه ديگر اميدى به رسنت نداشت.

) آنگاه وقىت مسري كانال باريكى، زير پوشش درختان را دنبال مى كرد، چون اين درختان بر 6(
فراز آب، طاقى را تشكيل داده بودند، نيم تاج از سرش به درون مانداب افتاد، يكى از پاروزنان با 
شنا خود را به ديهيم رساند و براى آن كه آن را به سالمت رساند، پيش از آن كه شناكنان به 

 .»1 «كشىت درآيد، آن را بر سر �اد

 شب را ىب هدف و سرگردان سپرى كرد، جان به در برد و 3 روز و 3) اسكندر پس از آن كه 7(
 چون به شيوه اى نابيوسيده ديهيمش را بازيافت، دگربار، درباره ى 

 ______________________________
 ). ر. ك به:1(
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Aristobule, Fr. Gr. Hist. 139 fr. 55)- Arrien, 7, 22, 2- 5)  

 آريان مى افزايد كه برخى از مورخان، افتخار پيدا كردن ديهيم را به سلوكوس نسبت داده اند.

 803ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 آن چه كه اين نشانه خرب مى داد به پيش گويان مراجعه كرد.

117. 

) هنگامى كه پيش گويان به وى توصيه كردند قرباىن هاى باشكوهى به افتخار خدايان برپا دارد، 1(
با اصرار زيادى از شاه خواسته شد تا در جشن ديوىن سوس، نزد يكى از دوستانش، مديوس 

؛ او در آن جا پس از آن كه ميزان زيادى شراب ناب سر »2 «، شركت جويد»1 «تسالياىي 
  بزرگى را پر كرد و تا آخرين قطره ى آن را نوشيد.»3 «كشيد، «جام هرقل»

) ناگهان، مهنون كسى كه ضربه ى سخىت بر وى وارد آمده باشد، نعره اى برآورد و شروع به 2(
ناله كرد: دوستانش وى را روى دست ها بريون بردند. مهني كه خدمت كارانش او را حتويل گرفتند، 

 »4 «بر بسرتى خوابانده و به دّقت از او پرستارى كردند.

) اّما چون درد شديدتر شد، پزشكان را فراخواندند: كسى نتوانست او را جنات خبشد. وقىت از 3(
درد و رنج هاى بسيار طاقت فرسا به ستوه آمد و اميد به جنات را از كف داد، حلقه انگشرتى اش را 

 بريون آورده، آن را به پرديكاس داد.

) چون دوستانش پرسيدند كه تاج وختت را به چه كسى وامى �د، پاسخ داد: «به قوى ترين!» 4(
مهننني افزود (اين آخرين كالمش بود) كه مجلگى دوستان نزديكش، به افتخار وى، نربد بزرگى را 

 »5 «هنگام مراسم خاكسپارى برپا دارند.

 ______________________________
)1.((Le ThessalienMedios ) ؛ درباره ى مديوس الريساىي، سرباز و نويسنده اى كه نقش

   . م به عنوان فرمانده ى ناوگان آنتيگونوس ايفا كرد؛ ر. ك به:323مهمى پس از سال 
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Fr. Gr. Hist. 129 T 1- 7; Chr. Habicht, EpigraphischeZeu 
gnisseZurGeschic hteThessaliensun ter derMakedonischen 

Herrschaft, AncientMacedonia) 1970 (, pp. 265- 269; B. Helly, 
GonnoiII, Les inscriptions( 1973 ), n 01; J. etL. Robert, Bull. 

Ep. 1971, n 0379 et 1973, n 0243 

) به اين دعوت اشاره 4، 24، 7) و آريان (3، 75)؛ پلوتارك (اسكندر، 13، 12). ژوسنت (2(
 كرده اند.

)3.(Couped'Heracles  

) نيز روايىت مانند روايت ديودور دارد. اّما براى آگاهى بر ديگر روايات ن. 13، 12). ژوسنت (4(
 ك:

 ). مهننني:3، 27، 7) و آريان (3، 75پلوتارك (اسكندر، 

 

Aristobul, Fr. Gr. Hist. 139 fr. 59 

 و

Ephipposd'Olynth e, Fr. Gr. Hist. 126 fr. 3; Nicobule, Fr. Gr. 
Hist. 127 fr. 1- 2 

 ) نيز روايىت مهانند ديودور از ماجرا دارد.5- 4، 5، 10). كنت كورث (5(

 804ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 ماه پادشاهى. از ميان متامى 7 سال و 12) بارى، چنني بود چگونگى مرگ اسكندر پس از 5(
شاهاىن كه پيش و پس از وى آمدند، تا دوره ى ما، او كسى است كه بزرگ ترين كارهاى منايان را 

 حمّقق ساخته است.

) چون برخى موّرخان روايت متفاوتى را از مرگ شاه به دست دادند (آنان بيان مى دارند كه 6(
 مرگش بر اثر زهرى كشنده عارض شد)، الزم مى دانيم گفته هايشان را به سكوت نگذرانيم.

118. 

) آنان در واقع اظهار مى دارند كه آنىت پاتروس- كسى كه اسكندر، سردارى اروپا را به وى 1(
 »1 «واگذار كرده بود- با املپياس، مادر شاه، وارد منازعه شد.

در ابتدا، اين سردار هيچ نگراىن از املپياس به خود راه منى داد، زيرا اسكندر به تمت هاىي كه به وى 
روا مى داشتند، وقعى منى �اد؛ اّما پس از آن، چون كينه ى دو طرف بيشرت و بيشرت شد، شاه دمشىن 
خويش را نسبت به آنىت پاتروس در بسيارى از موارد نشان داد، زيرا بر آن بود تا مادر را در متامى 

زمينه ها- براى ابراز پرهيزگارى نسبت به خدايان- خوشنود نگاه دارد. آنان مى افزايند كه قتل 
 و آنىت پاتروس از طريق پسرش- ساقى »2 «فيلوتاس و پارمنيون لرزه بر اندام دوستان شاه انداخت 

 - زهرى كشنده به اسكندر نوشاند.»3 «شاه 

) چون آنىت پاتروس پس از مرگ شاه حاكميت مطلق را در اروپا به دست آورد و پسرش، 2(
كاساندروس، پس از او تاج وختت را به ارث برد، بسيارى از موّرخان جرأت نكردند مسموم كردن 

 . اّما اعمال »4 «شاه را در نوشته هايشان ثبت كنند

 ______________________________
، 12، 7)؛ آريان (4، 49، 18). درباره ى روابط آنىت پاتروس با املپياس ر. ك به: ديودور (1(
 .( Moralia ,180 e))؛ پلوتارك 7، 39)؛ پلوتارك (اسكندر، 6- 7

؛ واكنش آنىت پاتروس با ( Moralia 183 f)؛ پلوتارك 8، 49). ر. ك به: پلوتارك (اسكندر، 2(
 شنيدن خرب به قتل رسيدن پارمنيون).
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)، آنىت پاتروس از اين مى هراسيد كه كراتر از جانب 15، 10، 10بر پايه ى نظر كنت كورث (
 شاه مأمور هالك كردن وى باشد. ن. ك. به:

 

G. T. Griffith, AlexanderandAnti paterin 323 B. C., proc. 
oftheAfricanClas s. Ass. 8) 1965 (, pp. 12- 17 

   . م به دستور املپياس اعدام شد.317). نيكانور در 3(

 )18، 10، 10). ر. ك به: كنت كورث (4(

 805ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كاساندروس، خود سخن مى گويند و نشان مى دهند كه دمشىن وى با اسكندر تا چه ميزان بود: او 
املپياس را هالك و جسدش را بدون خاك سپارى رها كرد و در بازسازى تب- كه به وسيله ى 

 اسكندر ويران شده بود- شتاب كرد.

) پس از مرگ شاه، سى سى گامربيس- مادر داريوش- مدت زمان زيادى بر مرگ اسكندر و 3(
تنهاىي خويش گريست. چون به پايان عمرش رسيده بود، از گرسنگى خود را هالك كرد و پس از 

 »1 «چهار روز جان سپرد؛ اين چنني در فالكت، اّما نه بدون افتخار، بدرود حيات گفت.

) ما براساس طرحى كه در آغاز اين كتاب براى خويش پى رخيته بودمي، به مرگ اسكندر 4(
 رسيدمي. در كتاب بعدى، مى كوشيم سياست جانشينانش را شرح دهيم.

 ______________________________
 )25- 19، 5، 10). درباره ى مرگ سى سى گامربيس؛ ر. ك به: كنت كورث (1(

 807ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ضميمه يك 
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 الف- واحدهاى وزن در آتن 

 ب- واحدهاى پول در يونان 

 ج- واحدهاى طول و سطح در يونان 

 د- ماه هاى يوناىن 

 809ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 الف- واحدهاى وزن در آتن 

Talanton 

  كيلوگرم 35/ 937- تاالن- 

Mna 

  كيلوگرم 0/ 599- مس- 

Draxma 

  كيلوگرم 0/ 006- دراخم- 

  براى پول براى كاالواحدهاى وزن منتسب به سولون 

Xalkous 

  گرم 0/ 09- خالك 

Emiobolion 

  گرم 0/ 36 خالك- 4- نيم اوبول- 
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Obols 

  گرم 1 گرم- 0/ 72 خالك- 8- اوبول- 

Draxme 

  گرم 6 گرم- 4/ 32 اوبول- 6- دراخم- 

Mna 

  گرم 606 گرم- 432 دراخم- 100- مني- 

Talanton 

  گرم 3636 گرم- 25920 مني- 60- تاالن- 

 810ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ب- واحدهاى پول در يونان 

  دراخم Xrubous - 02 يا فقطXrubousStaterپول طال

  - نيم اوبول Emiobolonپول نقره 

Obolos 

 - اوبول 

Diobolon 

  اوبوىل 2 اوبول- 2- 

Tetrobolon 
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  اوبول 4- 

Draxme 

  اوبول 6- دراخم- 

Tetradraxmon 

  دراخم 4- 

  اوبول 1/ 8 خالك- XalKous - 1پول مس 

Dixalkon 

  اوبول 1/ 4 خالك- 2- 

 811ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ج- واحدهاى طول و سطح در يونان 

  مرتمربع 0/ 0087 - پاى مربع- Tetragonos- واحدهاى مربع براى سطح:1

Akaina 

  مرتمربع 8/ 76 پاى مربع- 100- 

Pletron 

  مرتمربع 87/ 6 پاى مربع)- 1000- پلرت مربع (

  مرت0/ 018 پا- 1/ 6 انگشت- Dakplos - 1- اندازه هاى معمول:2

Kondulos 
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  مرت0/ 037 پا- 1/ 8 انگشت- 2- 

owron 

  مرت0/ 074 پا- 1/ 4 انگشت- Palaiste - 4يا

Pous 

  مرت0/ 296- پا- 

Pexlls 

  مرت0/ 444 پا- 1/ 5- ارش- 

Orguya 

 1/ 776 پا- 6- بغل- 

  مرت0/ 74 پا- 2/ 5 - گام- Gemaarlous- اندازه هاى راهپيماىي:3

Pletron 

  مرت29/ 6 پا- 100- پلرت- 

Stadion 

  مرت177/ 6 پا- 600 ارش- 400 بغل- 100- استاد- 

 812ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 د- ماه هاى يوناىن 
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 روز نسبت به سال 10در گاهشمارى يونانيان، ماه هاى قمرى متداول بود. بنابراين چون ساىل 
خورشيدى كسرى به وجود مى آمد، گاهى يك ماه اضاىف بني ماه هاى پاييز و زمستان به آن ها 

 اضافه مى كردند. هر ماه از سه دهه تشكيل مى شد و هر روز اسم خمصوص خود را داشت.

Gamelion Ekatombeon 

Metagitnion 

  زمستان Antesterionتابستان 

Elafebolion Boedromion 

Munukion Puanepsion 

Mamaktersion 

  بارTargelionپاييز

Skirofosion Posideon 

  posideonBماه اضاىف 

 813ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ضميمه دو تصاوير و نقشه ها

 815ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نقشه جهان از ديدگاه هكاته آبدرى 

 816ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نقشه جهان از ديدگاه هرودوت هاليكارناسى 
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 817ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نقشه جهان از ديدگاه پتومله (بطلميوس)

 818ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نقشه جهان از ديدگاه اسرتابون 

 819ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

سرزمني سكاها: حمل سكونت هيپربورها، سارومات ها و گروهى از اقوام سكاىي كه از مشال غرىب 
 درياى سياه تا مشال شرقى آن پراكنده بودند، مشخص شده است.

 820ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 سپاهيان هخامنشى جتهيزات و تداركات جنگى را با اجياد پلى از قايق ها جاجبا مى كردند.

 «برگرفته از كتاب اسكندر كبري تأليف پى ير بريان»

 821ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 نربد ساالميس، به صف آراىي قواى پارسى، يوناىن و ناوگان جتهيز شده مصريان توجه كنيد.

 822ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نقشه آشور، بابل، كلده، خبشى از ماد و ارمنستان مطابق با سنگ نبشته هاى آشورى و داخل 
 پرانتز از نوشته هاى جغراىف دانان و مورخان يونان و روم استخراج شده اند، نام هاى 

 823ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نوشته هاى موّرخان و جغراىف دانان باستان. بر نقشه دو گروه از نام ها مشخص شده اند: نام هاى 
 بدون پرانتز از سنگ نبشته هاى به خط ميخى استخراج و دقيقا به مهان صورت ضبط شده اند.
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 824ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نقشه مصر بر پايه سنگ نبشته هاى هريوگليف و نوشته هاى بر جاى مانده از موّرخان و پلوزيوم و 
ماندزى توجه كنيد). اعداد يوناىن معرف حمل استقرار سلسله هاى فراعنه مصر موضع برخى از 

 نام هاى مصر سفلى حدسى است.

 825ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

جغراىف دانان يونان و روم. هفت دهانه نيل بر روى نقشه مشخص شده اند (به دهانه هاى است. 
 نام هاى داخل پرانتز از سنگ نبشته هاى هريوگليف استخراج شده و مهانگونه آمده اند.

 826ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

قلمرو امپراتورى پارس. در كادر مستطيل پايني نقشه، مكان هاى مهم سرزمني بابل دروازه ايشتار، 
 كاخ تابستاىن نبوكد نصر دوم و جاده هاى منتهى به سرزمني هاى 

 827ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

به منايش درآمده است، به اين مكان ها توجه كنيد: معبد بعل، دروازه مردوك، ماد، سوريه، آشور و 
 كلده.

 828ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 ايالت هخامنشى با اعداد يوناىن بر روى نقشه مشخص اياالت براساس 20نقشه امپراتورى پارس. 
 نام هاى ارائه شده توسط موّرخان و جغراىف دانان دوره باستان 

 829ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

شده اند. اين نقشه براساس منت هرودوت تنظيم شده، بنابراين نام هاى شهرها و است. مكان 
 استقرار سكاها نيز بر پايه نوشته هاى هرودوت مشخص شده است.
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 830ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 سنگ نبشته اى يوناىن كه پريوزى يونانيان بر پارسيان بر آن كنده شده است.

 831ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 مرت عرض، در فاصله سال هاى 23 كيلومرت طول و 6تنگه كورنت: احداث كانال، با بيش از 
  م. اجنام پذيرفت.1893- 1883

 832ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

كالهخودهاى پارسى و يوناىن در موزه املپياى يونان: تصوير باال (مست چپ): كالهخودى 
 پارسى با نوشته اى بر روى آن. تصوير باال (مست راست): كالهخودى كورنىت از جنس مفرغ.

 تصوير پايني: كالهخودى منسوب به ميلتياد.

 833ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نقشه صور: خاكريزى كه توسط اسكندر براى غلبه براين سرزمني اجياد شد در نقشه مشخص شده 
 است.

 834ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

حماصره صور توسط نريوهاى اسكندر. در حاشيه پايني (مست چپ)، نردبان ها و ادوات متحرك 
براى ورود سپاهيان مهاجم به باروها منايش داده شده است. «برگرفته از كتاب اسكندر كبري تأليف 

 پى ير بريان»

 835ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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حمل و چگونگى وقوع نربد ايسوس.- به صف آراىي قواى پارسى و مقدوىن در برابر هم توجه كنيد: 
سپاهيان فاالنژ، سواره نظام و پياده نظام، هوپليت هاى مقدوىن و سپاهيان سنگني اسلحه پارسى در 

 برابر هم مشخص شده اند.

 836ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نقشه فتوحات اسكندر از ديدگاه ديودور.- حمل وقوع نربدهاى گرانيك، ايسوس و گوگمل بر روى 
 نقشه با عالمت ضربدر مشخص شده است.

 837ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

نقشه فتوحات اسكندر از ديدگاه ديودور.- به اسكندريه ها و حمدوده جغرافياىي اقوام مستقر در 
 سرزمني هند توجه كنيد.

 838ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 لشكركشى اسكندر مقدوىن به مشرق زمني: مسري لشكركشى اسكندر و

 839ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 راه درياىي كه نئارخوس (نئارك) پيموده، بر نقشه مشخص شده است.

 840ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

ماسكى از طال مربوط به مراسم تدفني مقدونيان. اين ماسك از گورى متعلق به خاندان سلطنىت 
 مقدوىن به دست آمده است.

 841ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 معبد پارتنون آتن از چشم انداز غرىب آن.

 843ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 مناىي بازسازى شده از ختت مجشيد

 «برگرفته از كتاب اسكندر كبري تأليف پى ير بريان»

 845ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 شجره خاندان هخامنش 

 847ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 منايه الفباىي نام هاى كسان و جاها

 426، 366 آئروپوس، آ

 766، 749آئورنيس، 

 166آباريس هيپربورى، 

 431آباسنوم، 

 415آباسىن ها، 

 687آبدالونيموس، 

 521، 520آبدر، 

 521، 520آبدريان، 

 438آبدمون، 

 717آبولتس (خشرتپاون)، 

 195آبيدوس، 
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 557آپارى توآ، 

 296آپلس، 

 456، 455آپنني، 

 801، 98آپولودور آتىن، 

 715آپولودور آمفى پوليسى، 

، 679، 563، 497، 496، 332، 233، 225، 210، 209، 194، 166، 165آپولون، 
687 ،694 

 329آپولوىن، 

 498آپولونيا، 

 357آپولونيوس، 

 464آپوىل، 

 271آپيوس كلوديوس، 

 624، 621، 620، 619آتال، 

 422آتامانيان، 

 607، 606آتاناس، 

، 239، 237، 227، 226، 225، 210، 209، 196، 194، 193، 189، 98آتن، 
240 ،241 ،242 ،243 ،248 ،250 ،252 ،253 ،255 ،256 ،257 ،261 ،262 ،
263 ،265 ،266 ،268 ،269 ،271 ،274 ،276 ،279 ،280 ،283 ،284 ،286 ،
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288 ،291 ،293 ،294 ،295 ،299 ،307 ،308 ،312 ،314 ،316 ،317 ،318 ،
326 ،333 ،337 ،358 ،359 ،360 ،361 ،363 ،367 ،375 ،379 ،387 ،403 ،
421 ،426 ،430 ،432 ،434 ،437 ،439 ،444 ،480 ،483 ،490 ،492 ،499 ،
501 ،502 ،503 ،504 ،505 ،506 ،508 ،509 ،510 ،511 ،518 ،520 ،521 ،
522 ،523 ،524 ،527 ،531 ،532 ،533 ،534 ،535 ،537 ،540 ،543 ،544 ،
551 ،554 ،556 ،558 ،559 ،564 ،565 ،570 ،571 ،575 ،576 ،577 ،579 ،
580 ،587 ،588 ،590 ،592 ،596 ،597 ،598 ،602 ،607 ،608 ،619 ،620 ،
623 ،624 ،630 ،638 ،639 ،640 ،642 ،655 ،659 ،676 ،690 ،711 ،728 ،
729 ،730 ،743 ،753 ،787 ،788 ،790 ،792 ،797 ،810 

 644، 643، 627، 422، 210آتنا (ايزد بانو)، 

 648آتنا (معبد)، 

 481، 325، 137، 133آتنه (مورخ)، 

، 225، 215، 214، 213، 211، 209، 208، 207، 193، 191، 189، 166آتنيان، 
226 ،227 ،228 ،229 ،230 ،231 ،232 ،233 ،236 ،237 ،239 ،240 ،241 ،
242 ،243 ،244 ،245 ،247 ،251 ،252 ،255 ،256 ،257 ،261 ،262 ،264 ،
263، 

 848ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

265 ،267 ،275 ،276 ،277 ،280 ،281 ،283 ،284 ،285 ،286 ،287 ،288 ،
289 ،290 ،291 ،293 ،294 ،295 ،296 ،301 ،312 ،313 ،314 ،318 ،334 ،
338 ،359 ،361 ،362 ،403 ،407 ،420 ،421 ،426 ،427 ،432 ،434 ،437 ،
438 ،440 ،441 ،453 ،506 ،508 ،509 ،510 ،511 ،512 ،514 ،518 ،519 ،
521 ،523 ،524 ،531 ،532 ،534 ،535 ،536 ،559 ،562 ،565 ،567 ،568 ،
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569 ،570 ،572 ،577 ،581 ،582 ،587 ،591 ،592 ،593 ،595 ،602 ،607 ،
608 ،620 ،623 ،624 ،630 ،639 ،640 ،651 ،712 ،772 ،788 ،789 

 194، 192آتوس (كوه)، 

 667، 648آتيزيس، 

، 425، 359، 335، 287، 283، 227، 215، 212، 211، 210، 208، 120آتيك، 
511 ،559 ،562 ،596 ،639 ،787 ،788 

 360آخارن، 

 704، 591، 585، 577، 567، 539، 538، 513، 348، 339، 193آخاييان، 

 539آخاييان (جممع)، 

 398، 281، 278، 273، 272آخرادين، 

 358آخروز، 

 509، 486، 484، 477آخوريس، 

 652آدا، 

 345آدراست، 

 627آدراستيا، 

 366، 307آدرانوم، 

 759آدرست ها، 

 797، 490آدرياتيك، 
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 685، 258، 257، 164آدمت، 

 241آدميانت، 

 742آراخوزى (آراخوسيا)، 

 722، 353، 161آراكس، 

 148، 143، 142، 140، 139، 138، 137، 103آرباس مادى، 

 137آرباكس، 

 151، 148آربيان، 

 779آربيت ها، 

 151آرتائيس، 

 600، 284، 280، 244، 232، 230آرتاباز (آرتابازوس)، 

 275، 274آرتابان، 

 733آرترودون، 

 406آرتس السدموىن، 

 207، 196آرمتيزيوم، 

 233، 209، 105آرمتيس، 

 151، 150، 149، 148، 135آرته، 

 151، 148آرتى كاس، 
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 151، 150آرتينس، 

 641، 366، 248آرخالئوس، 

 275آرمخيد، 

 332آرخونيد، 

 332آرخونيديوم، 

 549، 548، 267، 248آرخيداموس، 

 386آرخيلوس، 

 385آرخيلوس توريومى، 

 430آرژزى پوليس، 

 433آرژه، 

 97آرژير (آرگري)، 

 519آرژينوس (جممع اجلزاير)، 

 772، 462، 163آرس، 

 645آرسامنس خشرتپاون، 

 331آرسزى الئوس، 

 625آرسس، 

 645آرسيتس، 
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 603آرشام، 

، 579، 562، 560، 558، 557، 554، 553، 533، 489، 334، 290، 270آركادى، 
580 ،587 ،588 ،591 ،606 

، 566، 565، 563، 562، 561، 560، 558، 557، 553، 513، 488آركاديان، 
573 ،574 ،579 ،580 ،581 ،587 ،591 ،605 ،621 ،630 

 152آركتوروس، 

 849ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، 540، 527، 526، 503، 432، 356، 269، 268، 257، 256، 194، 135آرگوس، 
552 ،554 ،557 ،577 

، 558، 438، 432، 427، 422، 421، 318، 287، 269، 268، 194آرگوسيان، 
560 ،566 ،577 ،591 ،621 ،630 

 438، 285، 269، 268آرگوليد، 

 268، 194آرگوليس، 

 353آرگونوت ها، 

 511آره توز، 

 555آرهى دايوس، 

 603آرياسپ، 

 742، 741آرياسپيان، 
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 157، 119، 116آريان، 

 155آرياىن ها، 

 350، 349، 347، 346، 343آريده، 

 367آريسب، 

 324آريست، 

 621، 98آريستارك، 

 643آريستاندروس، 

 414آريستوت، 

 511آريستوتلس، 

 690آريستوفان، 

 711آريستوفون، 

 533، 367، 533آريستوكرات (آريستوكراتس)، 

 582، 313آريستوكراسى، 

 376آريستوماك، 

 564آريستومنس، 

 362، 293آريستون، 

 578آريستيپ، 
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 579آريستيپ سرينائيكى، 

 248، 247، 245، 244، 242، 229، 228، 189آريستيد، 

 226آريفرون، 

 422آريكا، 

 162آرمياسپيان، 

 722، 720، 643، 599، 598آريوبرزن (آريوبرزنس)، 

 106آريوس، 

 782، 746، 343آريه، 

 618آزوپوس (رود)، 

 642، 422آژاكس، 

 422آژاكس بزرگ، 

 555، 503، 502، 499آژزى پوليس، 

، 425، 424، 423، 419، 418، 417، 416، 345، 308آژزيالس (آگسى الئوس)، 
438 ،499 ،501 ،510 ،513 ،514 ،515 ،516 ،517 ،523 ،542 ،544 ،545 ،
548 ،549 ،551 ،554 ،561 ،562 ،565 ،589 ،596 ،597 ،602 ،603 ،604 ،
605 

 350آژياس آركادياىي، 

 435، 322آژير (آژيريوم)، 
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 436، 415آژيريان، 

 441، 439، 436، 415، 322آژيريس، 

 713، 712، 688، 589، 588، 333آژيس، 

 151آسپاداس، 

 440آسپندوس، 

 440آسپندوسيان، 

 151، 148آستياگ (آستياژ)، 

 151، 150آسىت باراس، 

 374آسىت داماس، 

 151آسىت گاس، 

 537، 534آستيوس، 

 154آسزين، 

 252آسس توريد، 

 110آسكالون، 

 229، 228آسوپوس، 

 546آسوپوس عليا، 

 416، 392آسوريىن ها، 
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، 127، 126، 125، 122، 116، 114، 113، 112، 107، 105، 103، 97آسيا، 
133 ،135 ،147 ،148 ،154 ،163 ،164 ،165 ،167 ،215 ،216 ،232 ،233 ،
235 ،236 ،237 ،242 ،260 ،262 ،265 ،266 ،277 ،307 ،308 ،338 ،339 ،
363 ،364 ،367 ،368 ،419 ،423 ،426 ،427 ،439 ،440 ،441 ،452 ،477 ،
486 ،487 ،496 ،497 ،513، 

 850ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

530 ،570 ،598 ،601 ،605 ،618 ،620 ،624 ،629 ،640 ،642 ،643 ،647 ،
660 ،661 ،671 ،675 ،713 ،724 ،727 ،729 ،730 ،735 ،737 ،788 ،792 ،
797 ،799 

 189آسيلوس سرياكوزى، 

 150، 148، 143، 142، 138، 135، 133آشور، 

، 135، 133، 132، 131، 124، 120، 110، 115، 114، 106، 105آشوريان، 
136 ،137 ،138 ،139 ،140 ،147 ،151 ،162 ،167 

 767، 642، 618، 165آشيل 

 207آفت، 

 627، 380، 110آفروديت يوناىن، 

 797، 651، 190آفريقا، 

 570آفريكانوس، 

 751آفريكس هندى، 
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 621، 521، 513، 421، 296، 293آكارناىن، 

 498، 198آكانت، 

 513آكته، 

 496آكراگاس، 

 576، 507آكروپول، 

 729، 728آكروپول آتن، 

 764آكزينس، 

 527آكه، 

 502آكيليوس، 

 239، 238آگاتوكل، 

 715آگاتون پيدنه اى، 

 766آگاالسى ها، 

 564، 135آگاممنون، 

 643آگرياىن ها، 

 429، 272، 254، 249، 217آگريژانت، 

 492، 491آگيال، 

 490آلباىن، 
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 456، 455آلپ، 

 332، 307آلسا، 

 521، 498، 490آلستاس، 

 489آلستاس مولوسى، 

 325، 324، 307آلسى بياد، 

 533آلسيداس، 

 540آل سيس تنس، 

 526آلفه، 

 627آلكساندر، 

، 584، 583، 577، 576، 572، 571، 566، 560، 557، 556، 555آلكساندروس، 
585 ،586 ،607 

 607، 566، 557آلكساندروس فرسى، 

 261آلكسى فارم، 

 164آلكمن، 

 556آلوئاد، 

 521آىل زيا، 

 334آليوم، 
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 439آماتوزين، 

 736، 735، 165، 164، 163، 103آمازون، 

 622، 621، 257آمرباسى، 

 421آمرباسيوت، 

 753آمىب زاروس، 

 692آمر، 

 276آمفى پوليس، 

 622آمفيكتيون (شورا)، 

 802، 798، 786، 763، 692، 133آمون، 

 693، 691، 126آمون (معبد)، 

 562آميكله، 

 221، 219، 218، 216آميلكار، 

 216آميلكاس، 

 216آميلكون، 

 176، 143آمني، 

 690، 689، 685، 617، 571، 555، 500، 498، 433، 432، 430آمينتاس، 

 116آمني مارسلن، 
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 226آمينياس، 

 603، 354، 353، 350، 343، 339، 338آناباسيس، 

 490آناپوس، 

 795آناكسارك فيلسوف، 

 356آناكسى بيوس، 

 608آناكسيس بئوسياىي، 

 282، 270، 248آناكسيالس، 

 851ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 598، 578آناكسى منس المپساكى، 

 498، 479، 452، 309آنتالسيداس، 

 543آنتس تيوس، ل.، 

 387، 381آنتل، 

 574آنتال، 

، 740، 730، 729، 715، 713، 712، 711، 641، 643، 444آنىت پاتروس (آنىت پاتر)، 
788 ،805 

 299آنىت دوتوس، 

 660، 435آنتيسا، 
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 578آنتيسنت، 

 579آنتيسنت سينيكى، 

 790آنىت كلس، 

 146آنتيگون، 

 685آندرومنس، 

 381آنسري، 

 381آنسرييان، 

 333آنكسور، 

 113آنيبال، 

 367آىن توس، 

 426آىن تيوس كاميلوس، 

 331، 330آمينستوس، 

 618 ائاسيد، الف 

 618ائاك، 

 338ائوىل، 

 236، 235، 195ائوليان، 

 426ابوليد، 
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 758اىب زارس، 

، 551، 550، 549، 548، 547، 546، 545، 544، 543، 524، 523اپامى نونداس، 
558 ،560 ،561 ،562 ،563 ،565 ،566 ،567 ،568 ،571 ،572 ،573 ،577 ،
578 ،582 ،581 ،584 ،587 ،588 ،589 ،590 ،591 ،594 ،595 ،596 ،597 ،
598 

 387اپوليس اليدى، 

 202اپيالت ملياىن، 

 336، 335، 320، 279اپيپول، 

 568، 513، 285اپيدور، 

 798، 285اپى دوريان، 

 490، 489، 257، 227اپري، 

 490اپرييان، 

 618، 456اپى مته، 

 345، 206اتئوكل، 

 297، 296اتاىل، 

 491، 456اترورى، 

 397، 394، 392، 373، 366، 330، 323، 322، 320، 299، 282، 250اتنا، 

 621، 577، 335اتوىل، 
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 793، 335، 552اتوليان، 

 692، 178، 177، 175، 172، 127، 126، 103اتيوپى، 

 178، 136، 135، 126اتيوپيان، 

 276ادونيان، 

 157ارانوبوآ، 

 416اربسني، 

 714، 711، 710، 698اربل (اربيل)، 

 416، 332، 331اربيت، 

 151ارىب يانيس، 

 417ارتافرن، 

 511ارترى، 

 738ارته كوانه، 

، 337، 328، 325، 309، 280، 279، 277، 276، 275، 274، 148، 107اردشري، 
340 ،342 ،343 ،344 ،345 ،346 ،347 ،351 ،358 ،363 ،369 ،419 ،420 ،
439 ،440 ،464 ،484 ،485 ،487 ،522 ،523 ،527 ،541 ،569 ،598 ،599 ،
600 ،601 ،603 ،625 ،626 

 578، 541، 537، 272ارسطو، 

 435ارسوس، 
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 715، 352، 122، 106ارمنستان، 

 353ارمنيان، 

 543ارنوسيوس، س.، 

، 379، 266، 236، 224، 216، 199، 195، 190، 189، 163، 161، 97اروپا، 
416 ،423 ،618 ،642، 

 852ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

643 ،644 ،660 ،688 ،713 ،729 ،788 ،797 ،805 

 577اروپوس، 

 512اروپه، 

 125ارونتس، 

 368ارى پيداس، 

 228اريرت، 

 425، 122اريرته، 

 746، 742، 704، 643ارى ژيوس (ارى گيوس)، 

 704ارى ژيوس ميتيلىن، 

 575، 574، 389، 380اريكس (بندر- شهر)، 

 286ارينئوم، 
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 742اريه، 

 389، 387، 381اژست، 

 388، 293اژستيان، 

 582، 425، 285، 275، 263، 233، 227، 199، 195، 191اژه، 

 618، 482اژين، 

، 257، 256، 251، 247، 240، 231، 227، 206، 197، 194، 193اسپارت، 
261 ،266 ،267 ،275 ،290 ،308 ،312 ،324 ،326 ،328 ،345 ،360 ،361 ،
365 ،421 ،424 ،425 ،438 ،452 ،479 ،480 ،486 ،488 ،498 ،499 ،500 ،
503 ،504 ،505 ،507 ،510 ،511 ،512 ،518 ،523 ،524 ،525 ،526 ،532 ،
533 ،541 ،543 ،544 ،548 ،552 ،553 ،554 ،555 ،557 ،558 ،559 ،560 ،
561 ،562 ،563 ،564 ،565 ،568 ،578 ،585 ،588 ،589 ،590 ،605 ،712 ،
713 ،779 

 433اسپارتاكوس، 

، 246، 245، 243، 229، 207، 206، 205، 203، 198، 197، 131اسپارتيان، 
266 ،267 ،288 ،291 ،312 ،314 ،318 ،326 ،370 ،406 ،418 ،440 ،452 ،
479 ،486 ،500 ،501 ،510 ،513 ،514 ،515 ،542 ،544 ،547 ،549 ،551 ،
559 ،560 ،562 ،563 ،565 ،568 ،585 ،592 ،596 ،599 ،602 ،660 ،730 

 591، 199، 193اسپرخيوس، 

 151اسپنداس، 

 225اسپورادس، 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 274اسپوريوس آكيليوس، 

 284اسپوريوس فوريوس مديوالنوس، 

 237، 189اسپوريوس كاسيوس، 

 337اسپوريوس نوتيوس، 

 646، 645اسپيرتوباتس، 

 131، 129، 127استابروباتس، 

 786، 603استاتريا، 

 742استاسانور، 

، 520، 509، 491، 485، 480، 356، 153، 128، 120، 116، 109اسرتابون، 
539 ،578 

 687اسرتاتون، 

 295، 294، 256اسرتاسيسم (قانون)، 

 440اسرتوتاس، 

 276اسرتى مون، 

 198اسرتى مونيك، 

 512استفان بيزانسى، 

 540استمفال، 
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 703استمفاىن، 

 732اسىت بوئيتس (رود)، 

 510اسفودرياس، 

 248اسكاماندريوس ميتيلىن، 

 548اسكداسوس، 

، 620، 619، 618، 617، 157، 154، 147، 146، 119، 116، 98، 96اسكندر، 
621 ،623 ،624 ،626 ،629 ،631 ،632 ،635 ،640 ،642 ،643 ،644 ،645 ،
646 ،647 ،648 ،649 ،651 ،652 ،653 ،655 ،657 ،658 ،662 ،663 ،664 ،
665 ،666 ،667 ،671 ،672 ،673 ،674 ،675 ،676 ،677 ،678 ،680 ،682 ،
684 ،685 ،686 ،687 ،688 ،689 ،690 ،691 ،694 ،695 ،696 ،698 ،699 ،
700 ،701 ،702 ،703 ،704 ،705 ،706 ،708 ،709 ،711 ،712 ،714 ،716 ،
717 ،718 ،719 ،720 ،721 ،722 ،723 ،724 ،725 ،726 ،727 ،728 ،729 ،
730 ،731 ،732 ،734 ،735 ،736 ،737 ،738 ،739 ،740 ،741 ،742 ،743 ،
744 ،745 ،746 ،747 ،748 ،749 ،750 ،751، 

 853ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

752 ،753 ،755 ،756 ،757 ،758 ،759 ،760 ،761 ،762 ،763 ،764 ،765 ،
766 ،767 ،768 ،769 ،770 ،771 ،773 ،774 ،775 ،776 ،778 ،779 ،780 ،
781 ،782 ،783 ،784 ،785 ،786 ،787 ،788 ،789 ،790 ،791 ،792 ،793 ،
794 ،795 ،797 ،799 ،800 ،802 ،803 ،804 ،805 ،806 

 740، 664اسكندر لن سسىت، 

 775، 745، 696، 695، 105اسكندريه، 
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 552اسكوتاليسموس، 

 354اسكوتن، 

 576اسكوتوسا، 

 354اسكوتني، 

 285اسكوال ، 

 512اسكياتوس، 

 162، 151اسكيىت، 

 511، 263اسكريوس، 

 542اسكريوفوريون، 

 157اسنيان ها، 

 226اشيل (ايسخيلوس)، 

 579، 578اشني اسفتوسى، 

 539، 440، 425، 416، 369، 365، 341، 338، 105افز (افس، افسوس)، 

 578، 482، 316افالطون، 

 597، 555، 490، 480، 477، 388، 342، 324، 197افور، 

 510، 341، 328، 314، 246، 197افورها، 

 657، 656، 655، 284افيالت، 
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 432، 427افيكرات، 

 212اقليدوس، 

 337اكزنت، 

 765اكزينس، 

 463، 448، 444، 439، 241اكوئس ها، 

 463اكيكلس، 

 380، 299، 282، 300، 254، 223، 222اگريژانت، 

 667، 736اگزاثرس، 

 285، 276، 233، 225، 213اگينا، 

 285، 257، 213اگيناييان، 

 802، 789، 581، 538، 482، 451، 209املپ (املپى)، 

 806، 805، 799، 788املپياس، 

 451املپياكوس، 

 789، 541، 491، 451املپيك (بازى)، 

 580املپيك (دره)، 

 228الوترى، 

 639، 632، 362، 359الوزيس، 
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 580، 579، 558، 362، 335، 334، 291، 253، 190اليد، 

، 566، 561، 558، 541، 520، 513، 503، 491، 335، 334، 307، 255اليديان، 
570 ،579 ،580 ،581 ،591 ،593 ،630 ،798 

 333الرييان، 

 606، 588، 587، 580، 334، 255اليس، 

 703اىل ميوتيد، 

 555، 495، 189اىل ين، 

 369اماتوزين، 

 753امىب زاروس، 

 556، 541، 492اميليوس، ل.، 

 375اميليوس ماركوس، 

 587، 252اميليوس مامركوس، ل.، 

 397انتل، 

 323انتال، 

 282انزيا، 

 416، 330اننا، 

 290انوفيت، 
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 608، 521انه تاكتيسى، 

 591، 422، 331، 193انيان، 

 591اوئتا، 

 625اوآرسانس، 

 499اوآندروس، 

 537، 536، 487، 485، 484، 478، 477، 453، 439، 438، 369اواگوراس، 

 595، 593، 591، 571، 512، 511، 421، 296، 210، 209، 207، 196اوبه، 

 334اوپاژيوم، 

 854ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 334، 290اوپونت، 

 552اوتئان، 

 368اوتا، 

 599اوتوفراداتس، 

 571اوتوكلس، 

 318اوتوليكوس، 

 747، 743اوتى كريتوس، 

 197اوتيه، 
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 591اوثريس، 

 625، 624، 603اوخوس، 

 501، 500اوداميداس، 

 642اودريس، 

 438اودوكسى موس، 

 345اوديپ، 

 801، 563، 179اوديسه، 

 802، 119اورانوس، 

 583، 582، 558، 557، 551، 522اورخومن، 

 557اورخومن آركادى، 

 637، 583، 551اورخومنيان، 

 703، 564، 366اورست، 

 333اورو ، 

 512اوروپه، 

 562، 561اوروتاس، 

 599، 488، 487، 485، 484اورونتس، 

 261، 213، 212، 211، 207، 197اورى بياد، 
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 208اوريپ، 

 782، 780اوريت ها، 

 164اوريسته، 

 440، 264اورى مدون، 

 778، 176، 165، 162، 161، 154، 103اوسئان، 

 625اوستانس، 

 570اوفرون سيسيوىن، 

 366اوكسنوس، 

 113اوكسيارت، 

 720، 719، 718اوكسيان، 

 326اوكليد، 

 503، 502، 501، 500، 498اولنت، 

 513، 503، 502، 501، 500، 498، 432اولنتيان، 

 753، 426اولوس پوستوميوس، 

 284اولوس پوستوميوس رگولوس، 

 711اولوس كورنليوس، 

 444، 367، 333اولوس مانليوس، 
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 275اولوس ويرژينيوس، 

 255اولوس ويرژينيوس ترى كوس توس، 

 93اوليس، 

 619اونتوس، 

 633اوخنس توس، 

 111اونس، 

 296، 293اونياد، 

 280اوى پوس، 

 422اويله، 

 560اوى نوس، 

 561اويون، 

 464اياپيژى، 

 388، 190ايربى، 

 569، 412، 190ايربيان، 

، 373، 371، 332، 326، 299، 281، 254، 252، 241، 237، 190، 113ايتاليا، 
392 ،397 ،404 ،405 ،406 ،431 ،433 ،437 ،439 ،441 ،442 ،443 ،444 ،
446 ،451 ،456 ،464 ،483 ،489 ،493 ،504 ،520 ،537 ،728 ،783 

 292، 268ايتوم، 
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 375ايتيكلس، 

 627ايدا، 

 586، 578، 537، 534، 523، 520، 485، 477، 228ايزوكرات، 

 123ايس، 

 491ايسا، 

 150ايسرت، 

 428ايستميك (بازى)، 

 561، 560ايس خوالس، 

 571، 422ايس منياس، 

 689، 688، 676، 675، 665، 341، 109ايسوس، 

 689، 674، 671ايسوس (نربد)، 

 855ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 596، 559، 536، 532، 531، 530، 529، 527، 510ايفى كرات، 

 511ايكوس، 

 411، 321، 320، 319، 318، 281، 278، 273، 272ايل، 

 563، 545، 538، 165ايلياد، 

 642، 629، 329ايلريى، 
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 498، 491، 490، 489، 432ايلرييان، 

 367ايليوم، 

 453اميربوس، 

، 394، 393، 392، 391، 390، 389، 388، 383، 382، 381، 332، 321امييلكار، 
396 ،397 ،398 ،399 ،411 

 216امييلكون، 

 277ايناروس، 

 561، 560اين خوالس 

 778، 776، 766، 750، 154، 151، 132، 130، 128ايندوس، 

 262ايون، 

 440ايوند، 

، 489، 399، 390، 365، 364، 351، 338، 328، 233، 232، 225، 173ايوىن، 
538 ،645 

 539، 263، 242، 237، 236، 235، 233، 228، 213، 195ايونيان، 

 586، 585، 583، 573، 572، 566، 558، 547، 546، 544، 534 بئوتارك، ب 

 420بئوتيك، 

، 424، 368، 333، 293، 290، 289، 288، 287، 228، 227، 210، 209بئوسى، 
499 ،506 ،507 ،509 ،514 ،523 ،524 ،534 ،542 ،544 ،546 ،548 ،552 ،
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557 ،560 ،562 ،563 ،566 ،567 ،570 ،571 ،572 ،584 ،587 ،590 ،591 ،
593 ،622 

، 422، 421، 420، 419، 339، 334، 308، 290، 289، 288، 193بئوسيان، 
423 ،424 ،425 ،427 ،428 ،499 ،505 ،506 ،508 ،515 ،516 ،544، 

546 ،547 ،548 ،549 ،551 ،558 ،560 ،566 ،567 ،568 ،569 ،571 ،572 ،
577 ،583 ،585 ،587 ،588 ،593 ،594 ،595 ،596 ،632 ،791 

 505، 308بئوسى (جنگ)، 

، 139، 137، 123، 122، 120، 118، 117، 116، 109، 106، 105، 103بابل، 
142 ،143 ،174 ،342 ،343 ،349 ،420 ،662 ،663 ،674 ،697 ،714 ،715 ،
719 ،726 ،788 ،791 ،792 ،794 ،795 ،796 ،803 

 170، 142، 139، 138، 137، 120، 119، 118، 106بابليان، 

 729، 645، 155، 140، 114، 112باخرتيان، 

 783، 156، 155باخوس (باكوس)، 

 783باخوس (دسته)، 

 730بارخائنتس، 

 106بارزانس، 

 343بارنت، 

 547بازيليا (جشن)، 

 308باسنا، 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


، 129، 128، 127، 115، 114، 113، 112، 110، 109، 107باكرتيان (باخرت)، 
132 ،140 ،274 ،714 ،729 ،730 ،742 ،746 ،747 ،770 

 625باگواس خيليارك، 

 746باگودرس، 

، 219، 218، 214، 213، 208، 194، 193، 161، 137، 136، 108، 98بربرها، 
226 ،227 ،228 ،229 ،230 ،231 ،233 ،234 ،235 ،244 ،247 ،261 ،264 ،
271 ،280 ،289 ،339 ،343 ،344 ،346 ،355 ،357 ،377 ،396 ،409 ،411 ،
412 ،436 ،443 ،490 ،491 ،493 ،521 ،598 

 119برج بابل، 

 776برمهن ها، 

 747، 746، 737، 730، 729، 714بسوس، 

 780، 778، 777، 297، 143، 109بطلميوس، 

 794، 142، 135، 119، 118، 116بعل (بلوس)، 

 791، 124، 123بغستان (بيستون)، 

 142، 139، 138، 137بلزيس، 

 856ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 795بلفانتس، 

 380بوتس، 
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 167بورئادها، 

 539، 538بورا، 

 108بوركانيان، 

 433بوسفور، 

 765بوسه فال، 

 299بولكون، 

 387بيتون، 

 368، 358، 191، 108ىب تينيه، 

 582، 508، 356، 327، 326، 307، 262، 244بيزانس، 

 726، 122بني النهرين (ميان رودان، مزوپوتامى)، 

 286بيون، 

 643، 629 پئوىن،   

 797پاپرييوس، 

 527پاپرييوس، اس.  .، 

 541پاپرييوس، ت.، 

 570، 520، 508، 504، 502پاپرييوس، ل.، 

 778پاتاال، 
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 109، 108پارت، 

 122، 121پارتاسن (پارتاكن)، 

 564پارتىن، 

 782، 732، 150، 108پارتيان، 

، 486، 484، 477، 452، 280، 261، 183، 167، 135، 125، 120، 108پارس، 
496 ،504 ،509 ،510 ،513 ،522 ،523 ،527 ،528 ،530 ،531 ،532 ،542 ،
586 ،596 ،603 ،638 ،646 ،660 ،661 ،665 ،689 ،706 ،707 ،718 ،720 ،
723 ،724 ،742 ،782 ،793 

 149پارسود، 

 149پارسونداس، 

، 196، 193، 190، 162، 149، 148، 138، 120، 119، 114، 107، 106پارسيان، 
197 ،201 ،207 ،208 ،209 ،210 ،211 ،213 ،214 ،215 ،216 ،224 ،225 ،
226 ،227 ،229 ،230 ،231 ،232 ،233 ،234 ،235 ،236 ،243 ،244 ،247 ،
258 ،259 ،260 ،262 ،263 ،264 ،265 ،276 ،277 ،279 ،280 ،283 ،284 ،
308 ،338 ،339 ،343 ،344 ،345 ،346 ،355 ،365 ،366 ،369 ،378 ،416 ،
418 ،417 ،420 ،424 ،438 ،439 ،451 ،452 ،477 ،478 ،487 ،496 ،510 ،
513 ،527 ،528 ،529 ،530 ،531 ،598 ،599 ،600 ،603 ،623 ،624 ،625 ،
626 ،629 ،631 ،638 ،644 ،646 ،647 ،648 ،649 ،650 ،651 ،652 ،653 ،
655 ،660 ،661 ،665 ،666 ،667 ،668 ،669 ،686 ،688 ،689 ،690 ،691 ،
699 ،701 ،708 ،711 ،717 ،718 ،720 ،721 ،724 ،728 ،729 ،730 ،731 ،
736 ،737 ،741 ،746 ،747 ،786 ،789 ،790 ،793 ،794 ،799 
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 232پارسى (جنگ)، 

 268پارمنيد پوزيدوىن، 

، 740، 709، 703، 702، 699، 646، 642، 641، 628، 624، 620پارمنيون، 
741 ،805 

 456، 286، 209، 193پارناس (پارناسوس)، 

 745، 743پاروپانيزاد (پاروپانيزوس)، 

 518پاروس، 

 573پارهازيان، 

 419، 345، 325پاريزاتيس (پروشات)، 

 627، 489، 141، 135پاريس، پسر كوچك پريام، 

 491، 490پارى ها، 

 358، 357، 351، 349، 343، 325، 162، 141پافالگوىن، 

 645پافالگونيان، 

 345پاكتول، 

 460پاالتن، 

 554، 553پاالنتيون، 

 560پااليوگوالس، 
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 248پاملريوس، 

 566پالنه الكوىن، 

 161پالوس، 

 162، 161پالوس مئوتيد، 

 857ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 161پالوس مائوتيكوس، 

 161پاىل، 

 183، 157پاىل بوترا، 

 298، 297پاليك، 

 298، 297پاليكا، 

 215، 195پامفيليان، 

 599، 191، 107پامفيليه، 

 606پامنس، 

 327پانتوداس، 

 165پانته زيله، 

 607، 495، 404، 389، 381، 216پانورم (پانورموس)، 

 381پانورميان، 
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 539، 538پانيونيا (جشن)، 

 607، 512پپارتوس، 

 295پتاليسم (قانون)، 

 571پتوملايوس، 

 580، 570پتوملايوس آلوريت، 

 762پراسى، 

 255پراكسريژ، 

 193پر  ها، 

 804، 792، 710، 703، 654، 636، 635، 580، 571، 555پرديكاس، 

 742، 736، 726، 725، 724، 722، 718پرسپوليس (ختت مجشيد)، 

 781پرسفون (دخرت دمرت)، 

 399، 203پرسفونه، 

 129پرسه، 

 803، 729، 726، 721، 720، 718پرسيد (پارس)، 

 537پرنست، 

 108پروپونتيد، 

 406، 399، 307، 224پروسرپني، 
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 283پروسوپيتيس، 

 497پروفتازيا، 

 350، 347، 339پروكسن بئوسياىي (تباىي)، 

 331پوركلس، 

 189پروكلوس ويرژينيوس ترى كوس توس، 

 745، 618، 456پرومته، 

 552پرهىب، 

 554پريئك، 

 424پريارك، 

 165، 135پريام، 

 597، 296، 293پريكلس، 

 364پسامتيك (پساميتيخوس)، 

 719، 718پس تيگر (پس دجله)، 

 265پسيديان، 

 534، 523پالتائيك، 

، 289، 247، 244، 239، 236، 234، 232، 230، 228، 227، 220، 210پالته، 
534 ،544 ،637 
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 491، 456، 263پالسژ، 

 576پالسژيوتيد، 

 534پالنه، 

 532، 432پلتست، 

 567پلنه، 

، 270، 268، 266، 250، 244، 240، 239، 232، 227، 211، 210، 194پلوپونز، 
285 ،288 ،293 ،296 ،312 ،323 ،328 ،397 ،399 ،405 ،415 ،417 ،420 ،
421 ،424 ،426 ،451 ،501 ،507 ،514 ،516 ،519 ،525 ،527 ،537 ،540 ،
551 ،557 ،558 ،567 ،568 ،571 ،573 ،577 ،588 ،591 ،605 ،621 ،632 ،
704 ،712 ،715 ،788 

، 548، 545، 422، 406، 339، 293، 287، 285، 245، 212، 211پلوپونزيان، 
550 ،630 ،712 

، 566، 558، 549، 548، 543، 524، 522، 514، 510، 507، 505پلوپيداس، 
571 ،573 ،577 ،583 ،584 ،585 ،586 ،596 ،597 

، 507، 505، 495، 485، 483، 482، 419، 346، 343، 223پلوتارك (پلوتارخوس)، 
510 ،514 ،518 ،522 ،523 ،542 ،544 ،548 ،549 ،551 ،553 ،561 ،562 ،
565 ،571 ،573 ،583 ،584 ،586 ،597 ،603 ،604 ،605 

 224، 218پلوتون، 

 391پلوريد، 

 390پلوريس، 
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 858ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 689، 509پلوز، 

 529، 528پلوزياك، 

 364پلوزيوم، 

 165پله، 

 399پله مى ريوم، 

 287پليستوناكس، 

 356، 262، 155، 109پلني، 

 167پليونه، 

 579، 335پنه، 

 464پوئى، 

 464پوئيل، 

 379پوبليوس تى تينيوس، 

 286پوبليوس سرويليوس اسرتوكتوس، 

 434پوبليوس سكستوس، 

 269پوبليوس فوريوس فوسوس، 

 753، 452، 433، 426، 326پوبليوس كورنليوس، 
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 430، 379پوبليوس ليسينيوس، 

 379پوبليوس مانليوس، 

 430پوبليوس مانيليوس، 

 293، 262پوبليوس والريوس پوبليكوال، 

 291پوبليوس ولومنيوس آمينتينوس، 

 586پوتيده، 

 775پورتى كانوس (امرينشني)، 

 765، 762، 759، 757، 756، 755، 753، 327پوروس، 

 679، 677، 540، 539، 538، 428، 422پوزئيدون، 

 539پوزئيدون هليكونيوس، 

، 255، 248، 247، 246، 245، 244، 232، 229، 228، 220، 210پوزانياس، 
256 ،257 ،333 ،334 ،335 ،361 ،420 ،426 ،430 ،489 ،505 ،534 ،538 ،
539 ،544 ،546 ،547 ،548 ،551 ،559 ،563 ،564 ،573 

 537پوستوميوس، آ.، 

 690پوستوميوس، اس.  .، 

 537، 502پوستوميوس، ل.، 

 790، 770پوكس تس، 

 379پولئيد، 
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 375پولوس سكستوس، 

 577پولوس مانليوس، 

 597، 514، 477پوليب، 

 503پوىل بياداس، 

 703پوىل پرخون، 

 557پوىل تروپوس، 

 408پوىل خنا، 

 555پوىل دوروس، 

 556پوىل دوروس فرسى، 

 576، 250، 249پوىل زلوس، 

 482پوليس السدموىن، 

 556، 555پوىل فرون، 

 399، 397، 321پوليكسن، 

 582پوليكلس، 

 291پوليم ناست سريىن، 

 494، 485پولني، 

 345، 206پولينيس، 
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 337پوليوس كورنليوس، 

 562، 521، 518، 515پوىل ين، 

 290پومپه، 

 196، 191، 163، 162، 108پونت، 

 366، 353، 108پونت- اوكسني (درياى سياه)، 

 574، 495، 493پونيك هاى اپيكراتى، 

 445پيتاگوراس، 

 628پيتانه، 

 484پى تو، 

 763، 496پى تى، 

 787پى تيونيكه، 

 502پيثئاس، 

 478، 338پيثاگوراس، 

 570پيثوس تراتوس، 

 555پيثيك (بازى)، 

 207پيدنه، 

 456پريا، 
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 607پرياتى، 

 491پريگوا، 

 206پريوزى كادمه اى، 

 859ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 519، 518، 510، 426، 361، 360، 359، 314، 313، 263، 242، 241پريه، 

 135پريهوس، 

 660پريهه، 

 448پريهيون، 

 587، 581پيز، 

 581، 580پيزات، 

 580پيزاتيد، 

 424پيزاندر، 

 256پيزيسرتاتيدها، 

 599، 338، 191، 107پى سيديه، 

 262پيكسونت، 

 563، 334پيلوس، 

 199پيند، 
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 225پيندار، 

 451، 445، 444 تئاريد، ت 

 268تئاژنيد، 

 537، 484، 477، 426تئوپومپ خيوسى، 

 452تئودوت، 

 406، 400، 308تئودور سرياكوزى، 

 556تئوفراست، 

 745تئوگوىن (منسوب به هزيود)، 

 425تئيان ها، 

 728، 727تائيس آتىن، 

 420، 342تاپساكوس (تاپساك)، 

 605، 604، 603، 602، 601، 598، 497، 496تاخوس، 

 451تاراس، 

 333تاراسني، 

 340، 339تارس، 

 564، 253تارنت، 

 326تارنتيوس ماكزميوس، 
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 143تاسيت، 

 275تاسى ها، 

 753، 752تاكسيل، 

 554تاگوس، 

 736، 735تالس تريس، 

 193تامپه (دره)، 

 363، 338تاموس، 

 164، 162، 161، 108، 107تانائيس، 

 290، 288، 287تاناگر، 

 561تاى ژت، 

، 500، 499، 479، 345، 326، 290، 288، 232، 230، 228، 198، 193تب، 
503 ،506 ،507 ،508 ،509 ،510 ،514 ،517 ،522 ،523 ،542 ،543 ،544 ،
545 ،547 ،554 ،558 ،559 ،571 ،577 ،578 ،582 ،583 ،586 ،592 ،623 ،
629 ،632 ،634 ،638 ،639 ،806 

، 424، 420، 359، 339، 333، 318، 312، 290، 288، 232، 230، 198تباييان، 
427 ،453 ،500 ،505 ،506 ،507 ،508 ،510 ،514 ،515 ،516 ،517 ،522 ،
523 ،524 ،534 ،542 ،543 ،544 ،547 ،548 ،550 ،551 ،558 ،565 ،568 ،
569 ،570 ،571 ،572 ،578 ،582 ،583 ،585 ،586 ،587 ،591 ،592 ،593 ،
595 ،606 ،629 ،630 ،631 ،632 ،633 ،634 ،635 ،636 ،637 ،638 ،640 
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 108تپوريان، 

 778، 618تتيس، 

 354ختس، 

 357، 356ترابوزان، 

 574تراپاىن، 

 422، 368، 204، 203، 202تراخيىن، 

، 630، 629، 535، 520، 498، 434، 358، 227، 195، 165، 164، 161تراس، 
632 ،711 ،712 ،735 ،797 

 334تراستوم، 

 715، 711، 643، 629، 531، 521، 513، 423، 368، 366تراسيان، 

، 435، 434، 361، 360، 359، 312، 278، 273، 272، 271، 270تراسى بول، 
440 ،441 ،655 

 537تراسى دايوس، 

 254، 249تراسيده، 

 860ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 365ترالس، 

 715تراىل، 

 360، 317، 316، 315، 314ترامن، 
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 496، 494ترماى، 

، 268، 232، 221، 209، 208، 206، 205، 201، 200، 199، 198، 197ترموپيل، 
283 ،347 ،423 ،552 ،561 ،622 

 163ترمودون، 

 541ترنتيوس، س.، 

 642، 627، 563، 456، 422، 312، 237، 165، 135، 99، 98تروآ، 

 643، 642، 629، 367، 191، 108تروآد، 

 165، 136، 135ترواييان، 

 464تروزين، 

 547تروفونيوس، 

 393ترومنيوم، 

 254، 250، 249، 218، 217ترون، 

 568، 239تره زن، 

 330تريا، 

 528ترياكونتورس، 

 642، 521، 520ترى بال، 

، 504، 502، 499، 492، 437، 434، 430، 426، 421، 379، 313تريبون نظامى، 
508 ،520 ،522 ،527 ،537 ،540 ،543 ،551 ،577 ،579 ،580 
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 543ترى بونيوس،  .، 

 689تريپوىل فينيقيه، 

 512ترى پيدس، 

 579ترى فيلى، 

 435ترمياك، 

 196تريوپيوم، 

 263تزه، 

 591، 588، 587، 561، 560، 554، 553، 270تژه، 

 585تژيرا (نربد)، 

، 552، 491، 456، 423، 421، 368، 291، 290، 197، 193، 165، 136تساىل، 
555 ،556 ،557 ،566 ،571 ،572 ،576 ،577 ،583 ،584 ،591 ،592 ،593 ،
649 

، 557، 554، 548، 432، 350، 339، 299، 291، 288، 287، 193، 136تساليان، 
566 ،571 ،572 ،583 ،584 ،585 ،622 ،643 ،646 ،665 ،709 

 546، 544، 534، 514، 508تسپى، 

 637، 517، 230، 210، 203تسپياييان، 

 422تالمون، 

 276تل پومل، 
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 379تلست سلى نونىت، 

 564تلكلوس، 

 501تلوتياس، 

 577مته زيون، 

، 226، 220، 216، 215، 213، 212، 211، 208، 207، 193، 189متيستوكل، 
237 ،239 ،240 ،241 ،242 ،243 ،255 ،256 ،257 ،258 ،259 ،260 ،261 ،
262 ،290 ،596 ،597 

 163متى سري، 

 354تن، 

 793، 792، 788، 245تنار، 

 294تندريد، 

 195تندوس، 

 195تندوسيان، 

 135توتام، 

 457تور، 

 365، 314توراكس، 

 164توروپول، 

 393توروس، 
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 437، 429تورومنيوم، 

 586تورونه، 

 164توريد، 

 283توريالس تسالياىي، 

 442توريوم، 

 442توريوميان، 

 438، 369توسر، 

 463توسكان ها، 

 241توسكولوم، 

، 293، 287، 286، 285، 282، 280، 276، 267، 248، 244، 242توسيديد، 
426 ،514 

 861ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 296، 293، 292، 291تومليد، 

 418، 357تيبارن، 

 461، 458، 456، 457تيرب (رود)، 

 308تيربوس، 

 788تيربون، 
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 365تيربونه، 

 457تيربيس، 

 279تيربيوس اميليوس مامركوس، 

 419، 345، 263تيرتوست، 

 274تيتوس اميليوس مامركوس، 

 283تيتوس كويني توس كاپى تولينوس، 

 333، 276تيتوس كويني تيوس، 

 253تيتوس مينوتيوس، 

 275تيتوس مينوسيوس، 

 288تيتوس و توريوس سيكورينوس، 

 252تيتوس ويرژينيوس، 

 136، 135تيتون، 

 494، 272تيخه، 

 202ترياستياداس كيمه اى، 

 564تريته (شاعر)، 

 491، 457، 456، 390، 296تريه ىن، 

 463، 460، 456، 455، 296، 252تريه نيان، 
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 531، 488، 487، 486، 485، 484، 478، 427تريى باز، 

 742، 722تريى داتس، 

، 419، 418، 417، 369، 365، 364، 363، 351، 350، 345تيسافرن (چيثه فرنه)، 
603 

 233تيگران، 

 434، 433تيمازيته، 

 440، 367، 366، 365تيمربون، 

 596، 586، 536، 535، 533، 532، 524، 522، 521، 510تيموته، 

 379تيموته ملطى، 

 580تيموكراتس، 

 482، 388تيمه، 

 415تينداريس، 

 413تينس، 

 354 خائوىن ها، خ 

، 568، 567، 521، 519، 518، 516، 515، 512، 510، 509، 432خابرياس آتىن، 
569 ،596 ،602 

 608، 607، 577، 253خارس، 

 231خاريتيد، 
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 662، 661خاريدم آتىن، 

 520خاريزاندروس، 

 587خاريكليدس، 

 498، 354خالسيديان، 

 511خالسيس، 

 354خاليب، 

 293، 242، 237، 236، 235، 233، 226، 225خانتيپ، 

 762خاندرامس، 

 434، 424، 417، 368، 358، 307، 296، 192خرسونز، 

 192خرسونز تراس، 

 192خرسونز توريك، 

 753خرمس، 

 108خرومىن ها، 

 546، 544، 424خرونه (كورونه)، 

 435خريساس، 

 358خريسوپوليس، 

 358، 357، 356، 341، 338خريسوفوس، 
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 109خزر (دربند)، 

، 198، 196، 195، 194، 193، 192، 191، 190، 189، 120، 112خشايارشا، 
199 ،201 ،202 ،204 ،206 ،209 ،210 ،212 ،215 ،220 ،221 ،224 ،227 ،
235 ،236 ،239 ،244 ،255 ،258 ،259 ،260 ،261 ،264 ،274 ،275 ،277 ،
288 ،339 ،347 ،423 ،453 ،581 ،638 ،728 ،791 

 646خشرتپاون ايوىن، 

 667خشرتپاون مصر، 

 418خشرتپاون نشني هاى درياىي، 

 418خشرتپاون نشني هاى سفلى، 

 439، 418خشرتپاون نشني هاى عليا، 

 862ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 439خشرتپاون ها، 

 783خشرتپاون هاى آسيا، 

 151خشرتيته، 

 376خنتوس، 

 418خنوكلس، 

 354خنيوم (كوه)، 

 781خريون، 
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 351خرييسوفوس السدموىن، 

 663، 582، 508، 435، 425، 195خيوس، 

 601، 600، 598 داتامس، د

 191داتيس، 

، 625، 603، 453، 324، 279، 275، 274، 259، 191، 146، 120، 112داريوش، 
626 ،651 ،652 ،659 ،660 ،661 ،663 ،664 ،665 ،666 ،667 ،668 ،670 ،
671 ،672 ،673 ،674 ،675 ،677 ،687 ،688 ،689 ،690 ،697 ،698 ،699 ،
700 ،702 ،704 ،706 ،708 ،709 ،710 ،711 ،714 ،717 ،718 ،719 ،722 ،
726 ،727 ،729 ،730 ،731 ،734 ،737 ،742 ،747 ،790 

 409داسكون، 

 627داكتيل هاى ايدا، 

 223دامارت، 

 224دامارتيون، 

 416دامون، 

 541دامون توريوىي، 

 692دانائوس مصرى، 

 254داندس آرگوسى، 

 387دامين، 
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 790، 701، 697، 122، 121، 109دجله، 

 483دخى تئوس، 

 782، 742، 741، 738، 108درانگيان، 

 108دربيس ها، 

 110درستو، 

 370، 369، 368، 367درسيليداس (دركيليداس)، 

 250دروموكليد، 

 786درى پيتس، 

 328دسامويرا، 

، 464، 434، 433، 425، 329، 265، 246، 232، 225، 210، 209، 194دلف، 
489 ،505 ،632 ،633 

 798، 210دلفيان، 

 453، 247، 233دلوس، 

 166دلوسيان، 

 640دماد، 

 734، 200، 199دمارات، 

 632دمرت، 
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 262دموتيون، 

 439، 430دموسرتات، 

 789، 640، 639، 630، 624، 623، 620، 583، 582، 519دموسنت، 

 768، 507، 506دموفون، 

 501دموفيلوس، 

 326دموكريت، 

، 322، 321، 320، 319، 318، 312، 308، 307، 273، 141، 112دنيس (جبار)، 
323 ،324 ،330 ،331 ،332 ،335 ،336 ،362 ،366 ،370 ،371 ،372 ،373 ،
374 ،375 ،376 ،377 ،378 ،379 ،380 ،381 ،382 ،383 ،384 ،385 ،386 ،
387 ،388 ،389 ،390 ،392 ،393 ،394 ،396 ،397 ،399 ،400 ،401 ،402 ،
403 ،404 ،405 ،406 ،408 ،409 ،411 ،412 ،414 ،415 ،428 ،429 ،430 ،
431 ،435 ،436 ،437 ،441 ،442 ،443 ،444 ،445 ،446 ،447 ،448 ،449 ،
450 ،451 ،452 ،454 ،455 ،480 ،481 ،482 ،483 ،489 ،490 ،491 ،492 ،
493 ،494 ،495 ،496 ،504 ،536 ،569 ،575 ،576 ،574 ،586 

 598، 576، 575دنيس جوان، 

 551، 492دنيس هاليكارناسى، 

 489، 329دودون، 

 287، 286، 250، 209، 159دوريان ها، 

 556، 376دوريس، 
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 196، 195دوريسك، 

 320دوريكوس، 

 863ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 301، 300، 299، 298، 297، 285، 281دوستيوس، 

 551دوس نيكتوس، 

 745، 456دوكاليون، 

 263، 193دولو  ها، 

 733دهكده هاىي موسوم به «خوشبخت»، 

 151، 147ديااوكو (ديوسس، ديوكس)، 

 338، 166، 164، 105ديان، 

 633ديرسه، 

 438ديفيالس، 

 491ديكون، 

 335دمي، 

 740، 738دمينوس، 

 577دميه، 

 271دينومن، 
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 490ديوترفس، 

 773، 772، 771ديوخى پوس، 

، 313، 298، 292، 232، 183، 179، 175، 173، 151، 148، 137، 99ديودور، 
328 ،339 ،342 ،343 ،345 ،419 ،424 ،452 ،453 ،458 ،477 ،478 ،479 ،
480 ،482 ،485 ،486 ،488 ،491 ،492 ،494 ،495 ،498 ،500 ،502 ،503 ،
504 ،506 ،507 ،512 ،514 ،519 ،523 ،524 ،525 ،534 ،537 ،538 ،539 ،
542 ،544 ،548 ،549 ،550 ،551 ،554 ،555 ،557 ،559 ،564 ،565 ،567 ،
568 ،569 ،571 ،573 ،574 ،575 ،577 ،579 ،580 ،581 ،582 ،584 ،585 ،
587 ،588 ،590 ،591 ،592 ،594 ،597 ،598 ،603 ،604 ،606 ،717 ،719 ،
720 ،722 ،726 ،728 ،736 ،740 ،744 ،745 ،747 ،750 ،751 ،752 ،753 ،
755 ،759 ،770 ،772 ،779 ،781 ،786 ،787 ،789 ،791 ،792 ،793 ،794 ،
797 ،804 ،805 

 482ديوژن الئرسى، 

 356، 261ديوس كوريد، 

 421ديوفانت، 

 483، 482ديون، 

 641ديون مقدوىن، 

 608ديوىن سودوروس، 

 503ديوىن سودوروس تارنىت، 

 804، 783، 728، 481، 155ديوىن سوس (ديوىن زوس)، 
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 627، 538، 203، 120، 119 رئا، ر

 667، 645، 601رئوميرتس، 

، 376، 371، 370، 320، 309، 308، 270، 262، 253، 248، 238رژيوم (رگيوم)، 
390 ،428 ،431 ،441 ،445 ،447 ،454 ،455 

، 449، 445، 443، 442، 441، 376، 375، 371، 370، 282، 253رژيوميان، 
450 ،454 

 113ركسانا، 

 582، 508، 441، 438، 435، 417رودس، 

 437، 417، 195رودسيان، 

 648روزاكس، 

، 284، 283، 279، 273، 268، 266، 253، 252، 248، 241، 238، 98روم، 
286 ،288 ،291 ،295 ،309 ،312 ،326 ،328 ،333 ،337 ،363 ،433 ،434 ،
437 ،457 ،490 ،491 ،502 ،520 ،537 ،551 ،556 ،570 ،576 ،577 ،579 ،
580 ،587 ،598 ،607 ،690 ،711 ،730 ،743 ،772 ،783 

، 276، 262، 255، 254، 241، 237، 225، 189، 120، 113، 110، 97روميان، 
280 ،293 ،299 ،312 ،326 ،332 ،358 ،367 ،374 ،379 ،399 ،421 ،433 ،
434 ،437 ،439 ،444 ،457 ،458 ،460 ،461 ،462 ،463 ،483 ،492 ،499 ،
501 ،504 ،505 ،508 ،520 ،522 ،527 ،537 ،540 ،619 ،642 ،676 ،728 ،
753 ،790 ،797 

 629رويتيون، 
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 353ريون (رود)، 

، 627، 618، 596، 547، 538، 489، 456، 209، 155، 119، 105 زئوس، ز
641 ،745 ،750 ،772 ،802 

 534، 533، 532، 415، 347، 292زاسنت (زاسينت)، 

 864ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 282، 270، 262، 248زانكل، 

 782، 124زركه، 

 150زرين، 

 618 ژاپه، ژ

 253ژاپيژيان، 

 591، 555، 554، 552، 548، 512، 356ژازون فرسى، 

 287ژرانئن، 

 404، 402، 282، 272، 217، 189ژال، 

 380، 282ژالييان، 

، 249، 239، 238، 225، 224، 223، 221، 220، 219، 218، 217، 189ژلون، 
270 ،271 ،278 ،399 ،402 ،403 

 597ژلون پسر دينومنس، 

 598ژنوسيوس، ل.، 
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، 224، 218، 210، 164، 163، 161، 156، 145، 124، 120، 119، 118ژوپيرت، 
398 ،399 ،411 ،413 ،448 ،461 

 329ژوپيرت آمون، 

 459ژوپيرت كاپيتولني (معبد)، 

 278ژوپيرت ليرباتور، 

 356ژوپيرت ناجى، 

 603، 555، 275، 135، 133ژوسنت، 

 345ژوكاست، 

 98ژول سزار، 

 502ژوليوس، ل.، 

 461، 268، 163، 120، 119ژونون، 

 461ژونون مونتا، 

 337ژونيوس لوكولوس، 

 292ژيتيوم، 

 582 سئوس، س 

 667ساباكس، 

 444ساتريكوم، 
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 ،223، 218ساتورن، 

 746، 742، 737ساتى برزنس، 

 433ساتريوس، 

 715، 649، 513، 427، 418، 345، 338، 236، 235، 233، 194، 192سارد، 

 148، 142، 141، 140، 139، 138، 137، 136، 134، 103سارداناپال، 

 508، 504، 252، 217ساردىن، 

 209سارونيك (خليج)، 

 417ساساندا، 

، 225، 226، 224، 221، 214، 213، 212، 211، 209، 196ساالمني (ساالميس)، 
233 ،239 ،259 ،359 ،438 ،478 ،484 ،485 ،537 

 140ساملن، 

 784ساملوس، 

 366سامليدس (خليج)، 

 774سامباست ها، 

 790سامبانا، 

 776سامبوس، 

 438، 314، 236، 235، 233، 225، 195ساموس، 
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 213، 235ساموسى ها، 

 338ساميوس، 

 352سانرتيت، 

 801سانتورها، 

 416سانتوريپ ها، 

 212سانشره (ساخنره)، 

 740، 739سبالينوس، 

 367سربىن، 

 207سپياس (دماغه)، 

 548سداسوس، 

 518سدون، 

 358سربر، 

 414، 406، 399، 307، 225، 224سرس، 

 444سرسيس، 

 598، 551، 527، 505، 504، 499سرويليوس، ك.، 

 502سرويليوس، ل.، 

 484، 448، 291سرويوس سولپيسيوس، 
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 865ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 579سرويوس، ك.، 

 225سرويوس كورنليوس ترى كوس توس، 

 440سرويوس كوسوس، 

 464سريان ها، 

 425سريگو، 

 111سرمياميس، 

 358، 357سزارونت، 

 452، 434سزو (كسو) فابيوس، 

 543، 237سستوس، 

 770، 752، 747سغديان، 

 416، 390سفالوديوم، 

 565، 521، 362، 292سفالوىن، 

 577سفيزودوروس، 

 730سفيزوفون، 

 367، 348، 317، 316سقراط، 

 708، 707، 201، 162، 155، 150، 112، 108، 103سكاها (اسكيت، اسكيتس)، 
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 707سكاىي، 

 285سكرى فاليا، 

 426سكستوس سنسيوس، 

 587سكستيوس الترياس، ل.، 

 150سكوتيا، 

 453سكريوس، 

 561، 560سالزيا، 

 464، 460، 457، 456، 455، 98سلت ها، 

 356سلوس، 

 328، 327سليربيا، 

 574، 496، 382، 380، 272، 218سلى نونت، 

 155مسله، 

 415مسنئوم، 

، 120، 119، 118، 117، 116، 115، 114، 112، 111، 110، 103مسرياميس، 
121 ،122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،128 ،129 ،130 ،131 ،132 ،133 ،
134 ،135 ،378 

 416، 379، 316، 315، 252، 251، 243سنا، 

 492سنتيوس سولپيسيوس، 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 742سند (رود)، 

 456سنونوا، 

 456سنونه، 

 761، 760سوپئى تس، 

 280سوپريوس پوستوميوس آلبينوس، 

 463، 439سوتريوم، 

 434سوتس، 

 768سودراك ها، 

 775سودراها، 

 162سورومات ها، 

 599، 124، 120، 111، 110سوريان، 

 ،161، 133، 111، 110سورياىي، 

، 341، 340، 283، 176، 174، 170، 167، 164، 128، 111، 110، 109سوريه، 
420 ،528 ،602 ،697 

 785، 726، 716، 135، 108سوزيان، 

 448سوزيپوس، 

 293سوزيسرتات، 
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 148سوسارم، 

 387سوفوكل، 

 348سوفيلوس، 

 350سوكراتس (سقراط) آخالياىي، 

 527سوكراتيدس، 

 520سولپيسيوس، 

 580، 577، 570، 556سولپيسيوس، اس.، 

 452سولپيسيوس انوس، 

 607، 541سولپيسيوس، س.، 

 503سولپيسيوس، سر.، 

 499سولپيسيوس، ك.، 

 381سولوس، 

 596سولون، 

 416سولونت، 

 439، 369سولني، 

 196سونيوم، 

 151، 148، 147سياكزار (كياكزار، كواكسارس)، 
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 408، 196سيانه، 

 299، 249سيباريت ها، 

 299سيباريس، 

 627سى بل، 

 866ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 765سيب ها، 

 580سيپارى سيا، 

 418، 417سيپيل، 

 790، 716سيتاسن (سيتاكن)، 

 425سيرت، 

 623، 228سيرتون، 

 439، 369سيتني، 

 286سى تى نيوم، 

 417سيدونيان، 

، 272، 256، 252، 250، 238، 223، 221، 217، 189، 141، 113سرياكوز، 
273 ،278 ،294 ،297 ،300 ،307 ،309 ،317 ،320 ،322 ،330 ،331 ،332 ،
335 ،336 ،371 ،372 ،373 ،376 ،377 ،379 ،380 ،381 ،382 ،387 ،390 ،
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391 ،392 ،396 ،397 ،398 ،403 ،406 ،412 ،431 ،435 ،441 ،442 ،444 ،
448 ،449 ،451 ،480 ،483 ،489 ،490 ،492 ،574 ،575 ،586 ،651 

، 278، 273، 272، 271، 270، 254، 252، 249، 238، 224، 220سرياكوزيان، 
279 ،281 ،282 ،294 ،295 ،296 ،299 ،300 ،301 ،307 ،308 ،312 ،318 ،
319 ،320 ،321 ،322 ،324 ،330 ،335 ،370 ،372 ،375 ،377 ،378 ،379 ،
380 ،381 ،382 ،383 ،387 ،395 ،398 ،399 ،400 ،401 ،402 ،403 ،404 ،
405 ،406 ،409 ،410 ،411 ،412 ،413 ،436 ،444 ،445 ،491 ،606 

 110سريبونيد، 

 605، 362، 329، 284سرين، 

 801سرين ها، 

 628سرييوس، 

 628، 627، 586سيزيك، 

 487سيسامنس، 

 547، 329سيسرون، 

 536سى سى دس، 

 806، 673، 672سى سى گامربيس (مادر داريوش)، 

، 252، 250، 238، 225، 223، 221، 218، 216، 190، 165، 112، 97سيسيل، 
254 ،272 ،278 ،281 ،293 ،295 ،296 ،297 ،298 ،307 ،308 ،318 ،321 ،
330 ،332 ،335 ،362 ،366 ،370 ،375 ،380 ،381 ،382 ،389 ،390 ،402 ،
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412 ،415 ،416 ،428 ،430 ،435 ،436 ،437 ،441 ،480 ،489 ،493 ،494 ،
495 ،496 ،504 ،522 ،533 ،565 ،569 ،574 ،575 ،597 ،632 

 482سيسيليا، 

، 389، 386، 385، 384، 378، 377، 297، 271، 238، 219، 216سيسيليان، 
394 ،395 ،396 ،397 ،402 ،404 ،409 ،482 ،494 ،536 

 568، 567، 526، 513، 432، 296سى سيون، 

 591، 570، 432، 296، 230سى سيوىن ها، 

 390، 389، 381سيكاىن ها، 

 660، 607، 512، 425، 296سيكالد (جزاير)، 

 435، 300سيكول، 

، 392، 387، 331، 330، 319، 318، 300، 299، 297، 285، 281سيكول ها، 
393 ،411 ،415 ،428 ،429 ،430 ،437 

 155سيال، 

 112، 111سيما، 

 286سيموليا، 

 745، 597، 301، 293، 290، 265، 264، 263، 262، 189سيمون (كيمون)، 

 284، 206سيمونيد، 

 193سينتوس، 
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 358، 357، 356سينو ، 

 787، 719، 122سينوس پرسيكوس (خليج فارس)، 

 584سينوسفال (كينوس كفاالى)، 

 426سينومسا، 

 340، 339سيه نه سيس، 

 124 شاون، ش 

 727شاهى (كوه)، 

 790، 786، 726، 720، 716، 577، 236، 192، 135، 108شوش، 

 867ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 732 صد دروازه، ص 

 687، 680، 678، 438صور، 

 677صور قدمي (كهن)، 

 688، 687، 686، 685، 684، 683، 682، 681، 679، 677، 676، 359صوريان، 

 208صيداييان، 

 603، 177، 176، 175، 171، 170، 169، 167، 138، 106، 103 عربستان، ع 

 176، 169عربستان خوشبخت (سعيد)، 

 222 فئاك، ف 
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 222فئاكس، 

 133فابريسيوس، 

 255فابني ها، 

 255فابيوس، 

 499فابيوس، س.، 

 579، 537فابيوس، م.، 

 408، 406، 399فاراسيداس، 

 417فاراكس، 

 576، 571، 422فارسال، 

 291، 290فارساليان، 

، 425، 424، 420، 417، 370، 369، 368، 363، 342، 325، 324، 308فارناباز، 
509 ،510 ،527 ،528 ،529 ،530 ،531 

 648فارناكس (برادرزن داريوش)، 

 107فارنوس، 

 695فاروس (بندر)، 

 491، 490، 105فاروس (جزيره)، 

 353فاسه، 
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 354فاسياىن ها، 

 353فاسيس، 

 241فالر، 

 437فاليسكوس، 

 439فاليسك ها، 

 437فاليسى (قبيله)، 

 347فالينوس، 

 492فانوس تراتوس، 

 296فايلوس، 

 210فبوس، 

 193فتيوت ها، 

 792، 704، 585فتيوتيد، 

 266، 248فدون، 

 627فرا، 

 151فرااورتس (فرورتيش)، 

، 697، 420، 343، 342، 142، 141، 140، 122، 121، 117، 115، 109فرات، 
698 ،779 ،785 
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 543، 283فراسيكليد (فراسيكليدس)، 

 264فرداته، 

 585، 576، 571، 557، 554، 552، 422فرز (فرس)، 

 329فركرات، 

 343فريگياىي، 

 644، 643، 627، 599، 419، 416، 339، 338، 325، 108فريگيه (فريژى)، 

 658فريگيه ى بزرگ، 

 762، 761فژئوس (حكومت نشني)، 

 577، 568، 526، 513، 498، 479، 432فليونت، 

 526فليونتيان، 

 540فن ئوس، 

 387فورميون، 

 619فوريوس، 

 577، 551، 537، 492فوريوس، ل.، 

 379فوريوس لوسيوس، 

 537، 505، 502فوريوس، م.، 

 192فوسه، 
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 546، 419، 232، 230فوسيد، 

 580فوسيدس آتىن، 

، 558، 552، 513، 422، 420، 419، 291، 287، 286، 209، 198فوسيديان، 
633 ،704 

 639فوسيون، 

 209فوكيس يونان، 

 868ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 517، 500، 498فويبيداس، 

 526فياليا، 

 105فيدياس، 

 424فيس كوس، 

 269فيفرون، 

 526فيگاىل، 

 805، 740، 739، 722، 718، 703، 630فيلوتاس، 

 523فيلوخور، 

 438فيلوديكوس، 

 481، 378فيلوكسنوس (فيلوكزن) سيرتى، 
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 434، 284فيلوكلس، 

 464فيلوملوس فوسيدى، 

 157فيلون، 

 588فيلونت، 

 359فيله، 

 230فيليازيان، 

، 657، 631، 626، 624، 621، 620، 617، 608، 571، 566، 432، 96فيليپ، 
704 

 663فيليپ آكارنياىي، 

 703فيليپ (پسر باالكروس)، 

 802فيليپوس، 

 598، 483، 321فيليس توس، 

 607فيليستوس (پيمان)، 

 570، 569فيليس كوس، 

 683، 680، 413، 380، 378، 281، 225، 217، 215، 213، 195فينيقيان، 

، 438، 417، 411، 341، 283، 281، 266، 263، 219، 191، 128، 107فينيقيه، 
599 ،602 ،676 
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، 439، 438، 369، 301، 266، 265، 264، 244، 191، 189، 128 قربس، ق 
453 ،478 ،484 ،485 ،496 ،536 ،689 

 281، 215، 195قربسيان، 

 190قرطاجنه، 

 283، 281، 280قصر سپيد، 

 745، 161قفقاز، 

 252قومس، 

 252قومسيان، 

 491 كائر، ك 

 252، 248، 237كائسوفابيوس، 

 659كائسو والريوس، 

 417كائيسرتوم، 

 416كائيسرتين، 

 493، 492كاباال، 

 648كاپادوكيان، 

 600، 108كاپادوكيه، 

 461، 460، 459، 309كاپيتول، 
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 367كاپيتولينوس، 

، 397، 396، 394، 392، 331، 330، 307، 282، 281، 272، 270، 250كاتان، 
402 ،404 ،405 

 428، 370، 332، 331، 330، 282، 281، 250كاتان ها، 

 437كاتولوس وروس، 

 636، 630، 629، 585، 507، 506، 505، 500، 486كادمه، 

 499كادمه ى تب، 

 707، 626، 487، 485، 149، 108كادوسيان، 

، 382، 381، 379، 378، 308، 307، 223، 221، 220، 217، 216، 190كارتاژ، 
411 ،413 ،430 ،492 ،493 ،494 ،504 ،574 ،651 ،677 ،678 ،687 

، 319، 271، 250، 223، 221، 220، 219، 217، 216، 191، 190كارتاژها، 
321 ،332 ،371 ،375 ،377 ،378 ،379 ،380 ،384 ،386 ،390 ،391 ،396 ،
405 ،413 ،492 ،493 

، 318، 308، 307، 239، 238، 223، 221، 218، 191، 190، 189كارتاژيان، 
321 ،330 ،335 ،371 ،377 ،379 ،381 ،382 ،387 ،388 ،390 ،391 ،392 ،
394 ،395 ،396 ،397 ،399 ،400 ،401 ،403 ،402 ،404 ،405 ،406 ،408 ،
409 ،411 ،412 ،413 ،414 ،415 ،430 ،431 ،434 ،435 ،436 ،437 ،492 ،
493 ،494 ،495 ،496 ،504، 

 869ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

505 ،574 ،575 ،576 ،678 ،797 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 126كارناك، 

 747كارنامك متز، 

 652، 195كاريان، 

 511كاريستوس، 

 790كارين، 

 652، 651، 599، 558، 439، 417، 263، 195، 191، 108كاريه، 

 806، 805، 643، 135كاساندر (كاساندروس)، 

 375كاسو فابيوس، 

 739، 706كاسى (كاسيت)، 

 167كاالئيس، 

 643، 629كاالس، 

 785كاالنوس هندى، 

 189كالياد، 

 508، 291كالياس، 

 315كاىل بيوس، 

 577كاىل دون، 

 523، 510كاليسرتاتوس، 
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 514، 464كاليسنت (كاليستنس)، 

 404، 402، 380، 282كامارين، 

 404، 397، 392، 331، 323، 322، 321كامپاىن ها، 

 463كاميل، 

 603كانون ستاره شناس، 

 573كاهنان دودون، 

 448، 437كايوس اميليوس، 

 387كايوس دوىي ليوس، 

 448كايوس روفوس، 

 333كايوس ژوليوس، 

 367، 313كايوس سرويليوس، 

 255كايوس سرويليوس اسرتوكتوس، 

 273كايوس سى سينيوس، 

 313كايوس فوريوس، 

 293كايوس كلوديوس رژيلوس، 

 252كايوس كورنليوس لنتولوس، 

 295كايوس نوتيوس روتيليوس، 
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 262كايوس نوتيوس روفوس، 

 313كايوس والريوس، 

 364كبوجيه، 

، 151، 148، 134، 133، 129، 126، 118، 116، 115، 112، 107كتزياس كنيدى، 
342 ،345 ،346 ،378 

 642، 535، 534كتزيكلس، 

 799، 798، 788، 765، 738، 722، 704، 366كراتر، 

 299كراتيس، 

 557كرانون، 

 788، 704، 688، 632، 627، 589، 588كرت، 

 353، 352، 351كردوكيان، 

 564كرس فونتس، 

 108كرمانيان، 

 255كرمر، 

 492، 445، 299كروتون، 

 632، 538، 494، 203، 145، 119كرونوس، 

 580، 494، 492كرونيون، 
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 361، 360، 316كريتياس، 

 536كرى نيپوس، 

، 349، 348، 347، 346، 344، 343، 339، 328، 327، 326كلئارك (كلئارخوس)، 
350 ،586 

 307كلئارك الكوىن، 

 620كلئوپاتر، 

، 548، 546، 544، 525، 516، 510، 503، 287، 280كلئومربوتوس (كلئومربوت)، 
549 ،550 

 555، 287كلئومنس (كلئومن)، 

 497، 496، 453كالزومن، 

، 541، 147، 146، 145، 144، 143، 138، 137، 118، 119، 103كلدانيان، 
794 ،795 ،803 

 119كلده، 

 421كلوديوس اوگون، 

 456كلوزين ها، 

 456كلوزيوم، 

 791كلون ها، 

 116كليتارك، 
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 702، 648كليتوس (ملقب به «سياه»)، 

 417كن، 

 870ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

، 719، 718، 717، 716، 715، 714، 128، 120، 116كنت كورث (كنت كورس)، 
720 ،721 ،722 ،723 ،724 ،725 ،726 ،729 ،730 ،731 ،732 ،733 ،734 ،
735 ،736 ،737 ،738 ،740 ،741 ،742 ،743 ،744 ،746 ،747 ،749 ،750 ،
751 ،752 ،753 ،754 ،755 ،756 ،757 ،758 ،759 ،760 ،761 ،763 ،764 ،
765 ،766 ،767 ،768 ،769 ،770 ،771 ،772 ،773 ،774 ،775 ،776 ،777 ،
779 ،780 ،781 ،782 ،783 ،784 ،786 ،787 ،788 ،789 ،799 ،804 ،805 ،
806 

 567كنخره، 

 438، 426، 425، 424كنيد، 

 440كنيديوم، 

 430، 387كنيوس ژنوسيوس، 

 375كنيوس كورنليوس، 

 251كنيوس مانليوس، 

 551كوئليوس،  .، 

 556كوئنتيوس، ل.، 

 546كوپاييس (درياچه)، 
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 141كوتا، 

 357كوتيور، 

 773، 771كوراگوس، 

 296، 252كورس، 

 440كورسوس، 

 608، 536، 535، 534، 533كورسري، 

 535، 210كورسرييان، 

 313كورسيناس الريسى، 

، 427، 425، 421، 373، 365، 308، 301، 224، 212، 211، 194، 189كورنت، 
428 ،431 ،432 ،438 ،503 ،513 ،567 ،568 ،569 ،572 ،575 ،578 ،624 ،
729 

 630، 428، 194كورنت (تنگه)، 

 577، 567، 538كورنت (خليج)، 

، 427، 421، 411، 406، 397، 334، 308، 286، 285، 275، 230كورنتيان، 
428 ،432 ،526 ،568 ،569 ،798 

 428كورنىت (جنگ)، 

 527، 263كورنليوس، 

 579كورنليوس، آ.، 
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 580، 577، 570كورنليوس، اس.، 

 502، 499كورنليوس،  .، 

 508كورنليوس، ت.، 

 556كورنليوس، س.، 

 520كورنليوس، سر.، 

 434كورنليوس كراسوس، 

 579، 505كورنليوس، م.، 

 600، 573، 248، 246كورنليوس نپوس، 

 299، 249كوروتونيات ها، 

، 338، 337، 328، 325، 307، 200، 163، 162، 151، 149، 148كوروش، 
339 ،340 ،341 ،342 ،343 ،344 ،345 ،346 ،347 ،350 ،358 ،363 ،365 ،
419 ،717 ،725 ،741 

 580كورى فازيون، 

 137كوريلوس، 

 657، 578، 425كوس، 

 706كوسى، 

 706كوشيان، 

 356كوخليد، 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 355كوخليديان، 

 175، 107كول سريى، 

 419كولوس، 

 105كولوسوس رودس، 

 367كولونس، 

 448، 445، 309كولونيا، 

 456، 448كولونياييان، 

 461، 460كومينيوس پونتيوس، 

 603، 365، 343، 326، 107كوناكسا، 

، 535، 531، 520، 427، 426، 425، 424، 420، 417، 369، 308، 279كونون، 
596 

 452كونيتوس سرويليوس، 

 195كويان ها، 

 580، 520، 502كوينكتيوس، ت.، 

 505، 504كوينكتيوس، ل.، 

 225كويني توس بابيوس سيلوانوس، 

 871ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 
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 790كويني توس پوپيليوس، 

 434، 421، 280كويني توس سرويليوس، 

 276كويني توس سرويليوس اسرتوكتوس، 

 452كويني توس سزو، 

 421، 367كويني توس سولپيسيوس، 

 283كويني توس فابيوس، 

 293، 279كويني توس فابيوس ويبوالنوس، 

 271كويني توس كاپى تولينوس، 

 430، 426كويني توس مانليوس، 

 710، 703كوىي نوس، 

 439كيتني (سيتني)، 

 478، 477كيتيون، 

 337كيسوفابيوس، 

 706، 201كيسى، 

 340، 281، 215، 195كيليكيان، 

، 417، 369، 341، 339، 338، 337، 283، 281، 263، 191، 107كيليكيه، 
477 ،478 ،599 ،658 ،663 ،689 ،690 ،715 
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 497، 496، 416، 364، 225، 192كيمه، 

 150كيمرييان، 

 364 گائوس، گ 

 165گارون، 

 481گاالته، 

 797گاالت ها، 

 505گاالت هاى گلوآىي، 

 289گالياس، 

 154گانداريدها، 

 764، 763، 762گانگاريدها، 

 802گايا (زمني)، 

 797گايوس پوپيليوس، 

 711گايوس دومى تيوس، 

 642گايوس سولپيسيوس، 

 730گايوس والريوس، 

 742گدروزيان، 

 781، 779، 742گدروزى (گدروزيا، گدروسيا)، 
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 645گرانيك، 

 644گرانيك (رود)، 

 509گرهه، 

 676گرى لوس خالسيدى، 

 628گرى نيون، 

، 354، 353، 352، 350، 346، 343، 342، 339، 338، 333، 275، 151گزنفون، 
357 ،358 ،359 ،366 ،452 ،453 ،479 ،480 ،487 ،488 ،489 ،498 ،500 ،
501 ،503 ،505 ،506 ،507 ،510 ،513 ،514 ،515 ،517 ،518 ،519 ،523 ،
531 ،532 ،533 ،534 ،535 ،536 ،544 ،547 ،548 ،550 ،551 ،552 ،553 ،
554 ،555 ،556 ،557 ،558 ،559 ،560 ،561 ،562 ،563 ،565 ،568 ،569 ،
570 ،573 ،577 ،578 ،579 ،581 ،587 ،590 ،591 ،592 ،598 ،603 

 190، 165، 99گل، 

 497، 496، 487، 486، 478، 477گلوس، 

 464، 461، 463، 461، 457، 312، 309، 99گل ها، 

 788گلى سر، 

 786، 762، 157، 154، 122گنگ (رود)، 

 452گوراسيوم، 

 573گورتيس آركادى، 

 543، 524گورژياس، 
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 354گوم نياس، 

 244گونژيلوس ارترى، 

 547 لئاندرياس، ل 

 248، 236، 235، 234، 233لئوتيخيد، 

 639لئوس، 

 793لئوس تن (لئوس تنس)، 

 285لئوكرات، 

 782، 780لئونات، 

 415، 392، 332، 331، 330، 307، 250لئوننت ها، 

 500لئونتيادس، 

 330لئونتيوم، 

 ،204، 203، 202، 201، 200، 198، 197لئونيداس، 

 872ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

206 ،221 ،228 ،347 ،561 

 370، 135الئومدون، 

 543الىب نيوس، ل.، 

 481التومى، 
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 166التون، 

 241، 237التيوم، 

 582، 363الخس، 

 566، 557، 421، 419الريس (الريسا)، 

 557، 556الريسيان، 

 326السنت تباىي، 

، 414، 375، 361، 329، 280، 268، 267، 261، 241، 240، 226، 99السدمون، 
437 ،438 ،533 ،547 ،585 ،589 

، 229، 227، 226، 225، 213، 204، 203، 200، 198، 197، 193السدمونيان، 
230 ،231 ،232 ،233 ،237 ،239 ،240 ،241 ،242 ،243 ،244 ،246 ،247 ،
248 ،251 ،252 ،255 ،256 ،257 ،258 ،266 ،267 ،268 ،269 ،280 ،286 ،
287 ،288 ،289 ،290 ،292 ،296 ،307 ،308 ،312 ،313 ،314 ،315 ،318 ،
323 ،324 ،325 ،326 ،327 ،328 ،329 ،333 ،334 ،335 ،338 ،339 ،341 ،
343 ،344 ،346 ،360 ،361 ،362 ،364 ،365 ،366 ،367 ،368 ،369 ،375 ،
392 ،397 ،406 ،415 ،416 ،417 ،418 ،419 ،420 ،421 ،422 ،423 ،424 ،
425 ،426 ،427 ،428 ،430 ،432 ،437 ،438 ،440 ،452 ،453 ،479 ،480 ،
484 ،486 ،487 ،488 ،489 ،490 ،496 ،497 ،498 ،499 ،500 ،501 ،502 ،
503 ،505 ،506 ،507 ،508 ،509 ،510 ،511 ،512 ،513 ،514 ،516 ،517 ،
518 ،519 ،521 ،522 ،524 ،525 ،532 ،533 ،535 ،536 ،541 ،543 ،544 ،
545 ،546 ،547 ،548 ،549 ،550 ،551 ،554 ،557 ،558 ،559 ،560 ،561 ،
562 ،563 ،564 ،565 ،566 ،567 ،568 ،569 ،570 ،572 ،573 ،585 ،587 ،
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588 ،589 ،590 ،591 ،593 ،594 ،595 ،598 ،599 ،602 ،621 ،688 ،711 ،
712 ،713 ،729 ،730 

 423السيسنت الكوىن، 

 579، 334السيون (الزيون)، 

 319الكسيوم، 

 788، 562، 561، 559، 544، 425، 292، 291، 267، 262، 237الكوىن، 

 578الكوىن- بئوسى، 

 260المپساك، 

 792الميا (خليج)، 

 792المياك، 

 444الويكوم، 

 547لباده، 

، 483، 444، 443، 408، 399، 395، 394، 389، 388، 387، 381لپتني (لپتينس)، 
494 ،495 ،519 ،583 

 209لتو، 

 212خلئوم، 

 567خلايون، 

 431، 427خله، 
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 663، 659، 435، 434لسبوس، 

 195لسبوسى ها، 

 511، 453، 195ملنوس، 

 575لنه آن (جشن)، 

 424لورميا، 

 481، 133، 110لوسني، 

 430، 387لوسيوس آتيليوس، 

 286لوسيوس ابوتيوس آلباس، 

 268لوسيوس استوديوس ژوليوس، 

 238لوسيوس اميليوس، 

 268لوسيوس اميليوس مامركوس، 

 743، 659، 642لوسيوس پاپرييوس، 

 743لوسيوس پالتيوس، 

 379لوسيوس پوبليوس، 

 299لوسيوس پوستوميوس، 

 269لوسيوس پيناريوس مامرتينوس، 

 430لوسيوس تيىت نيوس، 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 375، 363لوسيوس ژوليوس، 

 426لوسيوس سرژيوس، 

 434لوسيوس فوريوس، 

 873ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 266لوسيوس فوريوس مديوالس، 

 508لوسيوس، ك.، 

 790لوسيوس كورنليوس، 

 293لوسيوس كورنليوس كورتينوس، 

 288لوسيوس لوكراتيوس، 

 448، 440لوسيوس لوكرتيوس، 

 295لوسيوس مينوتيوس كاروتيانوس، 

 444، 421، 363، 326لوسيوس والريوس، 

 274لوسيوس والريوس پوبليكوال، 

 241لوسيوس والريوس پوپليوس، 

 367لوسيوس ورژينيوس، 

 521لوكاد، 

 421لوكادى، 
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 449، 443، 442لوكاىن، 

 449، 448، 443، 442، 431لوكانيان، 

، 596، 585، 578، 559، 554، 551، 549، 547، 546، 534، 525، 290لوكرت، 
633 ،635 

 548لوكرتوس، 

 422، 376، 273لوكر، 

 522لوكرتيوس، 

 492، 483لوكرتيوس، ل.، 

، 591، 558، 552، 513، 422، 415، 376، 362، 291، 290، 198، 193لوكريان، 
704 

 362لوكريان غرىب، 

 552، 441، 422لوكريد، 

 537، 502لوكوتيوس، ل.، 

 433لوكون، 

 601، 497، 496لوكه، 

، 279، 223، 221، 216، 190، 175، 172، 170، 152، 129، 127، 125ليىب، 
284 ،371 ،377 ،379 ،383 ،388 ،399 ،411 ،413 ،414 ،435 

 ،692، 574، 505، 504، 407ليبياييان، 
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 329ليبيس، 

 797ليىب فنيقيان، 

 434، 433، 390ليپار، 

 444، 433ليپاريان، 

 433ليپارى (دزدان درياىي)، 

 649، 599، 339، 343، 338، 193، 192، 108ليدى، 

 420، 419، 361، 329، 328، 323، 314، 313، 312، 307ليزاندر (ليساندر)، 

 271ليزانياس، 

 379ليزياد، 

 482، 451ليزياس خطيب، 

 274ليزيته، 

 556ليزيسرتاتوس، 

 525ليزيس فيثاغورثى، 

 490ليسوس، 

 526ليسه، 

 259، 258ليسيتيد، 

 295ليسيكرات، 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 607، 551ليسينيوس، س.، 

 444ليفلوم، 

 448ليفوكوآ، 

 639ليكورگ، 

 421ليكوفرون، 

 565ليكومدس، 

 553ليكومدس تژه اى، 

 557ليكومدس مانتينه، 

 721، 215، 195ليكيان، 

 658، 599، 263، 191، 108، 107ليكيه، 

 190ليگورى، 

 574، 382ىل ىل به، 

 293ليليبيان، 

 260 مئاندر، م 

 788ماتاپان، 

، 148، 147، 143، 139، 137، 125، 124، 122، 121، 109، 107، 103ماد، 
149 ،150 ،151 ،167 ،200 ،342 ،596 ،740 ،745 ،791 
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 719مادتس، 

 793ماد (كوه)، 

 ،139، 138، 137، 135، 123، 115، 114مادها، 

 874ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

143 ،147 ،148 ،149 ،150 ،151 ،162 ،196 ،200 ،201 ،210 ،236 ،645 ،
741 

 232مادى (جنگ)، 

 509مارئوتيس، 

 289، 226، 200ماراتون، 

 734، 706مارد، 

 772، 462، 266، 164، 163، 145مارس، 

 574مارساال، 

 676ماركوس آتيليوس، 

 367ماركوس آنكوس، 

 387ماركوس پومپونيوس، 

 273ماركوس دوىي ليوس، 

 250ماركوس فابيوس، 
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 241ماركوس فابيوس سيلوانوس، 

 462، 437، 433، 421، 375، 363ماركوس فوريوس، 

 730، 452ماركوس كلوديوس، 

 363ماركوس كويني تيوس، 

 461ماركوس مانليوس، 

 266ماركوس مانليوس باسوس، 

 676، 434ماركوس والريوس، 

 387ماركوس وتوريوس، 

 580مارگانا، 

 122ماره پرسيكوم (خليج فارس)، 

 421ماريوس آپيوس، 

 299ماريوس هوراتيوس، 

 294مازار، 

 710، 709، 708، 707، 705، 700مازايوس، 

 162ماساگت ها، 

 775ماساىن ها، 

 434ماسيليان، 
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 275ماكروخري، 

 355ماكرون ها، 

 456ماگرا (رود)، 

 193ماگنزياى واقع بر سيپولوم، 

 193ماگنزياى واقع بر مئاندر، 

 585، 193ماگنزى (ماگنزيا)، 

 494، 493، 437، 436، 435، 430، 396، 395، 394، 393ماگون، 

 210ماله (دماغه)، 

 704، 591ماىل، 

 198مالياك، 

 768مالني ها، 

، 588، 587، 584، 582، 554، 553، 516، 489، 488، 480، 479، 290مانتينه، 
590 ،591 ،593 ،596 ،598 ،605 ،606 ،635 

 259ماندان، 

 529ماندزى، 

 148ماندوسس، 

 504، 502، 491مانليوس، آ.، 
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 543مانليوس، س.، 

 522مانليوس، ل.، 

 520مانليوس، م.، 

 379مانيوس اسپوريوس، 

 543مانيوس،  ،. 

 337مانيوس سرژيوس، 

 363مانيوس كلوديوس، 

 512مرتوپوليس، 

 292، 166متون، 

 292متوىن، 

 660، 435متيمنه، 

 434مدوكوس، 

 422، 421مديوس، 

 804مديوس تسالياىي، 

 230، 228، 227، 226، 216، 192، 190مردونيوس، 

 145مركور، 

 591مركوونيون، 
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 658مرمريان، 

 586، 565، 564، 563، 266مسن، 

، 565، 564، 563، 415، 393، 391، 370، 362، 292، 268، 267، 266مسنيان، 
578 ،591 ،597 ،598 ،599 

 ،393، 392، 391، 390، 371، 370، 282مسني، 

 875ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

396 ،402 ،404 ،415 ،428 ،430 ،442 ،444 ،445 ،565 

 429، 428، 376، 375، 371، 370مسينيان، 

، 212، 191، 172، 167، 162، 136، 127، 125، 113، 107، 105، 103مصر، 
277 ،279 ،280 ،281 ،283 ،284 ،364 ،416 ،417 ،477 ،478 ،484 ،486 ،
496 ،509 ،510 ،522 ،528 ،529 ،530 ،531 ،532 ،598 ،599 ،601 ،602 ،
603 ،604 ،605 ،689 ،690 ،691 ،695 ،696 ،697 

، 603، 602، 530، 529، 528، 527، 283، 280، 279، 277، 195، 105مصريان، 
604 ،605 ،689 ،691 

، 623، 622، 621، 620، 566، 433، 426، 335، 167، 129، 106مقدونيان، 
624 ،629 ،631 ،630 ،634 ،635 ،636 ،638 ،642 ،644 ،645 ،646 ،650 ،
651 ،653 ،654 ،655 ،656 ،657 ،658 ،661 ،662 ،665 ،666 ،667 ،669 ،
670 ،671 ،677 ،678 ،679 ،680 ،682 ،683 ،684 ،685 ،686 ،689 ،691 ،
700 ،701 ،704 ،705 ،706 ،707 ،708 ،709 ،710 ،714 ،715 ،716 ،720 ،
721 ،724 ،731 ،734 ،737 ،738 ،740 ،741 ،744 ،748 ،751 ،752 ،753 ،
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754 ،755 ،756 ،759 ،761 ،763 ،764 ،766 ،769 ،770 ،771 ،772 ،773 ،
774 ،775 ،781 ،784 ،786 ،788 ،789 ،790 ،791 ،793 ،797 ،801 

، 566، 557، 555، 500، 498، 432، 423، 276، 232، 227، 207مقدونيه، 
571 ،580 ،621 ،624 ،626 ،629 ،640 ،644 ،663 ،690 ،711 ،715 ،741 ،
792 ،799 

 207، 206مگابات، 

 284، 280مگابيز، 

 567، 513، 287، 286، 218، 212مگار، 

 526، 358، 286، 272، 229، 213مگاريان، 

 212مگاريس، 

 254مگارى هاى نيسا، 

 128مگاسنت، 

 606، 573مگاله پوليس (مگالوپوليس)، 

 365، 260، 207، 193مگنزى، 

 651، 650، 235، 198ملطيه، 

 706ملوفور، 

 703مله آگر (ملئاگر)، 

 198ملياك، 
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 552، 198، 193ملياىن، 

 367مليتوس، 

 325مليسا، 

 627مليسوس، 

 689، 530، 529، 283، 281ممفيس، 

، 654، 653، 652، 650، 645، 644، 629، 628، 627، 627، 136، 135ممنون، 
655 ،656 ،657 ،659 ،660 ،663 ،711 

 136ممنون (جاده)، 

 135ممنونيوم، 

 536، 535مناسيپوس، 

 591منال، 

 573مناليان، 

 297منس، 

 715منس پالىي، 

 288منسيتيد، 

 555، 135منالس، 

 248مناليوس، 
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 285منن، 

 618منوئه تيوس، 

 351، 252منون، 

 115، 114، 112، 111منونس، 

 339منون الريسى، 

 570منه نيوس، ل.، 

 710منيداس، 

 300، 299موتيوم، 

 402، 389، 388، 387، 386، 385، 384، 382، 381، 380، 307موتيه، 

 435، 285مورگانتني، 

 415مورگانتينوم، 

 641موز، 

 599موزول، 

 775موزى كانوس، 

 876ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 105موسولئوم هاليكارناس، 

 357موسينوك ها، 
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 752موفيس، 

 521، 490مولوس، 

 490، 258، 257مولوس ها، 

 598مولون، 

 360مونيخى، 

 715، 649ميرتنس، 

 600ميرتوبرزن، 

 648ميرتوبوزانس، 

 599، 274ميرتى دات، 

 663، 660، 508، 435، 425ميتيلن، 

 579، 291، 290، 289مريونيد (مريونيدس)، 

 320، 292، 269، 268، 135ميسن، 

 269، 268ميسنيان، 

 270، 262، 253، 249، 248ميسى توس، 

 333ميسيون، 

 599، 191، 108ميسيه، 

 538، 237، 236، 234، 233ميكال، 
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 797ميكيناس رودسى، 

 596، 290، 262، 189ميلتياد، 

 358ميلزين ها، 

 482، 443، 281مني، 

 461، 246، 211، 210مينرو، 

 210مينرو پرونئا، 

 246مينرو خالسيئوك، 

 496مينوآ، 

 639، 363مينوس، 

 583مينيان، 

 260ميونت، 

 795، 784، 779، 758 نئارك، ن 

 297نئس، 

 654نئوپتومل، 

 319نئوپوليت، 

 561نئودامودها، 

 512نئوژنس، 
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 106نابونابوس، 

 161ناپس، 

 161ناپى، 

 490نارنتا، 

 692ناسامون، 

 518، 429، 404، 402، 330، 307، 250ناكسوس، 

 428، 393، 370، 332، 331، 330، 269، 250ناكسوسيان، 

 730نربزنس، 

 168، 167نبطيان، 

 120نبوكودونصر (خبت النصر)، 

 245، 218نپتون، 

 527، 524، 515، 263نپوس، 

 563نستور، 

 416نفريتوس (نفره، نفريت)، 

 604، 603، 602، 528، 484نكتانبو (نكتانبوس، نكتانبيس، نكتنيبيوس)، 

 563نله، 

 273منتوريوس، 
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 423، 268منه، 

 577، 565، 415، 362، 292نوپاكت، 

 570نوزى ژنس، 

 505نوزى نيكوس، 

 300نوما، 

 326، 313نومريوس فابيوس، 

 117نيتوكريس، 

 676، 317نيسراتوس، 

 317نيسياس، 

 425نيسرييان، 

 261نيكاندر، 

 703نيكانور (پسر پارمنيون)، 

 437نيكوتلس، 

 324نيكوتلس كورنىت، 

 308نيكودم سانتوريپى، 

 420نيكودموس، 

 607نيكوفموس، 
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 877ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

 659نيكوكراتس، 

 537، 536نيكوكلس (خواجه)، 

 149نيكوالس دمشقى، 

 287نيكومد، 

 739نيكومك، 

 504نيكون، 

 530، 529، 528، 509، 279، 151، 122، 107، 105نيل، 

 698، 143، 141، 140، 139، 138، 137، 116، 112، 110نينوا، 

، 136، 134، 118، 115، 114، 113، 110، 109، 107، 106، 105، 103نينوس، 
143 ،378 

 135، 134، 133، 126، 115نينياس، 

 463 وئاسيوم، و

 332، 255، 254وئيان ها (ويان ها)، 

 461، 460، 459، 444، 433، 374وئيس، 

 502، 337والريوس، 

 387والريوس پوبليوس، 
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 556والريوس، س.، 

 540، 522، 504، 490والريوس، ل.، 

 690وتوريوس، ت.، 

 579وتوريوس، س.، 

 556ورژينيوس، س.، 

 439وروگو، 

 779ورى تيد، 

 444، 363ولرتى، 

 379ولسكوس، 

 145، 110ونوس، 

 463ووال، 

 463، 462، 452، 333، 237، 326وولسكيان، 

 502ويرژينيوس، ل.، 

 781، 538، 358، 203 هادس، ه

 354هارپاگوس، 

 789، 788، 787، 643هارپال (هارپالوس)، 

 323، 314هارموست، 
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 420هاليارت، 

 698، 675، 390، 388هاليس، 

 652، 651، 599، 237هاىل كارناس، 

 496هاىل كوس، 

 285هالني ها، 

 367هاماكزى توم، 

 251هتوماريداس، 

 279هخامنش، 

 782، 603، 438، 345، 325، 236، 192، 189، 135، 108هخامنشيان، 

 772، 632، 461هرا، 

 357هراكلئوت ها، 

 676هراكلس صورى، 

 547، 213هراكلس (معبد)، 

، 583، 563، 549، 358، 356، 251، 164، 157، 156، 95هراكلس (هركول)، 
618 ،622 ،679 ،687 ،735 ،745 ،750 ،765 ،772 

 586، 422، 368، 358هراكله، 

 586هراكله پونىت، 
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 552هراكله تراخيىن، 

 496هراكليا، 

 564هراكليد، 

 329، 328، 307، 98هراكليدها، 

 526هرايا، 

 320، 319هربسوس، 

 319هربسوسيان، 

 778، 776هرمته ليا، 

 376هرموكرات، 

 522هرمياس متيمنه اى، 

 98هرود (آرخونت)، 

، 194، 191، 151، 148، 147، 126، 120، 119، 117، 116، 109هرودوت، 
202 ،203 ،204 ،206 ،213 ،221 ،233 ،236 ،237 ،253 ،339 ،487 ،539 

 782هريوه (هرئيو)، 

 797هژزياس، 

 590هژلوخوس، 

 878ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

PDF.tarikhema.org
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 747هژمون، 

 632هستيا، 

 512هستيايوتيد، 

 209هستيه، 

، 798، 792، 786، 765، 761، 759، 710، 688، 687، 673، 672هفس تيون، 
799 ،800 ،802 

 549هكاتومبايون، 

 732هكاتوم پيل (هكاتوم پيلوس، هكاتوم پيلس)، 

 439هكاتومنوس، 

 624، 620، 165هكاته، 

 545، 165، 135هكتور، 

 307هكزاپيلس (هكساپيلس)، 

 627، 165هكوب، 

، 741، 731، 717، 714، 342، 236، 151، 143، 125، 124هگمتانه (اكباتان)، 
747 ،791 

، 642، 627، 434، 260، 244، 237، 195، 194، 192، 191، 108هلس پونت، 
644 

 196هلس پونتيان، 
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 627هلن، 

 778هلن ها، 

 479، 452هلنيكا، 

 445هلوروس، 

 446، 445، 431، 428، 321هلوريس، 

 145هلوس، 

 546هليكون (كوه)، 

 539، 538هليكه، 

 539هليكه آخاىي، 

 539هليكه ايوىن، 

 756هليوس، 

 111مها، 

 151مهودوس، 

، 158، 156، 155، 154، 152، 151، 133، 131، 129، 127، 107، 103هند، 
159 ،160 ،172 ،175 ،183 ،184 ،742 ،757 ،761 ،787 ،788 

، 159، 157، 155، 154، 153، 152، 132، 131، 130، 129، 128، 127هنديان، 
160 ،342 ،707 ،751 ،752 ،754 ،755 ،756 ،760 ،763 ،766 ،769 ،779 ،
780 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


، 557، 531، 513، 510، 507، 506، 500، 293، 291، 197، 193هوپليت، 
571 ،572 

 253هوراتيوس پوخلر، 

 545، 540، 195، 165، 93هومر، 

 112هياپات، 

 639هياسن توس (هياكن توس)، 

 639هياسن تيد، 

 297هيبال، 

 154هيپازيس، 

 770هيپاس پيست ها، 

 165هيپربور، 

 166، 165، 103هيپربوريان، 

 522هيپوداماس، 

 164هيپوليت آمازوىن، 

 164هيپوليته، 

 309هيپونيا، 

 504، 492، 449هيپونيون (هيپونيوم)، 
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 765، 154، 112هيداسپ، 

 737، 736، 735، 734، 733، 732، 731، 109هريكاىن، 

 734، 645، 274، 108هريكانيان، 

 108هريمند، 

 282، 272، 271، 270، 254، 252، 250، 249، 239، 238هريون، 

 420هريونيموس، 

 512، 511هيس تيايا، 

 274هيشتاسپ، 

 762هيفاز (رود)، 

 563، 292، 268، 267، 266هيلوت ها، 

 403، 272، 254، 250، 249، 221، 218، 217، 189هيمر، 

 390، 380، 282، 250، 249، 217هيمريان، 

 184، 183، 178، 177 يامبولوس، ى 

 543يوليوس، تى.، 

 ،191، 190، 183، 166، 161، 148، 136يونان، 

 879ايران و شرق باستان در كتاخبانه تارخيى، ص: 

PDF.tarikhema.org
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192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،197 ،198 ،199 ،203 ،204 ،205 ،209 ،212 ،
216 ،220 ،224 ،225 ،226 ،231 ،232 ،233 ،239 ،242 ،244 ،245 ،247 ،
255 ،256 ،257 ،258 ،261 ،267 ،268 ،269 ،270 ،275 ،284 ،292 ،307 ،
312 ،318 ،323 ،335 ،353 ،358 ،361 ،371 ،375 ،416 ،422 ،423 ،428 ،
432 ،479 ،480 ،482 ،486 ،487 ،488 ،489 ،497 ،498 ،499 ،500 ،501 ،
503 ،505 ،506 ،507 ،510 ،513 ،514 ،515 ،517 ،518 ،519 ،522 ،523 ،
524 ،531 ،532 ،533 ،534 ،535 ،536 ،537 ،541 ،544 ،547 ،550 ،551 ،
552 ،553 ،554 ،556 ،557 ،558 ،559 ،563 ،565 ،568 ،569 ،570 ،574 ،
576 ،579 ،585 ،597 ،599 ،602 ،604 ،620 ،622 ،624 ،627 ،629 ،631 ،
638 ،652 ،660 ،661 ،690 ،695 ،711 ،729 ،764 ،772 ،788 ،792 ،811 ،
812 

، 143، 137، 136، 135، 123، 119، 116، 109، 108، 107، 105، 98يونانيان، 
144 ،146 ،147 ،150 ،151 ،155 ،156 ،163 ،165 ،166 ،183 ،189 ،190 ،
191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،197 ،203 ،206 ،207 ،208 ،210 ،211 ،
212 ،213 ،215 ،216 ،217 ،219 ،220 ،224 ،226 ،227 ،228 ،229 ،230 ،
231 ،232 ،233 ،234 ،235 ،236 ،237 ،239 ،241 ،242 ،243 ،244 ،245 ،
251 ،254 ،256 ،257 ،260 ،261 ،262 ،263 ،265 ،281 ،289 ،307 ،309 ،
326 ،334 ،343 ،344 ،346 ،347 ،348 ،349 ،350 ،351 ،352 ،353 ،354 ،
355 ،356 ،357 ،358 ،361 ،364 ،365 ،370 ،371 ،377 ،386 ،378 ،379 ،
387 ،395 ،397 ،399 ،404 ،411 ،414 ،419 ،423 ،427 ،431 ،441 ،443 ،
444 ،452 ،464 ،483 ،487 ،489 ،490 ،491 ،493 ،495 ،499 ،500 ،508 ،
509 ،511 ،522 ،523 ،524 ،527 ،531 ،542 ،543 ،563 ،569 ،578 ،581 ،
591 ،593 ،597 ،598 ،599 ،602 ،605 ،618 ،619 ،620 ،621 ،624 ،629 ،
630 ،631 ،632 ،637 ،638 ،641 ،643 ،652 ،660 ،663 ،690 ،711 ،712 ،
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714 ،716 ،718 ،723 ،728 ،731 ،734 ،763 ،773 ،782 ،791 ،797 ،809 ،
813 
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