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یونان باستان
یونان باستان

پیشگفتا ر

پس از سقوط شهر تروا در جنگ تروا در حدود سال 1180 پیش از میالد، 
سربازان به یونانی فرورفته در باتالق قحطی و اقتصادی از هم پاشیده 
بازگشتند. اکنون زمان بازسازی بود. یونان با گذار به دورة دولتشهرهای 
فرهنگی  و  سیاسی  دگرگونی  المپیک،  بازی های  پایه گذاری  و  مستقل 
چهارصد ساله ای را پس از جنگ از سر گذراند. آتن کانون پیشرفت های 
میالد،  از  پیش   460 سال  حدود  در  شد.  فلسفه  و  علم  هنر،  معماری، 
یونان باستان به عصر زرین خود قدم گذاشت. در این عصر مردمساالری 
بلندی  گام های  شد،  پدیدار  دانشگاهی  مطالعات  طلیعة  گردید،  مستقر 
در راه پیشرفت علم و پزشکی و معماری برداشته شد، و اشعار حماسی و 
ـ دستاوردهایی که هنوز هم از آن ها بهره می برند. نمایشنامه هایی خلق شدـ 
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اسکندر مقدونی

فصل
نبرد بر سر پادشاهي1

دو  ق.م،   331 سال  در  آشور  در  علف  و  بي آب  دشتی  در 
بودند.  زده  چادر  یکدیگر  مقابل  نبرد  انتظار  در  انبوه  لشکر 
به  حمله  آمادة  سوم  مقدونی  اسکندر  شکست ناپذیر  لشکر 
را  آنان  کبیر«،  »پادشاه  سوم،  داریوش  که  بود  پارسی هایی 

رهبري مي کرد.
به  جهان  که  ارتش هایی  مهیب ترین  از  یکی  بر  اسکندر 
خود دیده بود، حکم می راند. او به تالفي حملة پارسی ها به 
یونان که 150 سال قبل از آن انجام شده بود، حمله ای تدارك 
دیده بود. اسکندر امیدوار بود که این حمله برایش ثروت و 
افتخار نیز به همراه بیاورد. او در مقام فرمانده مهارت زیادی از 
خود نشان داده و توانسته بود اعتماد سربازانش را جلب کند. 
او  باور  این  از  که  داشت  نیز  بی پایانی  اعتماد به نفس  اسکندر 
نشئت می گرفت که از تبار قهرمانان یونان باستان و برکت یافتة 

خدایان است.
و  مصر  و  صغیر  آسیای  جنگ  سال  دو  طی  در  اسکندر 
بودند،  هخامنشي  ها  کنترل  تحت  که  را  دیگری  سرزمین های 

اسکندر سوار بر اسب مورد اعتمادش، بوکِفالوس، ارتش خود را در جنگ هدایت 
9مي کرد.
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تسخیر کرده بود. در آن زمان داشت به قلب خود سرزمین پارس 
نزدیک مي شد. جنگ با داریوش دیگر فقط برای انتقامجویی از 
خطاهای گذشتة هخامنشي ها در مورد مردم مقدونیه و یونان 
نبود: اسکندر مي خواست تمام امپراتوری هخامنشي را تسخیر 
به سوی  اسکندر  پیشروی  درآورد.  کنترل خود  و تحت  کند 
بود  رسانده  گوگمل  آشوری  و  کوچک  شهر  به  را  او  شرق 
که اینک در شمال عراق قرار دارد. داریوش در سپتامبر سال 
331 ق.م در گوگمل اردو زده و منتظر پیشروی اسکندر بود. 
داریوش در حالی که مردانش دور توده های آتش چمباتمه زده 
بودند مشعل به دست قدم مي زد تا وضع لشکر خود را بررسی 
کند و دلمشغول نبرد پیش رو بود. داریوش پیش از آن هیچ 
گاه چنین نیروی عظیمی را رهبری نکرده بود، اما می دانست 
که اگر به امید شکست اسکندر است به چنین لشکر پرشماری 

احتیاج دارد.
و  افتاد  کامل  ماه  روی  زمین  کرة  سایة  ماه،  آن  اواخر  در 
افراد  از  بعضی  خسوف  این  شد.  تاریک  شامگاهی  آسمان 
دانستند.  بدیمن  نشانه ای  را  آن  و  ترساند  را  اسکندر  لشکر 
اما آریستاندر، پیشگوی اسکندر، این فرمانده جوان را مطمئن 
ساخت که خسوف عالمتي نیک است. آریستاندر گفت که دو 
ارتش پیش از پایان ماه به مصاف هم می روند و ارتش مقدونی 

اسکندر برنده خواهد شد.
با نزدیک شدن به زمان نبرد، اسکندر روحیة نیروهای خود 
را تقویت کرد، هما ن طور که پیش از پیروزي هاي قبلي چنین 

کرده بود. مورخي وضعیت را چنین تشریح کرده است:
صف  در  خطر،  لحظة  در  بودند  مجبور  سربازان  تک تک 
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زمان  و  بایستند؛  دستورات  و گوش به زنگ  سر جای خود 
پیشروی که سکوت ضروري بود آن را کاماًل رعایت کنند؛ 
و برعکس، هنگام سر دادن غریو فریادی پرطنین و غریوی 
دل ها  به  را  وحشت  بیش ترین  که  دهند  سر  بلند  چنان 

بیندازد.1 

اما، برخی از افسران اسکندر با نظر پیشگو در مورد پیروزی 
اسکندر  سردار  مجرب ترین  پارمنیون  شبي،  نبودند.  هم رأي 
باشد  بهتر  شاید  که  اسکندر گفت  به  او  رفت.  شاه  به خیمة 
هخامنشي   قوای  به  تاریکی  از  استفاده  با  و  شبانه  مقدوني ها 
نبردهای شبانه  بود که  آموخته  تاریخ  از  اسکندر  کنند.  حمله 
خطرهای خاصی به همراه دارند: ممکن است نیروها جهت را 
گم بکنند و به اردوی خودی ها حمله  کنند؛ در ضمن اگر دشمن 
تاریکی  از  می تواند  گرفته،  قرار  حمله  معرض  در  که  بفهمد 
برای فرار یا ضدحمله کمک بگیرد. اما اسکندر برای مخالفت 

اسکندر پیش از 
جنگ گوگمل 
در مقابل آتش 

قربانگاه با 
پیشگویش 
آریستاندر 

مشورت کرد.
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با حملة غافلگیرانة شبانه دلیل دیگری داشت: غرورش. او به 
پارمنیون گفت: »من خودم را با دزدیدن پیروزی مثل سارق ها 

بی آبرو نمی کنم.«2
اسکندر در آخرین روزهای سپتامبر اردوی خود را به تدریج 
یوناني ها  و  مقدوني ها  کرد.  نزدیک تر  داریوش  قرارگاه  به 
بودند. داریوش حدود 34 هزار سرباز سواره  بسیار کم تعداد 
داشت.  خود  فرماندهي  تحت  پیاده  سرباز  هزار  دویست   و 
هزار  چهل  و  سواره  سرباز  هزار  هفت  حدود  تنها  اسکندر 
سرباز پیاده داشت. اما پیروزی های قبلی در مقابل هخامنشیان 
ــ و پیشگویی پیشگو ــ اعتمادبه نفس اسکندر را تقویت کرده 
بود. نهایتًا، نبرد بزرگ در یکم اکتبر آغاز شد و هما ن طور که 

پیشگو گفته بود، اسکندر فاتح شد. 
اسکندر بزرگ ترین پیروزی عمر خود و یکی از مهم ترین 
او  بود.  آورده  دست  به  را  جهان  تاریخ  نظامی  پیروزي هاي 
هخامنشی  امپراتوری  کنترل  بود،  کرده  آرزو  که  هما ن طور 
امید  به  او  نکشید.  از جنگیدن دست  اما  به دست گرفت،  را 

ارتش اسکندر در 
گوگمل به مصاف 
نیروهای داریوش 

رفت.
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سوی  آن  در  خویش،  قلمرو  گسترش 
مرزهای شرقی پارس، تا هند جلو رفت. 
عاقبت در سال 326 ق.م، لشکر ازپاافتادة 
نافرمانی  فرمانده اش  مقابل  در  مقدونی 
کرد. آ ن ها، خسته از جنگ، دلشان هوای 
خانواده هایشان را کرده بود و مي خواستند 
به خانه بروند. اسکندر هم موافقت کرد.

را  زیادی  زمان  گاه  هیچ  اسکندر 
و  نگذراند،  موطنش  در  حکمراني  به 
سرباز  مقام  در  را  بزرگسالی اش  دوران 
اما  کرد.  سپری  نبرد  میدان های  در 
پیروزی هایش به شکل گیري پادشاهي هاي 
مقدونی یونانی در آسیا و آفریقا منجر شد. 
او شهرهای تازه ای نیز بنا نهاد و یوناني ها 
و مقدوني ها را در آ ن ها ساکن نمود. زبان 
دورتر  بسیار  نقاطي  در  ایشان  فرهنگ  و 
یافت  گسترش  یونانیان  سرزمین هاي  از 

و تأثیراتشان قرن ها پابرجای ماند. داستان های مربوط به اعمال 
اسکندر هنوز هم در سرزمین های دوری که  او تسخیر کرد، 
حکایت مي شود. این شاه جوان مقدونی به لطف موفقیت هایش 
در جنگ و تأثیرات مهمش بر تاریخ جهان به اسکندر مقدونی 

شهرت یافته است.

جزئیات نبردهای اسکندر 
همیشه کامل نیستند. 

زندگینامه های کهن مربوط 
به اسکندر صدها سال 

پس از مرگ او و به دست 
افرادی نوشته شدند که تنها 

بخش هایی از منابع اصلی 
را خوانده بودند. اغلب 

نویسندگان کوشیده اند تا 
اسکندر را بهتر ــ یا بدتر 

ــ از آنچه واقعًا بوده، نشان 
دهند. مورخان امروزی برای 
فهم بهتر اسکندر و زمانة او 
باید تمام تواریخ کهن را ــ 
که اکثرشان بیش از دو هزار 

سال عمر دارند ــ غربال 
کنند، و سره را از ناسره تمیز 

دهند.





اسکندر مقدونی

15 فیلیپ دوم پدر اسکندر در سال 359 ق.م و در 21 سالگی شاه مقدونیه شد.

رهسپار عظمت
فصل
2

به  بزرگسالی  در  او  که  نداشتند  شکي  هیچ  اسکندر  خانوادة 
عظمت خواهد رسید. پدرش شاه فیلیپ دوم و مادرش ملکه 
بودند.  آمده  دنیا  به  سلطنتی  خاندان های  در  دو  هر  المپیاس 
برطبق برخی افسانه ها که اسکندر هم باورشان داشت، نسب 
می رسید.  یونان  باستانی  قهرمان  هرکول  به  پدری اش  اجداد 
نیروی  به سبب  است،  معروف  نیز  هراکلیوس  به  که  هرکول 
نیم خدا/ را  او  یونانیان  و  داشت؛  شهرت  خود  زیاد  بسیار 
بوده  زئوس  هرکول  پدر  مي شد  گفته  مي دانستند.  نیم انسان 
پرستش  مورد  خدایان  میان  در  خدا  قدرتمندترین  است، 
مادري  که نسب  این  از  افسانه ها همچنین حاکی اند  یونانیان. 
یوناني می رسد.  نیمه خدای  قهرمان و  آشیل دیگر  به  اسکندر 
شجاعت و قدرت بخشی از تاریخ خاندان اسکندر بود، و در 

وجود او نیز جاری.
قصه هایی روایت شده اند که همگی عظمت از پیش معلوم 
اسکندر را نشان دهند. وقتی مادرش او را باردار بود، در خواب 
شکافت.  را  رحمش  آذرخشی  که  دید  و  شنید  تندر  غرش 
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یونانیان باستان باور داشتند 
که خدایان مذکر و مؤنث 

بسیاری بر وقایع روی زمین 
تأثیر می گذارند. آ ن ها معتقد 

بودند که خدایان شکل انسانی 
دارند، اما هیچ گاه نمی میرند. 

یونانیان خدایانشان را با 
قربانی کردن حیوانات، انجام 
دادن آیین های دینی یا برپایی 

جشنواره هایی در ستایش 
ایشان بزرگ مي داشتند. در 
مقابل، توقع داشتند خدایان 

هم سودی نصیب ایشان 
کنند: شاید خرمنی عالی یا 
پیروزی در جنگ. یونانیان 

گاهی خدایان دیگر ملت ها، 
مثاًل مصری ها یا آشوری ها، 

را پرستش مي کردند. امروزه، 
داستان های یونانیان در مورد 
خدایانشان به شکل اسطوره 

باقي مانده اند.

تا  که  برافروخت  آتشی  آذرخش  این 
دوردست ها دامن کشید. رؤیای او حاکي 
المپیاس حمل  که  نوزادی  که  بود  آن  از 
مي کند، همان قدر خیره کننده ــ و مخرب 
ــ خواهد بود که نور و آتش تندر. پیش تر 
هم فیلیپ خواب دیده بود که رحم زنش 
را مهر و موم مي کند و روی مهر تصویر 
یک شیر است. آریستاندر غیبگو مي گفت 
المپیاس  که  است  این  رؤیا  این  معنای 
پسری به قدرت و شجاعت شیر به دنیا 

خواهد آورد.
احتمال  به  ــ  اسکندر  تولد  روز  در 
به  ــ  ق.م   356 سال  ژوئیه  بیستم  زیاد 
به  بیش تري  نشانه هاي  مي رسید  نظر 
موفقیت هاي آتي او اشاره دارند. فیلیپ در 
جنگ پیروز شد و شهر پوتیدایا را تصرف 
کرد؛ و همزمان سردارش پارمنیون در نبرد 
مهم دیگری پیروز شد. و در المپیا محل 
فیلیپ  اسب  المپیک،  بازي های  نخستین 
مسابقه را برد. مطابق نظر پلوتارك، مورخ 
که  پسر  »این  که  بودند  گفته  او  به  فیلیپ  پیشگویان  باستانی، 
والدتش با سه پیروزی قرین بوده، خود شکست ناپذیر خواهد 

شد«.3
وقتی اسکندر متولد شد، فیلیپ در حال جنگ بود تا تمام 
پیش  او  سازد.  متحد  و  درآورد  خود  فرمان  تحت  را  یونان 


