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  5: پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت 

   مقدمه

قصد من از نگارش اين كتاب، بیان حوادث تاريخى نیست بلكه منظورم تجسم شرح «
اعمال بزرگ و قھرمانانه انسانھا ھمواره . زندگانى جمعى از مردان نامور روم و يونان است

مبین خوبى و بدى يا پاكدامنى و شرارت آن افراد نیست بلكه بسیارى موارد ذكر يك واقعه 
كننده كردار و  كوچك يا يك عمل جزئى بیشتر و بھتر از وصف يك نبرد عظیم و مرگبار بیان

  .رفتار آن افراد است
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دانند كه چگونه سايه و  كنند نیك مى ھاى قھرمانان را ترسیم مى آنانكه صورتگرند و چھره
نه به دھد كه اين افراد چگو روشن صورتھا را نقاشى كنند و اين تصاوير به ما نشان مى

كوشم مانند يك نقاش، به يارى قلم خود، روان اين مردان  من نیز مى. رسیدند نظر مى
ھدف من روز نخست بیان سرگذشتھاى مردان نامى . نامور را براى شما مرتسم كنم

خواھد آنان  براى آگاھى ديگران بود اما به مرور چنان با اين انسانھا خو گرفتم كه دلم نمى
  .بیرون كنم و مشتاقم ھمواره با آنان زيست كنم را از خانه دل خود

ھايى است كه وقتى به آنھا  سیرتھاى پسنديده اين مردان بزرگ در چشم من نظیر آيینه
زيستن با آنان . نگرم قادرم نقصانھاى خود را جبران كنم و در رفع معايب خود بكوشم مى

نان آشنا شوم و خود به ھمان ھاى پیروزى آ دھد كه من به فضائل و شیوه اين امكان را مى
  »...ام  اين سودى است كه از اين خدمت خود برده. اند طريقى گام بردارم كه آنان رفته

  نظیر ديباچه كتاب زندگیھاى ھم -بعد از میالد مسیح 105سال  -پلوتارك

  6: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

موران يونان و روم است، پلوتارك اين كتاب عظیم را كه متضمن شرح حال جمعى نا
نويس و  نوشت، انديشمندى كه در تاريخ ادب جھان به عنوان يك فیلسوف، شرح حال

معلم اخالق شناخته شده است، و در عین حال، نقادان ادب گیتى او را نخستین متفكرى 
 .پرداخته است» بیوگرافى نويسى«دانند كه در پھنه زمین به كار خطیر و سودمند  مى

طى قرون متمادى، از قرن يكم میالدى تا امروز، بزرگترين خردمندان و اديبان و  »1«
اند و چه بسیار كه مطالب آن را منشاء و  ھنرآفرينان عالم از مطالعه كتاب او سود برده

اند، چنانكه ويلیام شكسپیر  ھايى قرار داده ھا و داستانھا و منظومه مآخذ خلق نمايشنامه
نگلیس، مبناى تراژدى مشھور جولیوس قیصر خود را ھمین كتاب نويس تواناى ا درام

. پلوتارك قرار داد و حتى قسمتھايى از مضامین آن را كه به نثر بود به نظم برگرداند
و جمعى از تاريخ نويسان، به  »2« اند بسیارى از شرح حال نويسان از شیوه او پیروى كرده

  »3« .اند ھاى او استناد كرده نوشته

______________________________  
كند كه وى شرح حال نويسى  پلوتارك در شرح حال يكى از قھرمانان خود اشاره مى). 1(

آموخته و اين نويسنده اخیر شرح حال چند  Aristosene»آريستوسن«را از شخصى به نام 
ده ضمنا گفته ش. تن از رجال معروف را نگاشته بود، اما از اين كتاب اثرى در دست نیست

به اين شیوه اثرى داشته، اما  Polybe كه قبل از پلوتارك نويسنده ديگرى به نام پولیبى
يك از اين نويسندگان زندگانى قھرمانان را اين چنین  آنچه مسلم است اين است كه ھیچ

  .با ھم مقايسه نكرده است

سپیر را از دو اثر پلوتارك و شك» كاسیوس«براى نمونه سطور مربوط به معرفى ). 2(
  .توان مقايسه كرد مى

  :نويسد نظیر مى پلوتارك در كتاب زندگانیھاى ھم

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


بارھا به . كرد و حتى به او مظنون بود سزار نسبت به كاسیوس احساس حسادت مى«
  :گفت دوستانش مى

من از . آيد انديشید؟ من از نگاھھاى مات او خوشم نمى شما درباره اين مرد چگونه مى«
  »...اش ھراسناكم  شیدهچھره الغر و رياضت ك

  :سرايد شكسپیر در نمايشنامه جولیوس قیصر چنین مى

اى دارند و  بگذاريد بگرد من مردانى گرد آيند كه فربه باشند، مردانى كه سیمايى آراسته
روند، آن كاسیوس سیمايى استخوانى و نگاھى  شب ھنگام به راحتى به خواب مى

در يك مورد » ...گونه مردان خطرناكند  نظر من اينانديشد و در  گرسنه دارد، او بسیار مى
اى بر جنازه قیصر  آنتونى خطابه شكسپیر عینا سخن پلوتارك را نقل كرده است، آنجا مارك

  :گويد كند، مى ايراد مى

گونه با تواضع و فروتنى  آه مرا عفو كن، اى قطعه خونبار زمین، كه من با اين قصابان اين«
  »...كنم  رفتار مى

يا التین استفاده كرده باشد » ايونى«كه شكسپیر مستقیما از نوشته پلوتارك به خط اين
میالدى به وسیله ژاك  1559نظیر پلوتارك در سال  كتاب زندگانیھاى بى. ترديد است

به فرانسه ترجمه شده بود و قريب بیست سال پس از او سرتوماس  Jacques Amyotآمیو
از آنجا كه نمايشنامه . را به انگلیسى برگردان كرد ھمین كتاب Sir Thmas North نورث

نويس  توان تصور كرد كه شاعر و درام به روى صحنه آمده مى 1601جولیوس قیصر به سال 
  .عالیقدر انگلیسى، ترجمه سرتوماس نورث را خوانده باشد

  كورياالنوس» «آنتونى و كلئوپاترا«در سه نمايشنامه ديگر شكسپیر زير عناوين 
Coriolanus و تايمون آتنى«Timon of Athens ) ھايى  نمونه) 1605نخستین اجرا به سال

ھا را از پلوتارك  ھاى اصلى اين نمايشنامه دھد شكسپیر حتى توطئه ھست كه نشان مى
  .اقتباس كرده است

توان  را مى» تاريخ زوال و سقوط امپراطورى روم«در مورد اخیر ادوارد گیبون نويسنده ). 3(
  .مثال زد

  7: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

راند تا قريب نیم قرن  و اوديسه سخن مى »4« »رومولوس«اى  پلوتارك از دورانھاى افسانه
دانست كه سازندگان اصلى قدرت فكرى و نیروى  او نیك مى. پیش از حیات خود وى

وى اين بود كه زندگانى سیاسى اين دو سرزمین چه افرادى ھستند و از اين رو سعى 
در فصول . ناشناخته و دنیاى مجھول آنان را براى نسلھاى آينده روشن كند و باقى گذارد

كوشید شرح دھد كه چه عواملى آنان را به صوب موفقیت و  مختلف كتاب عظیم خود مى
. اشتھار رھنمون شد و در عین حال چه خطاھايى آنان را به سوى سقوط و فنا كشاند

و تنھا متضمن سنه و فھرست اعمال خطیر نیست بلكه بسیارى موارد داخل كتاب ا
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گذشته  شود و از آنچه در پس پرده مى ھاى در بسته و زندگانیھاى خصوصى افراد مى خانه
  .كند راز گويى مى

از آنجا كه با بیان شرح حال يك قھرمان يونانى، شرح زندگى يك قھرمان رومى را نیز به 
آورد از اين رو ھمیشه مقايسه در میان  دنیاى او سخن به میان مى كشد و از میان مى

و سبب اينكه پلوتارك نام كتاب خود را  -مقايسه بین دو تمدن روم و يونان. است
نظیر گذارد ھمین بود كه دائما از دو شرح حال مشابه و ھمدوره و از دو  زندگانیھاى ھم

  .كند قھرمان يونانى و رومى گفتگو مى

اند و تعداد آنان  ا نام و نشانى كه پلوتارك از آنان ياد كرده، از چه صنف و طبقه بودهمردان ب
  روز نخست چه بوده است؟

پلوتارك چھار طبقه از ناموران روم و يونان را در كتاب خود انتخاب كرده و از آنان مطالب 
بان و اين چھار طبقه عبارتند از سرداران، قانونگذاران، خطی. مستند نگاشته است

اند  گفته مى. از اصل كتاب و شیوه دقیق تنظیم آن اثرى در دست نیست. سیاستمداران
اند كه  كه روز نخست تعداد مجلدات كتاب پلوتارك ده جلد و افراد منتخب او يكصد نفر بوده

آورده است اما  دو به يكى از يونان و يكى از رم، در پنجاه فصل از آنان سخن به میان مى
بقاياى آن . ت و دو بخش متضمن شرح حال چھل و چھار نفر باقى مانده استامروز بیس

به گفته بعضى محققان، نحوه تنظیم شرح حالھا . طى قرون و سالھا از میان رفته است
گونه كه امروز ھست نبوده است و آنچه امروز در دست است بعدھا به وسیله  بدين

ترديد، تناقضى است كه در نوع  سبب اين. بعضى استادان يونانى تدوين شده است
  بعضى شرح حالھا

______________________________  
 Remus او و برادرش رموس. دانند ھاى رم مى را بنیانگزار افسانه Romulus رومولوس). 4(

فرمانرواى سرزمین خیالى آلبا ھستند كه ھر دو برادر به وسیله  Sylviaفرزندان سیلويا
  .اند شیر گرگ بزرگ شده

  8: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

در زمینه بیوگرافى نويسى، پلوتارك شرح حال ھشت نامور ديگر ھم . شود ديده مى
اما پرسشى كه در میان . نوشته است كه بعدھا به اين مجموعه اضافه شده است

كتاب بزرگ در  آيد اينست كه پلوتارك منابع و مآخذ عظیم خود را از كجا تھیه ديده و اين مى
  چه دورانى نگاشته شده است؟

نظیر طى سالیان متمادى، شايد دورانى  دھد كه زندگانیھاى ھم قرائن و شواھد نشان مى
بیش از چھل سال نگاشته شده و در اين مدت نسبتا طوالنى، نويسنده مدام در پى 

خاطر تھیه منابع  اين نويسنده تواناى يونانى به. آورى اسناد و مدارك الزم بوده است جمع
ھا و افرادى كه  كرده و به كتابخانه كتاب خود ناگزير از شھرى به شھرى سفر مى

به منظور گردآورى اسناد پیرامون رجال رومى، . كرده است اند مراجعه مى نظر بوده صاحب
  .به ايتالیا سفر كرده و دير زمانى در شھر رم اقامت داشته است
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  :نويسد نظیر كرده مى مه مجلدات زندگانیھاى ھمخود او طى اشاراتى كه در مقد

مردى كه مصمم است شرح حال انسانھايى را بنويسد كه نه در دوران حیات او 
اند خواھى نخواھى بايد به ھر  اند و نه در شھر و موطن او اقامت داشته زيسته مى

ست آورد سفر تواند در آنجا آثارى از زندگى گذشته او به د كند و مى سرزمینى كه فكر مى
  ...اند مراجعه نمايد  كند و به افرادى كه به نحوى با او آشنايى داشته

خطیب نامور يونانى، اضافه  »1«  و بعد ضمن سفر به رم، در ديباچه شرح حال دمستن
  :كند كه مى

اى در دوران اقامتم در شھر رم و ساير شھرھاى ايتالیا مشغول حل مسائل  من به اندازه
يافتم به تكمیل دانش خود  م تدريس فلسفه بودم كه كمتر وقت مىسیاسى و سرگر

  ...بپردازم از اين رو در سالھاى پیرى زبان و ادبیات التین را آموختم 

نامه  براى آشنايى بیشتر با اين انديشمند دنیاى قديم و اثر برگزيده او بھتر است در زندگى
  :خود او سیرى بكنیم

از بالد يونان پاى به عرصه  »2« »كرونیا«الد مسیح در شھر بعد از می 46پلوتارك به سال 
در آتن به تحصیل فلسفه اشتغال ورزيد و در عین حال علوم عقلى و نظرى . وجود گذاشت

به منظور آشنايى . و علوم بديع را نیز آموخت و به تدريج به اخالقیات توجه فراوان پیدا كرد
ارى از با متفكران عصر، چنانكه معمول زمان بوده است، به سفر پرداخت و به بسی

عازم پايتخت  »3« »وسپازيان« - شھرھاى يونان سفر كرد و از آنجا در دوران فرمانروايى
   مدت اقامت او در رم و ديگر شھرھاى. امپراطورى روم شد

______________________________  
)1.(Demosthenes   

)2.(Chaeronea   

)3.(Vespasian   

  9 :ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كار او در اين . ايتالى به درازا كشید و قريب ده سال در آن سرزمین رحل اقامت افكند
  .دوران تدريس فلسفه و نگارش كتابھاى خود بوده است

، به زادگاه خود كرونیا بازگشت و دورانى در مقام ريیس 79پس از آن تاريخ، يعنى به سال 
ده دولت در معامالت بازرگانى به خدمت ھیأت قضات و زمانى نسبتا طوالنى در مقام نماين

ضمن اقامت در كرونیا، به منظور آنكه در سلك كاھنان معبد  »1« .مردم اشتغال ورزيد
كرده و با  درآيد، به اين شھر كه فاصله آن تا كرونیا زياد نبوده سفر مى »2« »دلفى«

سیس كرده ضمنا در آموزشگاھى كه خود تأ. كاھنان اين پرستشگاه آمیزش داشته است
  .پرداخته است بود به تدريس ادب و فرھنگ يونان و روم نیز مى

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


شرح حال او نمايشگر آنست كه پلوتارك در عمر ھشتاد ساله خود داراى اشتغاالت عديده 
نشینى و كتاب نويسى داشته است، در اين صورت چگونه  بوده و كمتر فرصت خانه

كه آن  »3« ادب يونان باشد، يكى كتاب مورالیاتوان تصور كرد كه او خالق دو اثر بزرگ  مى
نامه ترجمه كرد و متضمن افكار او پیرامون مذھب، فضائل انسانى،  توان اخالق را مى

نظیر كه مشتمل بر شرح حال  سیاست، ادب و غیره است و ديگرى كتاب زندگانیھاى ھم
بايستى  زرگ مىقاعدتا اين انديشمند ب. جمع كثیرى از مردان نامور يونان و رم است

روز به كار و فعالیت اشتغال داشته باشد تا بتواند اين ھمه وظائفى را كه خود براى  شبانه
   نگاران اى اشارات كه به وسیله وقايع به موجب پاره. خويش تعیین كرده بود انجام دھد

______________________________  
اى به ھمین نام به  ه و امروز دھكدهكرونیا كه در دوران باستان شھرت فراوان داشت). 1(

روى تلھاى خاكى آن وجود دارد، در روزگاران گذشته مركز بازار تجارت روغن زيتون و انواع 
گران از ھر سو براى معامالت كالن به اين شھر روى  وران و معامله عطريات بوده و پیشه

كار و در حقیقت به خاطر اھمیت تجارت، پلوتارك كه مردى شريف و درست. آوردند مى
يا نماينده دولت در معامالت  Market Commissioner معتمد محل بود از جانب دولت عنوان

  .تجارى را يافته بود

در دماغه  Parnassus شھرى باستانى بود كه در مرتفعات پارناسوس Delphi دلفى). 2(
گاه و  ين تحصنتر بنا شده بود و از ديرباز مقدسترين و باستانى Corinth خلیج كورينت

معبد آلوپون در دلفى ھمواره نقش مؤثرى را در ارشاد مردم و . پرستشگاه مردم يونان بود
كرد و عیبگويان اين معبد بارھا به يارى ملت  گرمى معتقدان بازى مى تأمین اعتماد و پشت

  .ھاى رستگارى و پیروزى را به آنان آموخته بودند برخاسته و راه

میالدى ارزش و اھمیت  390سال قبل از میالد مسیح تا سال  1600 دلفى از دورانى قريب
چنان مركز مكاشفه و وحى و الھام بود تا اينكه به فرمان  خود را حفظ كرد و ھم

، امپراتور مسیحى رم، كاھنان از آنجا رانده شدند و براى  Theodossiusتیودوسیوس كبیر
  .ھمیشه به دوران سیادت آن پايان بخشیدند

اند، از آن جمله  اند كه مردان بزرگى از تاريخ زندگى بشر دلباخته كتاب پلوتارك بوده نوشته
كرده  گاه اين مجموعه را از خود دور نمى بناپارت سردار جھانگشاى فرانسوى كه ھیچ

ھاى پلوتارك قرار  اند كه تحت تأثیر نوشته سرايانى نیز بوده نويسندگان و داستان. است
   نويسنده عصر رنسانس 22رابله  - توان فرانسوا جمله مى اند كه از آن گرفته

)3.(Moralia   

  10: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

عنوان بود كه در فھرست كارھاى مكتوب او  227عصر او و بعد از او شده، پلوتارك داراى  ھم
  .آمده اما امروز جز آنچه ذكر شد، چیزى از او به جاى نمانده است
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پلوتارك بیست ساله بود كه در آتن . دوران زندگانى او شاھد حوادث بسیارى بوده است
در آن زمان وى به تحصیل رياضیات و فلسفه . اى نرون به يونان بوده تماشاگر سفر افسانه

  .اشتغال داشته و به افكار افالطون و ارسطو توجه بسیار داشته است

 »ھادريان«امپراطور روم بوده و بعدا با » تراژان« اند كه او در شمار دوستان نزديك نوشته
امپراطور ديگر اين سرزمین طرح دوستى ريخته و اعتماد امپراطور به او تا آن حد بوده  »1«

اى كه  ھرحال سنگ نبشته به. كه وى را به مقام كنسولى روم نیز منصوب كرده است
وتارك از طرف امپراطور روم بعدھا در دلفى به دست آمده حاكى از اين بوده است كه پل

را دريافت داشته و رسما داراى ھمه آن امتیازاتى بوده است كه يك » ھمشھرى«عنوان 
  .توانست داشته باشد رومى سرشناس مى

اند به قسمتھاى اعظم يونان سفر كرده، به  اش نوشته سفرھاى او پھناور و چنانكه درباره
اسكندريه و سرزمینھاى روم رحل اقامت  »4«  پاتراساردس »3«  كورينت »2«  اسپارت

اما قسمت اعظم عمر او، . افكنده و با ناموران اين اقالیم به بحث و گفتگو نشسته است
  .در كرونیا زادگاه او گذشته و در ھمانجا بدرود زندگى گفته است

ژاك روسو، فیلسوف و نويسنده  فیلسوف قرن شانزدھم، ژان 24فرانسه، میشل مونتاين 
  .نويس قرن ھیجدھم ايتالیا را نام برد درام 25يرى  آلفى - جدھم و ويتوريوقرن ھی

نظیر نوشته پلوتارك محبوبیت عام پیدا كرد شیوه بیان  از عللى كه كتاب زندگانیھاى ھم
شرح حال نويس يونانى تا مرز امكان از به كار بردن . مطالب از سوى نويسنده بود

آمد  جست و آنچه را به نظرش مھم و سودمند مى اھمیت احتراز مى موضوعات زايد و بى
يك نكته با اھمیت ديگر، مقايسه قھرمانان كتاب خويش از دو اقلیم يونان و . نگاشت مى

سرداران و سپھساالران و سیاستمداران و خطیبان و متفكران و امثال آنان را . روم بود
  .نمود نان را با ھم برابر مىداد و پندارھا و رفتارھا و كردارھاى آ روياروى ھم قرار مى

  ترين كتابھاى جھان حسن شھباز سیرى در بزرگ

______________________________  
)1.(Hadrian   

)2.(Sparta   

)3.(Corinth   

)4.(Sardes   
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   ديباچه
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و سرگذشتھاى گذشتگان را  داستانھا«. ترين علوم تاريخ را بايد شمرد يكى از باستانى
ترين زمانھا  نامیم رسمیست كه آدمیان از باستان كه ما آن را تاريخ مى» نگھداشتن

  .اند داشته

لیكن تا قرنھاى بسیار يگانه راه اين كار به ياد سپردن و زبان به زبان باز گفتن بوده كه ھر 
ين راه روزى در داده قرنھا آن را پیشه خود ساخته از ا حادثه شگفتى كه روى مى

تاريخھايى كه در دست ما  »1« .ھاى آن تا زمان ما باز مانده اند چنانكه نمونه يافته مى
  ھست در بسیارى از آنھا

______________________________  
مثال . دھد در آذربايجان اين رسم معروف است كه ھر حادثه شگفتى كه روى مى). 1(

شود يا  افتد و جانفشانیھا ازو ديده مى پرده بیرون مىجوانى دل به زنى باخته راز او از 
درنگ آن  نمايد كسانى بى كسى در جنگ يا در ھر پیش آمد ديگرى دلیرى از خود مى

خانھا با آواز و سرنا  حادثه را به شیوه عامیانه خود به شعر درآورده در بزمھا و قھوه
  .خوانند مى

تا بیست و سى سال پیش دسته معروفى خوانند و  مى» عاشق«اين كسان را در تبريز 
  .اند رفته كمتر شده بودند ولى رفته

زيرا در . بايد دانست كه اصل اين رسم در ارمنستان بوده و از آنجا به آذربايجان رسیده
تر بوده و رواج بسیارى داشته كه صدھا كس از اين راه  ارمنستان اين كار بسیار معروف

  .اند ى براى خود داشتهاند و راه و رسم خورده روزى مى

از جمله داستان كوراغلى و . گونه شھرت بسیار دارد كه چاپ يافته برخى داستانھا از اين
پیداست كه اين رسم . اصلى و كرم كه ھم در ارمنى و ھم در تركى چاپ شده است

   يادگار و نمونه كار آن كسان بسیارى است

  12: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نوشته و ناگزير  شود كه خط در میان نبوده و كسى تاريخ را نمى گفتگو از زمانھايى مى
اند تا به زمانھاى ديرتر  داشته است كه كسانى آن داستانھا را گرد آورده و نگاه مى

  .اند و اين خود دلیل آنست كه ما گفتیم رسانیده

خود راھى براى ) تن آنھاسینه به سینه نگاه داشتن و زبان به زبان گف(ولى اين كار 
  .شده ھا بوده و از اين راه ھمه داستانھاى تاريخى مبدل به افسانه مى پیدايش افسانه

اختیار تعبیرھايى در آن  چه اين در سرشت آدمى است كه در باز گفتن ھر چیزى بى
بافى نیز باز  بندد و چه فراوان كسانى كه از دروغ دھد و شاخ و برگھايى بر آن مى مى
آورند از اينجا تاريخ در آن قرنھا حال زشتى  ايستند و خبرھاى درازى از خود پديد مى ىنم

  .داشته است
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آمدھاى مھم را بر سنگى يا  شايد كسانى وسیله ديگرى به كار برده صورت برخى پیش
  .اند كوشیده چوبى يا فلزى يا پوستى نقش كرده به نگھداشتن آن مى

ولى بايد . اند برده فرمانروايان كه اين وسیله را بیشتر به كار مىبه ويژه پادشاھان و 
خیزد و آنگاه چنان كارى در  دانست كه زبان نقش گنگ است و چندان سودى از آن برنمى

  .اى در خور نقش كردن نیست دسترس ھمه مردم نبوده نیز ھر حادثه

ساختمانھاى چند ھزار  شود كوشكھا و امروز در كاوشھايى كه در ايران و ديگر جاھا مى
و ھزارھا و صد ) مجسمه(و صدھا تنديس ) صورت(آيد و صدھا پیكره  ساله بیرون مى

ھزارھا سفال ابزار و ظرفھاى مسین و سیمین و زرين و مانندھاى اينھا در دسترس 
  .ماست

رساند و اگر  ولى چنانكه گفتیم چون زبان آنھا گنگ است و جز اندك سودى به تاريخ نمى
اوشگران و دانشمندان اروپايى از اين يادگارھاى قرنھاى باستان گرفته تا رسم چه ك

دھند و كتابھا در اين  عروسیھا و سوگواريھاى آنان در زمینه ھر كدام آگاھیھايى مى
توان  ھا پرداخته اند لیكن انصاف را بیشتر اين آگاھیھا جز پندار و انگار نیست كه نمى زمینه

  .به آنھا اعتماد نمود

ھايى نیز به دست بیايد و راه بخواندن و فھمیدن آنھا يافته شود  مگر در جايى كه نوشته
  .كه در آن حال مطالب روشن و استوارى فھمیده خواھد شد

پیشرفت فن تاريخ را از زمانى بايد گرفت كه خط اختراع يافته و چیزنويسى : كوتاه سخن
از اينجاست كه . نويسى دانست ھم تاريخرواج گرفته است و نوشتن را بايد يگانه وسیله ف

تر خواھد  ھر مردمى كه رواج خط در میان آنان زودتر بوده تاريخ ايشان به ھمان اندازه كھن
  .بود

  .آمدھايى كتابھاى تاريخى آن مردم را از میان برده باشد مگر اينكه پیش

______________________________  
  .اند رايى داشتهس كه در زبانھاى باستان پیشه تاريخ

  13: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

چنانكه اين حال ما ايرانیان است كه با آنكه از زمانھاى بسیار باستان خط در اين سرزمین 
جمشید بر اين گفته ما گواه است و آنگاه ھمه  ما رواج داشته كه سنگھاى بیستون و تخت

روايان با  ن و ھخامنشیان و روابطى كه اين فرماندانیم كه آن پادشاھى پھناور مادا مى
اند خود رواج خط را در اين  كرده نويسیھا مى اند و ھمیشه نامه پادشاھیھاى ديگر داشته

  .كشور دربايست داشته است

ھاى پیش از اسالم ايران ھرگز كتابى كه ارزش تاريخى داشته باشد به  با اين حال از دوره
ترين داستانھاست كه از آن ھمه قرنھا ھرگز خبر  دست ما نرسیده و اين خود از شگفت

بلكه . نه اينكه كسى در ايران تاريخ ننوشته بوده. شده درستى نزد خود ايرانیان پیدا نمى
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اند ولى در نتیجه  داريم كه ايرانیان كتابھاى بسیارى در تاريخ داشتهما آگاھى درستى 
  .حوادثى كه در اينجا مجال ياد آنھا را نداريم از میان رفته است

اينست كه ما امروز ناگزيريم دست نیاز به سوى مردمان باستان ديگرى كه با ايران 
ز قبیل يونانیان باستان و رومیان ا. اند دراز نمايیم ھاى ديگرى داشته ھمسايه بوده يا رابطه

  .غربى و بوزانتیان و ارمنیان و تازيان و ھنديان و آسوريان و ديگران

از جمله كتابھاى تاريخى كه از زمانھاى كھن باز مانده و امروز به دست ما رسیده كتابى 
  .تألیف پلوتارخ يونانى كه از مشھورترين كتابھاست» زندگیھا» «سرگذشتھا«است به نام 

پلوتارخ از سرزمین يونان برخاسته و در آن میھن خود كه آن زمان يگانه سرزمین دانش و 
شده درس خوانده و دانشھايى آموخته و چون آن زمان يونان جزو روم و  خرد شمرده مى

دو سرزمین پیوسته به ھم بوده پلوتارخ پس از ديرى از يونان بروم رفته و سالیانى در شھر 
  .گزارده تا بار ديگر به ھمین خود بازگشته است روز مىروم پايتخت آنجا 

پلوتارخ نیمه دوم از قرن نخستین تاريخ میالدى و بیست سال از آغاز قرن دوم آن تاريخ را 
و اين ھنگام شش يا ھفت قرن بوده كه آسیا و اروپا با ھم درافتاده و جھان  »1«  دريافته

شرفت آيین مردمى در میان آنان پادشاھى يونان و آن پی: چون دريا در تالطم بوده ھم
انگیز آن پادشاھان بر يونان و مصر الكساندر و آن  ھخامنشى و آن لشكركشیھاى شگفت

پیشرفت تند او در آسیا پیدايش سلوكیان و اشكانیان برخاستن روم جھانگیر و 
شنیده و  كشاكشھاى او با اشكانیان اينھا حوادث مھم تاريخى است كه پلوتارخ خبر آنھا را

  .شناخته است دانسته و صدھا مردان سترك تاريخى را مى

______________________________  
  120تا سال  46يا  45از سال ). 1(
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در آن زمان فن تاريخ پیشرفتھايى كرده و حال . نگارى برخاسته او با اين مايه انبوه به تاريخ
نگاران ھر حادثه را با ھمه پیرامونھا و گوشه و كنارھاى آن به  تاريخ: بھتر و برترى داشته

كردند بلكه از علت ھر حادثه و  رشته نگارش كشیده تنھا به ياد حوادث بسنده نمى
  .رساندند مقدمات آن آغاز كرده با شرح نتیجه به پايان مى

از آغاز به انجام رسانیده پا به پا پیروى از  سان كه روى داده به عبارت ديگر حادثه را بدان
  .نمودند گزارش آن مى

ترين و سودمندترين شیوه تاريخ است و تنھا  سرايى بھترين و شیرين گونه داستان اين
دانند و  اى را كسان بسیارى مى زيرا خود ھر حادثه. باشد عیبى كه دارد دشوارى آن مى

كاريھاى يك  ولى علت و مقدمه و خرده. ت آوردتوان از ھر كدام آنان پرسیده به دس مى
اندركار آن بوده يا آن را از نزديك تماشا كرده  دانند كه دست حادثه را تنھا كسانى مى

رو  باشند و اين است كه تاريخنگار در راه دست يافتن به اين خبرھا با سختیھا روبه
  .شود و چه بسا كه به چنان خبرھايى دسترس پیدا نكند مى
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توان آگاھى از علت و مقدمات آنھا به  يژه درباره حوادث دور و باستان كه كمتر مىبه و
كاريھا و بخشھاى نھانى يك حادثه سروده  و آنگاه در چنین داستانى كه خرده. دست آورد

بافان  بافى بازتر است و چه بسا كه تاريخنگار آلت اغراض افسانه شود راه افسانه مى
  .گردد مى

گونه كتابھاى بازمانده از آن زمانھا بھترين گواه به  كتاب كزنفون و ديگر اينتاريخ ھرودت و 
اى نگارش يافته و از  ترين شیوه زيرا اين كتابھا از يك سوى با شیرين. ھاى ماست اين گفته

توان  پايى كه در آنھا مى ھاى بى باشد از سوى ديگر چه افسانه سودمندترين كتابھا مى
  .يافت

بلكه چون عنوان نگارشھاى او . گرفته سرايى را پیش یز ھمان شیوه تاريخبارى پلوتارخ ن
سرگذشت كسان تاريخى است نه سرودن حوادث تاريخ، از اين جھت بیشتر از 

آمده  كاريھا را داشته است و از آن سوى تا آنجا كه از او برمى تاريخنگاران مجال آن شیرين
ھاى دروغین كوشیده  راستین از افسانه به تحقیق پرداخته و به جدا كردن داستانھاى

  .است

  :شماريم وار مى كتاب پلوتارخ گذشته از اين پرمايگى نیكیھاى ديگرى را دارد كه فھرست

   داشته و در كتاب خود در ھر كجا كه خود پلوتارخ مردانگى و آزادگى را دوست مى - 1

  15: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نگارد و در ھمه جا نامش را به  كند ستايشھا از او مى آراستگیھا ياد مىكسى را با اين 
اين . سازد برد و اگر كسى را مخالف اين خويھا ياد كرد نكوھش از او دريغ نمى نیكى مى

اند كه پلوتارخ در اين تألیف خود به يك مرد آموزگار اخالق بیشتر شبیه  نكته را خوب نوشته
چنین حالى در ھر تاريخنگارى دلیل پرارجى و سودمندى . گاراست تا به يك مؤلف تاريخن

كتاب اوست و خوانندگان گذشته از آگاھیھاى تاريخى درسھاى اخالقى از آن كتاب 
  .آموزند مى

نمايد و فرقى میانه مردم خود و  پلوتارخ با آنكه يونانى است تعصب نژادى از خود نمى - 2
  .گذارد ديگران نمى

ا كه سخن از رفتار و كردار ايرانیان و پادشاھان ايرانى رفته از نیك و چنانكه در بسیار جاھ
بد چنانكه بوده سخن رانده و چه بسا كه در سنجیدن رفتار يونانیان با ايرانیان از روى 

  .انصاف ھوادارى از ايرانیان كرده و نكوھش بر يونانیان دريغ نساخته

پردازيھاى بیجا  گاه پى عبارت و ھیچشیوه نگارش پلوتارخ بسیار ساده و روشن است  - 3
  .پیچید نرفته و مطلب را به لفافه تشبیه و كنايه نمى

اينھا نیكیھايى است كه ما از پلوتارخ و كتاب او سراغ داريم و آنچه برگزيدگى اين كتاب را 
سازد اين است كه آن را به ھمه زبانھاى معروف اروپا ترجمه كرده شرحھايى نیز  مدلل مى

اند و امروز كمتر تاريخنگارى يا ھر مؤلف ديگريست كه در گفتگو از مردمان  وشتهبر آن ن
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بلكه در بسیار جايھا يگانه مستند تاريخنگاران اين . باستان استفاده از اين كتاب ننمايد
  .تألیف است و بس

  .در زبان انگلیسى چندين ترجمه از كتاب پلوتارخ ھست كه ھر يكى چندين بار چاپ شده

  .اند زبان فرانسه آن را در بیست جلد چاپ كرده شرحھاى بسیار سودمندى بر آن افزودهدر 

پلوتارخ گذشته از پرمايگى خود و اينكه وسايل بسیارى براى فراھم كردن آگاھیھا در 
دست داشت يك رشته كتابھاى تاريخى مھمى نیز در دست او بوده كه امروز در دست ما 

  .نیست

  .برد يخنگاران را در كتاب خود بارھا مىچنانكه نامھاى آن تار

  16: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

از ديده ايرانیگرى سود مھم كتاب پلوتارخ از حیث در برداشتن آنست داستانھا و خبرھايى 
  :شود باشد و جز در آن كتاب پیدا نمى را كه جزو تاريخ ايران مى

و داستان الكساندر و حادثه كراسوس و  از قبیل سرگذشت اردشیر دوم ھخامنشى
  .مانندھاى اينھا

اگر بازماندگان يونان را كه ھنوز تا امروز ھستند كنار بگذاريم ھیچ مردم ديگرى به اندازه 
  .باشد ايران نیازمند استفاده از كتاب پلوتارخ نمى

ه چنین با اين حال آن كتاب تاكنون به فارسى ترجمه نیافته و كسى تا امروز در انديش
كارھاى نبود تا در امسال كه سررشته كارھاى وزارت معارف به دست ستوده جناب 

باشند افتاد و  مستطاب اجل آقاى میرزا على اصغر خان حكمت كه خود از دانشمندان مى
اند ھم اين نظر را پیدا كردند كه  در دنباله يك رشته كارھاى گرانمايه علمى كه آغاز فرموده

  .زبان فارسى ترجمه و با مساعدت وزارت جلیله معارف چاپ شود كتاب پلوتارخ به

بدينسان كه نخست سرگذشتھاى آن كسانى كه با تاريخ ايران ارتباط دارند از آن كتاب 
گلچینى شده و به ترجمه آنھا مبادرت گردد تا سپس به ترجمه آن سرگذشتھاى ديگر 

ديباچه واگزار شد نگارنده دوازده  و چون انجام اين كار بنگارنده اين. مجال به دست آيد
سرگذشت را از آن كتاب برگزيده و بدانسان كه قرار داده شده بود به ترجمه آنھا آغاز كردم 

  .و به يارى خدا امیدوارم كه به زودى آن را به انجام برسانم

يكى از حوادث بزرگ تاريخ ھمانا كشاكشھا و جنگھايى است كه در زمان باستان در *** 
  .پادشاھان جھانگشاى ھخامنشى با شھرھاى يونان روى داده میانه

ھاى بزرگى از خود در تاريخ يادگار گزارده و چنانكه به جستجو پردازيم  اين جنگھا نشانه
  .ھاى ناگزير آن جنگھا نبوده است قرنھا حوادث میانه اروپا و آسیا جز نتیجه
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آمدھاى بس  ابى درباره آن پیشاز اين جھت ما افسوس داريم كه در ايران نگارشى يا كت
مھم تاريخى از آن زمان باز نمانده و تنھا نگارشھاى يكرويه خود يونانیان است كه ما را از 

  .گرداند گزارش آنھا آگاه مى

نخستین كشاكش در میان يونان و ايران در زمان داريوش بزرگ پديد آمد و چون يونانیان 
سرانه در كارھاى يونانیان آسیاى كوچك دخالت  داشتند و خیره پاس بزرگى آن شاه را نمى

  .نمودند مى

  17: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

تر از آنكه بود  داريوش بر خود فرض شمرد كه گوشى از آنان بمالد شايد ھم كار را آسان
اى از سپاه بر سر يونان فرستاد و  دانست و اين بود كه داتیس نامى را با دسته مى
  .شھرت يافته در میانه رويداد» جنگ ماراتون«اى كه به نام  دثهحا

اند در سال چھار  اين جنگ در خشكى بود و بدانسان كه شرقشناسان اروپا تحقیق نموده
  .صد و نود پیش از میالد رويداد

از جانب يونانیان تنھا مردم آتن پیش آمده و اسپارتیان ھنوز بايستى برسند كه دير كردند و 
  .را در نیافتندجنگ 

دار آن  آتنیان ده تن را براى سردارى برگزيده بودند كه ھر كسى روزى را به نوبت عھده
  .شد سخت مى

  .يكى از آن ده تن ملتیاديس و ديگرى اريستیديس بود

داستان اين جنگ را پلوتارخ در سرگذشت آريستیديس سروده و نیز در سرگذشت 
  .است ثمیستوكلیس و ديگران نام آن را برده

توان گفت كه اين فیروزى يونانیان مايه  در اين جنگ ايرانیان شكست خوردند و مى
  .فیروزيھاى ديگر آنان گرديد

بینى  زيرا چنانكه در داستان ثمیستوكلیس آورده شده او از ھوشیارى گزارش آينده را پیش
سايه اين  نموده آتنیان را به ساختن كشتیھاى جنگى و ديگر آمادگیھا برانگیخته و در

  .آمادگیھاى ايشان بود كه در جنگھاى ديرتر نیز فیروزى دريافتند

بدرود زندگى گفته و نوبت پادشاھى به پسر او  486پس از جنگ ماراتون داريوش در سال 
خشايار رسید و اين پادشاه آن ننگ را كه از رھگذر جنگ ماراتون بھره ايران شده بود بر 

  .ديده روانه يونان گرديدنتافته بسیج سپاه بس بزرگى 

اين داستان بس دراز است و پلوتارخ اگرچه در سرگذشت ثمیستوكلیس واريستیديس 
  .مقدارى از آن را سروده ولى مقدار بیشتر آن را فرو گزارده
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از جمله سرگذشت تنگه ثرموپوالى و جانفشانیھاى لئونیداس پادشاه اسپارت و ھمراھان 
ارج بسیار دارد فروگزارده و تنھا به يكى دو جمله از آن بسنده  دلیر او را كه در تاريخ يونان

نموده و ما در شگفت ھستیم كه چگونه پلوتارخ سرگذشتى از لئونیداس نیاورده مگر 
ھاى كتاب او بیرون كرده باشند چنانكه درباره اپامینونداس  اينكه آورده باشد و از اين نسخه

  .و كسان ديگر ھمین كار كرده شده است

  18: يرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، صا

رويداد و يكى از  470توان آن را رستاخیز يونانستان شمرد در سال  اين جنگ كه مى
دار بودند ثمسیتوكلیس و ديگرى آرپستیديس بود كه  كسانى كه در اين جنگ سررشته
  .ايم سرگذشت ھر دو را ترجمه نموده

رويداد و ماردونیوس سپھساالر  479شد كه در سال با دامنه اين جنگ حادثه پالتاى مى
بزرگ ايران كه داماد داريوش بود كشته گرديد داستان اين حادثه را ھم پلوتارخ در 

  .سرگذشت اريستیديس آورده است

مطلبى كه در اينجا بايد باز نمود اينكه يونانیان چون قلم در دست خودشان بوده تا 
ارج و  تر نشان داده و ايرانیان و كارھاى آنان را بى برازنده تر و اند خود را شايسته توانسته

  .اند بھا نمودار گردانیده

شناختند و چنان  آيد كه ايرانیان فن جنگ را نمى از جمله از سخنان ايشان چنین بر مى
دلیرى كه با دلیرى يونانیان برابرى تواند كرد نداشتند لیكن ما در داستان اريستیديس 

  .كنیم را پیدا مى خالف اين مطلب

بینیم كه پااوسانیانس با اريستیديس گفتگو و كشاكش درازى در اين باره با ھم  زيرا مى
ھاى مھمى را از يونانیان ھمدست خود داشتند و  دارند كه چون در اين جنگ ايرانیان دسته

ماردونیوس آنان را در دست راست صفھاى خود و سپاھیان خود ايران را در دست چپ 
اند  گرفته داده و آن سوى در لشكر يونانیان چون اسپارتیان دست راست را مى مىجاى 

گويد اسپارتیان و آتنیان جاى خود  پااوسانیاس مى. اند شده رو مى ناگزير با خود ايرانیان روبه
رو گردند و بھانه اين كار آن را  بندى تغییر بدھند كه از آن پس آتنیان با ايرانیان روبه را در صف

اند راه جنگ آنان را  كند كه چون پیش از آن در ماراتون آتنیان با ايرانیان جنگ كرده اد مىي
  .شناسند بھتر مى

دانستند از پذيرفتن پیشنھاد او باز  از آن سوى آتنیان چون مقصود درونى پااوسانیاس را مى
  .دارد ايستند ولى اريستديس به میانجیگرى برخاسته گفتگو را از میان برمى مى

آيا اين دلیل آن نیست كه ايرانیان در دلیرى پاى كم از يونانیان نداشته بلكه از آنان دلیرتر 
نیز در ارقامى كه اين تاريخنگاران يونان درباره شماره لشكر ايران و شماره . اند بوده

از جمله در ھمین داستان جنگ پالتاى . دھند ترديد بسیار بايد داشت كشتگان ايشان مى
ر كردنى است كه از ايرانیان دويست و شصت ھزار كس نابود گردد و از يونانیان تنھا آيا باو

  ھزار و سیصد تن نابود شود؟
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  19: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اگر اين درست نیست كه يونانیان در دلیرى بسیار برتر از ايرانیان : شايد كسانى بگويند
ھمچون دولت ھخامنشى در برابر يك مشت  بودند پس علت شكست دولت بزرگى

  يونانى چیست؟

شماريم و به تفصیل  وار مى اين شكست علتھاى بسیار داشته كه ما فھرست: گويیم مى
  :پردازيم آنھا نمى

دو كشور را بايد شمرد به اين معنى كه مردم » آيین حكمرانى«نخستین علت اين كار 
ھرحال  تر در دست خود مردم بود و بهزيستند و رشته حكمرانى بیش يونان آزاد مى

  .كردند زندگانى از روى قانون مى

ولى ايرانیان اسیر استبداد يك پادشاھى بودند و اين خود علت مھمى براى فیروزى يونان 
  .و زبونى ايران بوده

زيرا يونانیان به دلخواه جنگیده و مقصد مھمى را در دل خود جا داده در راه آن جانفشانى 
  .دنمودن مى

و نیز ھر كسى از ايشان امیدوار بود كه اگر در سايه جانفشانیھا شھرتى نزد مردم 
  .يافت مى

به جايگاه وااليى خواھد رسید و شايد يك روز بیايد كه در نتیجه اين جانفشانیھا رشته 
  .حكمرانى يا سردارى يونان را در دست بگیرد

ى جانفشانیھاى خود كمتر امید جنگید و برا ولى سپاھى ايرانى بیشتر از بیم جان مى
  .پروريد نتیجه در دل مى

جنگیدند  شماردند و به نام جلوگیرى از ستم مى يونانیان خود را ستمديده مى :علت دوم
ولى ايرانیان چنین حالى را نداشتند بلكه شايد بسیارى از اينان آن لشكركشى را خود 

  .جستند ستمگرى و مردم آزارى شمرده بیزارى از كار پادشاه خود مى

از آن لشكركشى برندارد و اگر ھم امروز ھرحال گمان بیشتر بر اين بود كه ايران نتیجه  به
  .چیره گرديده دست در كارھاى يونان دراندازد پس از اندكى ناگزير از بركنارى خواھد بود

  .ھا چه اثرى در دلھاى ايرانیان داشت پیداست كه اين انديشه

  20: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

بیشتر سپاھیان ايران از مردمانى بودند كه پادشاھان ھخامنشى استقالل آنان را  :سوم
برانداخته و با زور يوغ ايران را به گردن ايشان گزارده بودند، پیداست كه چنین سپاھیانى 
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شد چه بسا كه مانع كوشش و جانفشانى ديگران  نه تنھا از خودشان كارى ساخته نمى
  .كردند ھان رابطه با دشمن پیدا مىشدند و چه بسا كه در ن مى

چنانكه داستان الكساندر پادشاه مقدونى در ھمین جنگ پالناى بھترين گواه اين سخن 
  .باشد مى

  .تر از ايرانیان بودند در جنگھاى دريايى يونانیان ورزيده :چھارم

بندى و ھجوم و رزم سركردگان  در جنگھاى خشكى نیز گمان بر آنست كه در فن صف
ھرحال اين اندازه يقین است كه يونانیان سپاھیانشان ھمگى  ى ماھرتر بودند و بهيونان

  .ورزيده و فن جنگ آموخته بودند

ھاى ناورزيده نیز در  ولى ايرانیان اگر ھم يكدسته از ايشان ورزيده و آزموده بودند دسته
  .میان خود فراوان داشتند

  .انديشید توان اين است علتھايى كه براى شكست ايرانیان مى

اند و پلوتارخ و ديگران ياد آنھا را  گذشته از نیرنگھايى كه سركردگان يونانى به كار برده
  .كنند مى

  .توان گرفت ھرحال به دلیرى يكايك سپاھیان ايران ايرادى نمى به

اگر به نگارشھاى خود يونانیان دقت كنیم ايرانیان چنانكه در ھوش و خرد و نیك نھادى و 
ى بر ديگران داشتند در دلیرى و جانبازى نیز پاى كم از يونانیان نداشتند وگرنه پاكدلى برتر
توانستند بر آن ھمه مردمان گوناگون چیره گرديده و سالیان دراز آنان را در زير  چگونه مى

  .يوغ ايران نگھدارى نمايند

ھند اين خود د به ايرانیان مى» بربر«اينكه يونانیان زبان بدگويى بازدارند و ھمیشه نام 
اى را كه در میان دو توده  مگر اينكه دشمنى و كینه. انصافى ايشان است دلیلى بر بى

كارگر بوده عذر آنان بشماريم وگرنه چگونه رواست مردمى را كه به يك نیم بیشتر جھان 
   آباد آن روزى

  21: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

» بربر«بردند به نام  ز كنار رود سند تا آتن و اسپارت مىنمودند و سپاه ا فرمانروايى مى
  .خواند

آرى پوشیده نبايد داشت كه حكومت استبدادى عیب ايرانیان بود ولى آيا كسانى كه 
  .شوند حكومت استبدادى دارند بربر شمرده مى

  .يكى از ايرانیان يا از بستگان ايران فارنابازوس حكمران فروكیا بوده
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ولى اين مرد . خواند برد و او و كسانش را بربر مى جا نام او را به خوارى مى پلوتارخ در ھمه
  :شايستگى داشته كه به گفته خود پلوتارخ اگیسیالوس پادشاه اسپارت گفته

  .كاش اين مرد دوست من بود نه دشمنم

  .شگفتا يونانیان فرستادگان داريوش را بكشتند كه با ھر قانون و آيینى مخالف بود

گرديده كمتر  بینیم كه ھر كسى كه به يكى از شھرھاى ايشان پناھنده مى مىھم ما 
كرده چنانكه الكبیاديس با ھمه پناھندگى به اسپارت ايمنى پیدا نكرد ولى از  ايمنى مى

داشتند و  آن سوى ايرانیان صدھا يونانى را در دربار پادشاه ھخامنشى میھمان نگاه مى
ته بدانسان نگاه داشتند با اين حال يونانیان زبانشان ھمچون ثمیستوكلیس كسى را پذيرف

  .بر ايرانیان باز است

كنم بلكه از  من پیشرفتھاى يونانیان را در دانش و خرد و در شناختن راه زندگى انكار نمى
برم، مقصودم  كسانیم كه شیفته تاريخ يونان ھستم و از خواندن نگارشھاى آنان لذت مى

دارند مايه و سرچشمه آن كینه  تاريخنگاران به ايرانیان روا مى اين است كه خوارى كه اين
اند كه اگر  و دشمنى است وگرنه ايرانیان ھم پیشرفت بسیارى در راه زندگانى داشته

  .جستند گرفتار استبداد نبودند شايد بر يونانیان پیشى مى

  .بارى جنگ پالناى لشكركشیھاى ايران را بر سر يونانیان به پايان رسانید

پس از آن پادشاھان ھخامنشى دانستند يونانیان آن نیستند كه رام ايران بشوند و از 
  .لشكركشى جز كشته شدن سپاھیان و آسیبھاى ديگر نتیجه به دست نخواھد آمد

اند كه مقصود خشايار شاه از آن لشكركشى مالیدن گوش يونانیان بود  كسانى ھم نوشته
آتن پیش رفته در ھر جا گزندھايى به يونانیان رسانیدند و اين كار در آن لشكركشى كه تا 

  .انجام داده شد و اين بود ديگر جھتى به لشكركشى ديگرى در میان نبود

   ولى يونانیان. ھر چه ھست پس از جنگ پالتاى ديگر ايرانیان تعرضى به يونانیان نداشتند

  22: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ده و از آن سوى كینه آن لشكركشیھا را ھمچنان در دل نگاه داشته بودند از چون دلیر گردي
  .گزاردند اين جھت آسوده ننشسته ايران را ھم آسوده نمى

به ويژه آتنیان كه سرفرازيھايى آن فیروزيھا بیش از ھمه بھره ايشان گرديده و اين خود 
وايان كاردان و خردمندى تكانى به سراسر آن مردم داده بود و از آن سوى در آتن پیش

ھمچون آريستیديس و پريكلیس و ديگران سروسامان درستى به كارھاى آن شھر داده 
به عبارت ديگر اين زمان آتن نه يك شھر تنھا بلكه يك جمھورى بسیار درخشان و . بودند

رفت اين بود كه آتنیان آرام ننشسته و اين زمان آنان بر ايران  نیرومندى به شمار مى
به ويژه آن زمان كه كیمون به روى كار آمد و اين جوان به شھرت . نمودند یدگى مىپیچ
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ھايى بود كه او نیز مانند آن نام و آوازه  ثمیستوكلیس و ديگران رشك برده در جستجوى راه
  .را دارا باشد

اينست كه اين زمان يونانیان به تعرض برخاسته يك رشته جنگھايى را در خود اروپا و در 
  .ى كوچك با ايرانیان و ھمدستان ايشان پیش آوردندآسیا

نیز كیمون با مصريان كه بر ايران شوريده بودند طرح ھمدستى ريخته بدان آرزو افتاد كه 
  .پادشاھى ھخامنشى را پاك براندازد

بوده ولى ) اردشیر دراز دست(اين جنگھا و كشاكشھا گويا پیش از زمان ارتخشثر يكم 
گويد گويا به انجام نرسید آن پیمان مربوط به زمان  وتارخ ياد كرده مىپیمان صلحى را كه پل

پیش از میالد پادشاھى يافته اگر آن پیمان را انجام  465باشد كه از سال  اين ارتخشثر مى
يافته پنداريم بايد گفت دولت ھخامنشى در برابر يونانیان زبونى نموده و اين است كه 

  .سراسر دريا را به آن واگزارده

به ھر حال اين يقین است كه در اين زمان يونانیان به ويژه جمھورى آتن بسیار نیرومند 
  .گرديده بود

رفته و پادشاھان ناآزموده از عھده  از اين سوى پادشاھى ھخامنشى روى به ناتوانى مى
  .آمدند نگھدارى كشور به آن بزرگى برنمى

دارد و چنین پیداست كه پلوتارخ  در اين زمینه سرگذشت كیمون خبرھاى مھمى را در بر
داشته و اين است كه داستان او را بھتر از داستانھاى ديگر  كیمون را بیشتر دوست مى

  .سروده

پیداست كه آن ھمه نیرومندى يونانیان و دلیرى و گستاخى آنان در برابر ايران كار را بر 
  .گردانید پادشاھان ھخامنشى بس دشوار مى

   شد و پادشاھان ھخامنشى عالقه بسیار به اك ايران شمرده مىزيرا آسیاى كوچك كه خ

  23: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

دانیم سرچشمه ھمه  آنجا داشتند انبوھى از مردم آنجا نژاد يونانى داشتند و چنانكه مى
  .آن كشاكشھا دخالت يونانستان در كار اين يونانیان آسیايى بود

نانیان نیرومند گرديده دريا را در اختیار خود داشتند ناگزير اينان نیز در پس اين زمان كه يو
  .گرديدند اين جاى خود به نافرمانى و سركشى دلیر مى

از اين جھت دولت ھخامنشى براى نگھدارى آسیاى كوچك بايستى تدبیرى بیانديشید و 
  .دآن تدبیر بھتر از ھمه پديد آوردن دشمنى در میانه خود يونانیان بو
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نمودند و  زيرا اسپارت و آتن دو شھر بزرگ يونان از باستان زمان ھمچشمى با ھم مى
اى را كه داشت بیرون كرده بنیاد حكمرانى را آيین  آنگاه آتن حكمرانان خود كامه

دموكراسى برگزيده بود و از آن سوى اسپارت ھوادار آريستوكراسى بود كه اين اختالف 
  .شد ھر و ھواداران آنان مىخود مايه دشمنى میانه دو ش

ولى زمانى كه ايران با آن سپاه انبوه خود روى به يونان آورد چون ھمه شھرھا خود را در 
  .چشمى را نھاده با ھم دست يكى كرده بودند ديدند ناگزير دشمنى و ھم برابر خطر مى

زرگى لیكن اين زمانى كه آن خطر از میان برخاسته و آتن و اسپارت ھر يكى جمھورى ب
  .پديد آورده بود

كم كار به يك  ناگزير بازار ھمچشمى بار ديگر گرم گرديده دشمنیھا رونمودن گرفت و كم
معروف است و از سال » جنگھاى پلوپونیسوس«رشته جنگھايى كشید كه در تاريخ به نام 

امتداد داشته و چون الكبیاديس و لوساندير  404پیش از میالدى آغاز شده و تا سال  431
  .اند از پیشوايان مھم اين جنگھا بوده

  .از اينجا پلوتارخ در سرگذشتھاى اين دو تن مقدارى از داستان آن جنگھا را نیز ياد كرده

كاركنان سیاسى ايران كه در آسیاى كوچك نشیمن داشتند و از حال و كار يونانستان 
نموده تا  آوردند آن دشمنى و ھمچشمى يونانیان استفاده آگاھى درست به دست مى

  .زدند توانستند دامن به آتش فتنه مى مى

  .شماريم انگیزى نمى پسنديم و جز نیرنگ و فتنه اين كارى است كه ما نمى

چنانكه . اند زده گونه نیرنگھا را جايز شمرده به كار مى چیزى كه ھست خود يونانیان اين
  .یسیالوس نقل نمودهھايى در اين باره از ثمیستوكلیس و لوساندير و اگ پلوتارخ گفته

  24: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  :به گفته لوساندير

  !در جايى كه پوست شیر نارسا باشد بايد از پوست روباه وصله بر سر آن دوخت

تر بود تیسافرنیس نماينده  بارى چون در آغاز كشاكشھاى آتن و اسپارت، اسپارت ناتوان
ديد كه پشتیبانى از اسپارتیان بنمايد و اين  ود را در آن مىايران در آسیاى كوچك صرفه خ

  .گفت بود كه با پول و كشتى دستگیرى از آنان دريغ نمى

  .پرداخت نويسد كه خرج لشكركشیھاى اسپارت را ايران مى پلوتارخ آشكار مى

سرداران اسپارتى به سارديس پايتخت لوديا كه نشیمن حاكم ايرانى آسیاى كوچك بود 
شد كه پلوتارخ  نمودند و چندان اھمیت به اين موضوع داده مى دريافت پول مىرفته 
  :نويسد كوروش پسر داريوش به لوساندير گفت مى
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نشینم و از زر و سیم  من اگر پول نداشته باشم اين كرسى خود را كه به روى آن مى
  .دھم ساخته شده شكسته به جاى پول به شما مى

يسد كه يكى از جھت شكست آتنیان در برابر لوساندير نو ھمچنین پلوتارخ آشكار مى
  .كرد گرفت و به فراوانى خرج مى نداشتن پول بود در حالى كه لوساندير پول از ايرانیان مى

بارى در نتیجه اين كشاكشھا و جنگھاى دراز آتنیان زبون اسپارت گرديدند كه نه تنھا 
ريا نداشتند بلكه لوساندير بر آتن ھم كشتیھاى خود را از دست دادند و ديگر نیرويى در د

دست يافته و ديوارھاى بلند و دراز آنجا را كه در میانه شھر و بندر پیرايوس پديد آورده 
بودند برانداخت و آيین دموكراسى را از آنجا برانداخته به آيین آريستوكراسى سى تن را به 

شھرت ) ياسى تن خودكامه(فرمانروايى برگماشت كه در تاريخ به نام سى تن بیدادگر 
  .گفتند دارند و بر آتنیان و ديگر ھمدستان ايشان آنچه ستمگرى بود دريغ نمى

ولى شگفت است كه اسپارتیان كه به اين فیروزيھا در سايه پشتیبانى ايران رسیده بودند 
  .قدر آن پشتیبانى را ندانسته اين زمان آنان دشمنى با ايران آغاز كردند

اندازى به شھرھاى آسیاى كوچك كرده كسانى را از بستگان خود  دست چنانكه لوساندير
  .در آنجا به حكمرانى گماشت

نشانده ايران در فروكیا كه آن ھمه نیكى به اسپارتیان كرده ھم  نیز فارنابازوس دست
دست آنان با آتنیان جنگیده بود لوساندير لشكر به خاك او برد و به ويرانى پرداخت و 

  .د دريغ نداشتگونه گزن ھیچ

  25: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .نیز او اگیسیالوس را برانگیخت كه لشكر بر سر آسیاى كوچك آورد

اين بود دولت ھخامنشى اين زمان ھم پشتیبانى از كورنثیس و ثبیس كه با اسپارت 
دوباره از از آن سوى . نمود كرده آنان را به دشمنى اين شھر برانگیخت ھمچشمى مى

  .دست آتنى گرفته او را بلند ساخت

معروف است » ثبیس و اسپارت«از اين زمان بود يك رشته جنگھايى كه به نام جنگھاى 
  .آغاز گرديد

به ھنگامى كه آگیسالوس در آسیا پاره پیروزيھا يافته و عزم آن داشت كه لشكر به درون 
ديد ناگھان خبر از  وش و ھاكمان را مىايران براند بلكه به گفته پلوتارخ خواب حمله بر ش

اسپارت رسید كه با ثبیس جنگ خانگى درگرفته و او ناگزير گرديد كه آسیا را رھا كرده به 
  .يونانستان باز گردد

كنند  گويد ھنگام حركت چنین گفت كه مرا ھزار كماندار ايرانى از اينجا بیرون مى مى
  .كماندار را بر روى خود داشت ھاى ايران بود كه شكل مقصودش اشاره به سكه
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گويم آرى ويرانى آتن نیز كه شما بر خود بستید با دست اين كمانداران بود پس  مى
  .بايستى قدر ايشان را شناخته دشمن خود نسازيد

و آنگاه به گفته پلوتارخ اين اگیسیالوس با ھمه نیكیھايى كه داشته و دادگرى را شیوه 
پوشیده و خود يكى از بھترين  دار مى پادشاھى رخت پینهشمرده و با ھمه  خود مى

شمرده و به  ھاى ستوده خوبى يونانى بوده با اين ھمه او نیرنگ را در جنگ روا مى نمونه
  .زده كار مى

پس چنین كسى چه ايرادى بر پادشاه ھخامنشى دارد كه پول به آتن و ثبیس و كونثیس 
برانگیزد؟ به ويژه كه اسپارتیان در چیرگى خود بر فرستاده و آنان را به دشمنى اسپارتیان 

ديگر شھرھا رفتار بسیار بدى با مردم نمودند و درشتى و سختى دريغ نگفته چنانكه 
  .كشت لوساندير در ھمه جا آيین حكمرانى را تغییر داد و بر سر اين كار صدھا مردم را مى

  :سخن كوتاه كنیم

پارتیان در ھمه جا شكست يافتند و دسته دسته در اين باره نیز زور ايران چربید و اس
  .سپاھیان خود را از دست ھشتند

از جمله كونون كه يكى از سرداران آتن و به دربار ايران پناھنده شده بود به ھمدستى 
فارنابازوس در يك جنگ دريايى پیساندير فرمانده اسپارتى را كشته و كشتیھاى آنان را 

  .ھمگى از میان برد

  26: و يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان 

باز فارنابازوس با خرج خود ديوارھاى آتن را دوباره بساخت و از آن سوى در جنگ خشكى 
ھمیشه پیشرفت از سمت دشمنان اسپارت بود كه سرانجام پس از سالھا جنگ و 

  .خونريزى اگیسیالوس ناگزير گرديد كه دست به دامن ايران بزند و آشتى بخواھد

اى را كه به  نتیجه اين كار بود كه انتالكیداس را به دربار ارتخشثر فرستادند او صلحنامهدر 
نام وى در تاريخ شھرت دارد و خود فرمان چیرگى ايران بر سراسر يونان است پديد آورد و 

  .بدينسان كشاكش ايران و يونان به پايان رسید

رومند گرديده اسپارت را آسوده ولى در خود يونان ھنوز جنگ برپا بود و ثبیس بسى نی
گذاشت و اگیسیالوس با ھمه خردمندى كه داشت اين زمان پیاپى خطا از او سر  نمى
  .زد مى

  .در جنگھا نیز بخت از اسپارت برگشته بود

ھرحال در جنگ لئوكترا اسپارتیان ضربت بس سختى از دست ثبیس خورده چنان  به
  .افتادند كه ديگر برنخیزند

  .ر نیرويى بیش از اندازه نگھدارى شھر خود نداشتندپس از آن ديگ
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پیش از میالد امتداد داشت و در اين سال به  362اين جنگھاى اسپارت و تبیس تا سال 
  .پايان رسید

  .اما صلح انتالكیداس چنانكه خود پلوتارخ به آشكار گفته در زمان ارتخشثر دوم بود

دھد مقدارى از  ادن ھر دو كشور را نشان مىاين بخش از تاريخ يونان و ايران كه فرود افت
  .چگونگى و حوادث آن را پلوتارخ در سرگذشتھاى ارتخشثر و اگیسیالوس آورده

رسد كه ما آن را  پس از آن نوبت درخشانى ماكیدونى و پیدايش فیلیپوس و الكساندر مى
  .در بخش ديگر كتاب در سرگذشت الكساندر خواھیم ديد

ياد بايد كرد اينكه فارنابازوس كه در سرگذشت سرداران يونانى نام  نكته ديگر كه در اينجا
شود و حكمرانى فروگیا را در آسیاى كوچك داشته شك نیست كه  آن بسیار برده مى

  .دست نشانده پادشاھان ھخامنشى در آنجا بوده است

وع نويسد به اين موض چنانكه در داستان اگیسیالوس كه پلوتارخ ديدار آن دو تن را مى
  .تصريح گرديده

ولى بايد ديد آيا از خود ايرانیان بوده و به حكمرانى فروگیا فرستاده گرديده يا از بومیان آنجا 
  .بوده و به حكمرانى برگمارده شده

  27: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .شايد كسانى از نام او كه پارسى است چنین استدالل كنند كه ايرانى بوده

بايد دانست كه در آن زمان كه دامنه فرمانروايى ايران از كنار رود سند در آسیا تا سر ولى 
كشید در سايه اين شكوه و بزرگى نامھاى ايرانى در ھمه جا فراوان  حد يونان در اروپا مى

  .بوده

ھمان » مثرادات«چه . يابیم كه نام ايرانى دارد از جمله ما مثرادات پادشاه پونتوس را مى
  .كه امروز مھرداد گرديده و نامى است در رديف خداداد و مانند آناست 

ھا پديد  در نزد رومیان و يونانیان ھم معروف بوده و از آن نام براى بچه» متر«اگر مھريا 
  .آورد مى

شود كه ھمان ترجمه يونان  در تاريخھا بسیار ديده مى» مترودوروس«چنانكه نامھاى 
  .باشد مى» مثرادات«

نكته به جاى خود روشن است كه مثرادات كه نام پادشاه پونتوس بوده شكل ولى اين 
  .ايرانى كلمه است

  .توان گفت خاندان فارنابازوس ايرانى بوده است كوتاه سخن تنھا از روى نام نمى
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  .باشد ھاى ديگر نیز در كار است ايرانى بودن ايشان نزديك به يقین مى ولى چون قرينه

نشاندگان پادشاھان ھخامنشى بوده ولى حكمرانى  يكى از دستھرحال فارنابازوس  به
  .اند فروگیا را ھمیشه داشته كه پس از مرگ او پسرانش آن را داشته

فارنابازوس مرد دلیر و كاردانى بوده چنانكه تا دير زمانى كه ھوادار اسپارتیان بوده 
با آن ھمه نیرويى كه چندان كه لوساندير را . اند داشته اسپارتیان او را سخت دوست مى

در نتیجه دادخواھى او به اسپارت باز خواستند، سپس چون او ھوادار آتنیان . پیدا كرده بود
گرديد نتیجه آن شد كه اسپارتیان زبون گرديده از پا افتادند و آتنیان بر ايشان چیره شدند و 

  .ختاو با خرج خود ديوارھاى آتن را كه لوساندير برانداخته بود دوباره سا

كرد ولى كاردانیھاى خود او نیز دخالت در  اگرچه او اين كارھا را به نام دولت ايران مى
  .پیشرفت كارھا داشته است

. اند داستان كشتن الكبیاديس به حكم قاضیان اسپارت كه به فارنابازوس نسبت داده
  .اند باور نكردنى است چنانكه خود تاريخنگاران ھم ترديد داشته

يس كه مرد بسیار معروفى بوده و قصد رفتن نزد پادشاه ھخامنشى را داشته زيرا الكبیاد
  .اين نشدنى است كه فارنابازوس پسر خود او را بكشد آن ھم به خواھش اسپارتیان

  28: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .اين است كه اين نسبت را باور نبايد كرد

  :نمود در اينجا بايد چند نكته را باز*** 

ام مگر در جايى چنین  ام از عبارتھاى اصل كتاب پیروى نموده نخست در ترجمه تا توانسته
  .شده آمده و عبارت داراى معناى نامفھومى مى پیروى درست در نمى

در زير صفحه با حروف التین نوشته  -چه نامھاى آدمیان و چه نامھاى ديگر - نامھا را -دوم
  .ام بايست داده ا كه مىدرباره برخى از آنھا شرحى ر

درباره برگردانیدن نامھا از حروف التین به فارسى كه ھر ترجمانى به دشوارى  - سوم
شمارى را  افتد و بارھا در اين باره لغزشھا از ترجمانان روى داده و ما امروز غلطھاى بى مى

  :مدھ اى را كه من پیش گرفتم در اينجا شرح مى از اين رھگذر در دست داريم شیوه

نامھاى يونانى و رومى و ھر نام ديگرى را كه ايرانى نبود بدانسان كه در التین است در  - 1
در ايران و ديگر كشورھاى شرقى اين رسم . گونه تغییرى بدھم آنكه ھیچ فارسى آوردم بى

پیدا شده كه نامھاى يونانى و رومى يا ھر نام ديگرى را كه يونانیان و رومیان در كتابھاى 
را كه  Lydia خوانند مثال كلمه اند از روى قاعده الفباى فرانسه يا انگلیسى مى ردهخود آو

خوانند و  لیديا مى«نام كشورى در آسیاى كوچك بوده از روى قاعده الفباى فرانسه 
را كه يكى از يونانیان در دربار اردشیر دوم ھخامنشى بوده و صلحى میانه  Antalcidas نام
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» انتالسیداس«كه به نام وى مشھور است . دستیارى او انجام گرفتهاسپارتا و ايران به 
  .نگارند مى

  .اند خوانده مى» آنتالكیداس«و » لوديا«با آنكه خود يونانیان آنھا را 

را كه از  Caeser نام. را داشته است» ك«صداى  Cو» او«صداى  Y زيرا در الفباى يونانى
باشد كتابھاى ما را » قیصر«و شكل عربى آن كه  اند خوانده» كیسر«باستان زمان در ايران 

  .نگارند مى» سزار«پر كرده تازه كسانى به پیروى زبان فرانسه آن را 

كار به جايى رسیده كه . توان پیدا كرد گونه در كتابھاى مؤلفان امروزى مى صد غلط از اين
انى يا رومى رفته و نامھاى پادشاھان و سرداران ايرانى كه در زمانھاى باستان به زبان يون

در قرنھاى اخیر از آنجا به زبانھاى اروپايى درآمده ايرانیان آن نامھا را از روى قاعده الفباى 
  .رانند فرانسه بر زبان مى

  خوانند با را سیروس و كامبیز وسیت مى Cambysesو Scythو Cyrus ھاى مثال كلمه

  29: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

و » كوروش«اگر شكل يونانى آنھا را بخواھیم بايد از روى قاعده الفباى يونانى آنكه 
و » كوروش«و اگر شكل ايرانى آن را خواھانیم بايد . بخوانیم» اسكوت«و » كامبوسیس«
  .بگويیم» سگ«يا » سگز«و » كنبوجى«

را  Cyrti ھاست كه كسى از مؤلفان امروزى در كتابھاى استرابون و ديگران كلمه از شگفتى
» سیرتى«باشد ديده و چون آن را به قاعده الفباى فرانسه  مى» كرد«كه مقصود از آن 

خوانده و چنین پنداشته كه نام جداگانه ديگرى است، از اينجا مّدعى شده كه كردان در 
  .نامیدند مى» سیرتى«اند و آن را  باستان زمان نام ديگرى داشته

من براى جلوگیرى از آنھا در اين ترجمه . زى فراوان استگونه غلط در نگارشھاى امرو از اين
گذشته از آنكه در ھمه جا نامھاى يونانى و رومى را از روى قاعده خود الفباى يونان و 

  .التین آورده در برخى جاھا به اشتباه ديگران درباره آن نامھا اشاره نمودم

ل درست ايرانى آنھا را بخشى آنھايى كه شك. نامھاى ايرانى را بر دو بخش كردم - 2
  :از قبیل. شناختم و به ھمین شكل ايرانى درآوردم مى

Mithridates  

» خشايارشا«كه  Artayerxesو Xerxes آوردم و نامھاى) مھرداد(» مشرادات«كه من آن را 
نوشتم و ھمچنین در مانندھاى آنھا و اينكه شكل باستان اين نامھا را نگاه » ارتخشثر«و 

  .امروزى آنھا گرايیدمداشته به شكل 
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نیاوردم به اين جھت بود كه » اردشیر«و به جاى ارتخشثر » مھرداد«مثال به جاى مثرادات 
در گفتگو كردن از ھر زمانى بايد نامھاى آن زمان را به كار برد وگرنه لغزشھاى بسیارى 

  .روى خواھد داد

زير بدانسان كه در التین شناختم و ناگ بخش ديگر آن نامھايى كه شكل ايرانى آنھا را نمى
آنكه تغییرى در آنھا بدھم و ھرگز نخواستم با پندار خود  است به فارسى در آوردم بى

  .كنند شكل فارسى براى آنھا درست كنم بدانسان كه بسیارى از مؤلفان امروزى مى

» پريزاد«كه نام مادر ارتخشثر ھخامنشى است پاره مؤلفان آن را  Parysatesمثال
زيرا مبناى اين كار بر آنست كه ما آن . باشد اند و اين كار از چند جھت نادرست مى ساخته

بخوانیم و اين كار غلط است بدانسان » پاريزاتیس«كلمه را از روى قاعده الفباى فرانسه 
در آن زمانھاى باستان به ھمین شكلھاى » زاد«و » پرى«كه شرح داديم و آنگاه كلمه 

  .امروزى نبوده

شناختند شايسته اين نبوده كه  گذشته از ھمه آنھا پرى را به معنايى كه در آن زمانھا مى
  .آن بشناسند» زاده«زنى را 

  30: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

به آخرھاى نامھا  usيا osيا es رومیانپندارند كه چون يونانیان و  پاره مؤلفان چنین مى
توانیم شكل  اندازيم مى افزودند ما اگر اين عالمتھا را از آخرھاى نامھاى ايرانى بى مى

جاست، زيرا گذشته از آنكه در  ولى اين پندار بى. درست آنھا را در دست داشته باشیم
ست اين نكته ھم منظور بسیارى از نامھا آن عالمتھا از خود كلمه است و افزوده بر آن نی

كردنى است كه رومیان و يونانیان گذشته از افزودن آن عالمت تغییرھايى ھم در خود 
اند و اينست كه امروز به آسانى نخواھیم توانست شكلھاى درست آن نامھا  ھا داده كلمه

 چنانكه درباره. ھاى فارسى يا ارمنى آنھا را پیدا بكنیم را بدانیم مگر آنكه در نوشته
بسیارى از نامھاى زمان ھخامنشى اين روى داده كه آنھا را در كتابھاى يونانى و رومى 

دانستیم تا پس از خوانده شدن نوشته سنگى  ولى شكلھاى درست آنھا را نمى. داشتیم
 Smerdis اى سنگى شكلھاى درست آنھا به دست آمد از قبیل بیستون و ديگر نوشته

از راه » كنبوجى«و » برديا«نھا كه امروز به جاى آنھا و بسیار مانندھاى اي Cambysesو
بريم پس نامھاى ديگرى كه ھنوز شكلھاى  ايم و به كار مى نوشته بیستون بدست آورده

ايرانى آنھا دانسته نیست بايد آنھا را به حال خود گذاشت تا راھى براى دانستن اصل 
  .درست آنھا نیز پیدا شود

گونه نامھا را به ھمان صورت باستان خود  ستان و ديگر ايننامھاى رودھا و شھرھاى با - 2
اين نكته بسیار مھم است كه در . آورده صورت كنونى آنھا را میان دو ناخنك ياد كردم

زيرا از اين راه يك بھره . سرودن تاريخ ھر زمانى بايد نامھا را به شكلھاى آن روزى آورد
ھاى علمى ديگرى كه  يد، گذشته از نكتهآ علمى نیز به دست خوانندگان و شنوندگان مى

  .در بردارد
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در پايان ديباچه اين نكته را بايد گفت كه كتاب پلوتارخ با ترتیبى كه خود مؤّلف بر آن داده 
بود به دست ما نرسیده و تغییر بسیارى در آن داده شده بدينسان كه سرگذشتھا را از 

  .اند ساخته جايى كه در اصل كتاب داشته تغییر داده پس و پیش

كنندگان آن كتاب به زبانھاى اروپايى نوشته  چنانكه در اين باره شرحھايى از جانب ترجمه
  .بینیم شده كه ما نیازى به نقل آنھا نمى

چیزى كه ھست از اين پس و پیش كردن سرگذشتھا زيانى به كتاب نرسیده و چیزى از 
دفتريست و چندان اثرى به ترتیب ارج آن نكاسته زيرا اين سرگذشتھا ھر كدام به تنھايى 

  .بار نیست

   گانه ترتیبى را كه در نسخھاى امروزى پلوتارخ از اين جھت ما نیز در ترجمه اين دوازده

  31: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

است رعايت نكرده بلكه تربیت ديگرى را در نظر گرفتیم و آن اينكه ھر كسى زمانش 
سرگذشت او را جلوتر آورديم و اين است كه در بخش يكم از كتابمان نخست بیشتر ما نیز 

ثمیستوكلیس و سپس آريستیديس و پس از آن الكبیاديس و بازلوساندير را كه از سرداران 
يونانند ياد كرده سپس به ارتخشثر پادشاه ھخامنشى و پس از آن به اگیسیالوس شاه 

  .ش دوم نیز رعايت خواھیم نمودھمین ترتیب را در بخ. اسپارت پرداختیم

ھم اين نكته را بايد باز نمود كه اين ترجمه نه از اصل يونانى كتاب بلكه از ترجمه انگلیسى 
در انگلیس چندين ترجمه از كتاب پلوتارخ ھست كه ھمگى آنھا چاپ شده و . آن نقل شده

ھا را از  و اين ترجمهشود برگزيده  خوانده مى» ارثر ھوگو كلوغ«اى را كه به نام  ما ترجمه
  .ايم روى آن كرده

ھمچنین تاريخھايى كه براى ھر يك از پادشاھان و سركردگان ياد شده و زمان ھر كدام را 
نشان داده در اين باره ھم از كتابھاى دانشمندان اروپايى استفاده شده كه خود نگارنده 

  .ام رنجى نبرده و جستجويى در آن باره نكرده

رودن سرگذشتھاى اين سرداران و فرمانروايان ناگزير تاريخ يونان و ايران و چون در میان س
شود چیزى كه ھست جسته جسته و ناسامان است براى آنكه خوانندگان از  پديدار مى

اى از تاريخ نیز  چگونگى آن تاريخ ھم درست آگاه باشند در پايان ھر بخشى يك خالصه
باشد و ھم خوانندگان را در دانستن  مى آورده خواھد شد كه ھم خود آگاھى سودمندى

  .گرداند سرگذشتھا و فھمیدن آنھا بیناتر مى

   احمد كسروى 1313تھران 
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   ثمیستوكلیس
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  34: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

از ھمان آغاز جوانى دلش پر از آرزوى دخالت در كارھاى توده مردم بود  »1«  ثمیستوكلیس
خواست كه بلندترين پايگاه در  زيست و ھمى نامى مى و ھمیشه خواھان شھرت و نیك

باكانه به دشمنى پیشوايان و بزرگان  اين بود كه بى. میان مردم از آن او باشد
پسر لوسیماخوس كه ھمیشه با او و  »2«  به ويژه به دشمن آريستیديس. خاست برمى

  .نمود ايستادگى و دشمنى مى

اند ثمیستوكلیس دلداده شھرت و شكوه بود و چندان ھوس برخاستن به كارھاى  گفته
با  »3«  پخت كه ھنگامى كه ھنوز نوجوان بود و در آن زمان جنگ ماراتون بزرگ را در دل مى

ھى آن جنگ را به عھده گرفته آن را به ماھرانه فرماند »4«  ايرانیان روى داد ملتیاديس
ثمیستوكلیس سخت دلگیر بود و شبھا را . انجام رسانید و نام و آوازه او بر زبانھا افتاد

رفت و  رفت اين زمان ديگر نمى خوابید و به جاھايى كه ھمیشه براى دلخوشى مى نمى
  چون كسانى از اين تغییر

______________________________  
)1.(Themistocles  پلوتارخ گفتگو از پدر و مادر ثمیستوكلیس و اينكه آنان از شھر آتن

نبودند و نام و شھرتى نداشتند و خود ثمیستوكلیس كودكى خود را با سختى بسربرده 
  .پوشى كرديم آورد كه ما از ترجمه آن بخش چشم مى

  .پرداخت بیھوده نمىولى از ھمان زمان كودكى زيرك و ھوشیار بوده به كارھاى : گويد مى

  .از بزرگان آتن است و سرگذشت او خواھد آمد). 2(

)3.(Marathron  پیش از میالد 490جنگى كه ايرانیان در خشكى با يونانیان كردند در سال.  

)4.(Miltiades  يكى از سرداران و بزرگان آتن است كه سرگذشت پسر او كیمون خواھد
  .آمد

  35: پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت 

كه  »1«  يادگارھاى فیروزى«پاسخ داد : حال او به شگفتى افتاده جھت را از او پرسیدند
  ».گزارد بخوابم بھره ملتیاديس گرديده مرا نمى

پنداشتند كه جنگ ماراتون آخرين جنگ با ايرانیان بوده ولى  در اين ھنگام بسیارى مى
  گفت، ثمیستوكلیس مى

ه كشاكشھاى بسیار سختى است كه در میانه روى خواھد داد اين جنگ مقدمه يك رشت
و از اين جھت او كوشیده شھر خويش را آماده نگاه داشت و آتنیان را ھمیشه به مشق و 

ديد به سود يونانیان بود  بینى او كه آينده بسیار دور را مى ورزش واداشت و اين پیش
  .چنانكه سپس دانسته گرديد
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به  »2«  كه چون پولى را كه ساالنه از بابت معدنھاى نقره الئوريومنخستین كار او اين بود 
كردند او براى نخستین بار پیشنھاد كرد  آيد و آتنیان آن را در میان خود بخش مى آتن مى

كه آن پول بخشى را ترك كنند و آن پول را در يك جا خرج كرده كشتیھايى براى جنگ با 
بسازند كه اين زمان شكوه و نیروى بسیارى در يونان پیدا كرده بودند و در  »3« مردم آيگینا

  .سايه كشتیھاى فراوانى كه داشتند فرمانروايى دريا را از آن خود گردانیده بودند

آنكه  بدين دستاويز او به آسانى توانست مردم آتن را قانع گرداند تا سخن او را بپذيرند بى
رد كه اين ھنگام سخت دور بودند و آمدن ايشان به يونان گمانى نام داريوش يا ايران را بب

بیش نبود و يونانیان ترسى از آن باره اين ھنگام نداشتند ولى دلھاى ايشان از كینه مردم 
  .آيگینا پر بود

نمود در سايه آن توانست  از اينجا عنوان به جايى كه ثمیستوكلیس از اين مردم مى
با ھمان پول صد تا كشتى ساخته شد كه پس از ديرى به مقصود خويش را پیش ببرد و 

  .دستیارى ھمین كشتیھا ثمیستوكلیس با خشايارشا جنگید

كشانید زيرا چنین  رانى مى كم آتن را به سوى درياپیمايى و كشتى از اين ھنگام كم
باشند با كشتیھاى  پنداشت كه با آنكه در خشكى حريف ھمسايگان نزديك خود نمى مى

  .خود خواھند توانست ايرانیان را دور رانده و به يونان فرمانروايى كننددريايى 

______________________________  
گرفتند چیزھايى را از آن به عنوان  در زمانھاى باستان غنیمتى كه از دشمن مى). 1(

 نمودند كه مقصود نه خود آن چیزھا بلكه يادگار فیروزى نگھداشته از ديوارھا آويزان مى
  .يادگار و نشانه فیروزى بودن آنھاست

)2.(Laurium   

)3.(Aegina  يكى از جزيره يونانى كه مردم آنجا ھوادار ايران بودند و با آتنیان دشمنى
  .نمودند مى

  36: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

پیمايى و از اينجاست كه افالطون گفته او آتنیان را از سپاھیگرى ماھرانه به سوى دريا
  .رانى برگردانید كشتى

نیزه و سپر را از دست آتنیان . گفتند ھم از اينجاست كه كسانى نكوھش او كرده مى
  :گويد مى »1«  گرفته آنان را به تخته كشتى و پارو بست سیتسیمبروتوس

بارى اين موضوع كه آيا او . كرد او اين تدبیرھا را به نام ھمچشمى با ملتیاديس مى
كرد يا نه گفتگويى است كه بايد  غرضانه در كار توده مردم دخالت مى و بى دالنه پاك

فیلسوفان بكنند و به ھر حال نتوان انكار نمود كه رھايى يونان در ھنگام گرفتارى خود از 
جانب دريا فرا رسید و اين كشتیھا كه ثمیستوكلیس تھیه نمود آتن را پس از ويرانى دوباره 

  .آباد گردانید
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چه . ھى ديگرى ھم بر اين سخن پیدا نكنیم كار خود خشايارشا براى گواھى بساگر گوا
گزند نگاه داشته بود با اين ھمه پس از  او با آنكه زور و سپاه خشكى را درست و بى

رو شدن با يونانیان توانا  شكست در دريا روى به گريختن گذاشت كه ديگر خود را براى روبه
پندارم كه جز  را در آنجا باز گذاشت من چنان مى »2«  سپنداشت و اينكه ماردونیو نمى

براى جلوگیرى از دنبال كردن يونانیان نبود وگرنه امیدى به زير دست كردن يونان در دل او 
  .باز نمانده بود

اند كه اين  برخى ھم گفته. ثمیستوكلیس سخت آزمند و خواھان توانگرى بود: اند گفته
خواست دست او باز باشد تا به خدايان قربانیھاى  مى آزمندى براى آن بود كه ھمیشه

كرد شكوه بسیار نشان بدھد و  بسیار كرده و در میھمانیھايى كه براى بیگانگان تھیه مى
لیكن برخى تھمت طمعكارى . پیداست كه براى اين كارھا عايدى فراوان دربايست داشت

فرستادند آن  قه براى او ھديه مىنمود كه آنچه آذو اند تا آن اندازه خسیس مى زده و گفته
اى خواست و چون  داشت كره كه اسب نگاه مى »3«  فروخت و او از ديفیلیديس را نیز مى

  :ديفیلیديس از دادن سرباز زد او را بیم داده گفت

مقصودش اين بود كه میانه او و . گردانم به اندك زمانى خانه تو را به اسب چوبینى برمى
  .آورد كش و دعوى پديد مىپاره از خويشانش كشا

  چنانكه در زمان نوجوانى خود كه ھنوز. مانند بود مندى او به شھرت و شكوه بى عالقه

______________________________  
)1.(Sitesimbrotus   

)2.(Mardnius  داماد داريوش بزرگ و يكى از سرداران به نام ايران بوده كه در لشكركشى
در جنگ پالتاى او سردار بود و در اين جنگ آخرى كشته گرديد نخستین بر سر يونانیان و 
  .كه داستان آن خواھد آمد

)3.(Diphilides   

  37: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اندازه در ساز زدن  كه مھارت بى »2«  را از مردم ھرمیونى »1«  گمنام بود اپیسكلیس
گشتند به خانه خود دعوت كرد كه  اش مى داشت و آتنیان ھمیشه خواھان او بوده در پى

. در آنجا ساز بزند و مردم بدينسان روى به خانه او بیاورند و طلب دوستى با وى كنند
گفت و در  مىگونه آرايش و شكوه دريغ ن آمد ھیچ مى »3« زمانى كه براى بازيھاى المپیاد

  داد و مقصود او اين بود كه از اين راه بركیمون آن چادر آراسته و زيباى خود میھمانیھا مى
گفتند كه اين  لیكن اين كار او نزد آتنیان پسنديده نیفتاد و چنین مى. برترى جويد »4«

  .شكوه و آرايش شايسته جوانى است كه از خاندان برگزيده مشھورى باشد

اى از او سرزده چنین خودنمايیھا جز  نام كه نه لقبى دارد و نه كار برجستهاز يك جوان گم
  .آزرمى شمرده نخواھد شد بى
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داشتند و او ھر يكى از مردم شھرھا را با نام خود  ھرحال توده انبوه او را دوست مى به
خاست او دادگسترانه  نیز اگر گفتگويى میان دو كس برمى. داد خوانده ھمیشه سالم مى

  .نمود ورى مىدا

شاعر كیوس در آن ھنگام كه ثمیستوكلیس سردار سپاه بود خواھشى  »5«  سیمونیديس
  :ثمیستوكلیس پاسخ داده گفت. ازو كرد

اى سیمونیديس چنانكه شما اگر شعرى را از قاعده بیرون كنید شاعر بدى شمرده 
مرده خواھم شويد من نیز اگر از بھر شما از قانون چشم بپوشم فرمانرواى بدى ش مى
  .شد

شد تا سرانجام  گرديد و احترام مردم درباره او بیشتر مى تر مى بارى او رفته رفته بزرگ
دشمن خود  »6«  روزى آمد كه به دستیارى ھواداران خود توانست از روى آيین اوستراگیزم

آريستیديس را از شھر بیرون كند، در اين زمان پادشاه ايران به آھنگ جنگ با يونان بیرون 
خواستند كسى را براى سردارى سپاه  آمده بود و از اين جھت آتنیان به شور پرداخته مى

زيرا از بزرگى و خطرناكى پیش آمد . كشیدند بر گزينند و بسیارى خودشان را كنار مى
  .بودندبیمناك 

______________________________  
)1.(Eipiscles   

)2.(Hermione   

كردند و شكوه  بازيھايى بود كه يونانیان به نام ورزش ھر چھار سال يكبار بر پا مى). 3(
چنانكه گاھى آن را آغاز تاريخ گرفته سالھا را با آن . بزرگى در میان ايشان داشت

  .در تاريخھا شرح درازى نوشته شده درباره اين بازيھا. اند شمرده مى

پسر ملتیاديس است كه سپس يكى از سرداران بزرگ يونان گرديد و داستان او ). 4(
  .خواھد آمد

)5.(Simonides از مردم Ceos   

)6.(Ostracism شرح آن در كتاب خواھد آمد  

  38: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

مرد  »2«  كه زبان گويايى داشت و پدر او ايوفمیديس »1«  ولى مردى به نام اپیكوديس
  .كوشید تا آن را به دست آورد زباندار و زيركى بود خواستار سردارى گرديده مى

لیكن او مرد كم دل و كارندان و خود بنده آز و طمع بود و از اين جھت ثمیستوكلیس سخت 
نتیجه  سان ھمه كوششھا بىترسید كه مبادا رأى بیشتر به او داده شود كه بدين مى
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مانده رشته از دست بیرون رود و اين بود كه تدبیر انديشیده با دادن پول او را از آن 
  .داوطلبى و كوشش منصرف گردانید

اى از پادشاه ايران ھمراه ترجمان رسیده كه از مردم آتن آب و خاك بطلبد و  و چون فرستاده
شمار بود ثمیستوكلیس به ھمداستانى مردم  اين خود عالمت فرمانبردارى و زيردستى به

را با ) وحشى(شھر ترجمان را دستگیر كرده به گناه اينكه فرمانھاى يك پادشاه بیابانى 
گرداند بكشت و اين يكى از كارھايى است كه  زبان يونانى در میان مردم پراكنده مى

 »4« از مردم زياليیا »3«  چنانكه كار ديگر او را در زمینه آرثمیوس. سخت پسنديده افتاده
و آن اينكه آرثمیوس زر از سمت پادشاه ايران به يونان آورد كه به . پسندند ھمگى مى

ولى ثمیستوكلیس فرمان داد كه او را از رتبه بیانداختند و . دستیارى آن يونانیان را بفريبد
  .بھره گردانید بى) مدنى(خود او و پسران و نوادگانش را از حقوق شھرى 

كار بسیار بجا و خود باعث آن بود كه دو تیرگى و دشمنى در میان يونانیان پديد نیامد  اين
و تا جنگ با ايرانیان پیشرفت داشت ھمگى دست به دست ھم داده از دشمنى با 

  .يكديگر پرھیز جستند

  .از مردم آركاديا ھمدست و يار ثمیستوكلیس بود »5«  در اين كار بزرگ خیاليوس

درنگ به كار پرداخت و  فرماندھى سپاھیان آتن را به عھده گرفته بىثمیستوكلیس 
كوشید كه مردم شھر را قانع گردانیده از شھر به درون كشتیھا بكشاند و نیز  مى
  .خواست با ايرانیان در جاى بسیار دورى از يونان جنگ كرده شود مى

زير شده سپاه انبوھى را ولى چون بسیارى از يونانیان با اين عقیده موافق نبودند او ناگ
گرديد كه مگر در آن تنگه به نگھدارى تسالى كه ھنوز خود را به  »6«  برداشته روانه تمپى

   دست

______________________________  
)1.(Epicydes   

)2.(Euphemides   

)3.(Arthimius   

)4.(Zelea   

)5.(Chileus   

)6.(Tempe اى در تسالى است شھرى نیز با اين  چنانكه از خود عبارت پیداست نام تنگه
  .نام در آنجا بود
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نتیجه بازگشت و چنین دانسته شد  ولى از اين سفر بى. پادشاه ايران نداده بود بكوشد
  .اند به سوى خشايارشا رفته »1« كه نه تنھا تسالیان بلكه ھمه ديگران تا نزديكى بويوتیا

در اين ھنگام بود كه مردم آتن به دلخواه سخن ثمیستوكلیس را به گوش گرفتند و رضايت 
بر آن دادند كه جنگ را در دريا كنند و او را با يكدسته كشتى جنگى روانه نمودند تا 

  .را نگاھدارى كند »2«  ھاى آرتیمیسیوم تنگه

نبوه آنان بر اين سر شدند كه ھاى يونانیان كه از ھر سوى در آنجا گرد آمدند ا و چون دسته
  .را فرمانده دريايى خود برگزيند »4«  را پیشواى خود گیرند و ايوروبیاديس »3«  الكیدومنیان

ولى آتنیان چون از جھت شماره كشتى روى ھم رفته از آنان بیشتر بودند به اين ترتیب 
  .دادند كه زير دست ديگران گذارده شوند رضايت نمى

ديد اگر كشاكشى در میانه روى دھد خطر بزرگى پیش  چون مىلیكن ثمیستوكلیس 
خواھد آمد از اين جھت فرماندھى ايوروبیاديس بر خود پذيرفته و آتنیان را نیز قانع ساخت 

  :آمد بدھند و براى دلدارى ايشان چنین گفت كه رضايت به پیش

كه در نتیجه آن  اگر شما در اين جنگ پیروى از ديگران بنمايید من كوششھايى خواھم كرد
  .پس از انجام جنگ ھمه يونانیان به دلخواه پیشوايى شما را به گردن بگیرند

پیداست كه اين بردبارى ثمیستوكلیس باعث آن شد كه يونانیان از خطر آزاد گرديدند و 
آتنیان سرافرازيھا يافته ھم بر دشمن چیره درآمدند و در دانش و خرد برترى خود را بر 

  .دادند و اين ھمه از رھگذر كاردانى ثمیستوكلیس بودديگران نشان 

رسیدند ايوربیاديس از ديدن آن ھمه كشتیھا سخت در  »5«  و چون سپاه ايران به آفیتاى
  شگفت افتاد و چون خبر يافت كه ھنوز دويست كشتى ديگر در پیرامون جزيره اسكیاثوس

خود را به درون آبھاى يونان  درنگ آھنگ آن كرد كه اند بى به دوره گردى پرداخته »6«
رفته در آنجا زور دريايى خود را با زور خشكى به ھم  »7«  بكشد و به سوى پلوپونیسوس

  .برساند

______________________________  
)1.(Boeotia   

)2.(Artemsium تنگه معروف دريايى   

)3.(Lacedaemane  بسیار جاھا نام سرزمینى كه اسپارت شھر آن بود و از اينجا در
  .خوانند اسپارتیان را الكیدومنیان مى

)4.(Eurybiade يكى از سرداران اسپارت   

)5.(Aphetae   
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)6.(Sciathus   

)7.(Peloponnesus باشد و از  اى در جنوب يونان كه اسپارت شھر بزرگ آن مى شبه جزيره
  .چندين شبه جزيره پديد آمده است

  40: خ، صايرانیان و يونانیان به روايت پلوتار

زيرا يقین داشت كه تنھا زور دريايى او در برابر كشتیھاى ايرانى تاب برابرى نخواھد 
  .داشت

چون ترس آن را داشتند كه يونانیان ايشان را رھا كنند و در دست  »1« ولى مردم ايوبوبا
را با مقدار گزافى از پول نزد ثمیستوكلیس فرستادند كه با او  »2«  پالگون. دشمن بگزارند

نويسد آن پول را پذيرفته به  مى »3«  گفتگويى كند و ثمیستوكلیس بدانسان كه ھرودت
  .ايوروبیاديس پرداخت

  .در ھمه اين كارھا كسى از آتنیان با او مخالفت نداشت

ى تھیه آذوقه يه كسان كشتى سركرده كشتى مبارك چون پول برا »4«  چنانكه آرخیتلس
  .ھاى خود باز گردند خواستند كه به سوى خانه خود نداشت و آنان مى

ثمیستوكلیس آتنیان را بر او آغالید كه بر سرش ريختند و چیزى براى شام خوردن او نیز باز 
  .آرخیتلس از اين كار سخت برنجید. نگذاشتند

فرستاده در ته آن يك تالنت نقره گذاشت و لیكن ثمیستوكلیس صندوقى پر از ابزار براى او 
به او پیام فرستاد كه با آن پول تھیه خوراك آن روز و فردا را براى كسان كشتى خود بنمايد 

  .وگرنه او در میان مردم شھرت خواھد داد كه آرخیتلس رشوه از دشمن دريافته است

  .كند از مردم لسب براى ما نقل مى »5«  اين است داستانى كه فانیاس

داد چندان مھم  ھاى ايوبويامیانه يونانیان و ايرانیان روى مى اگرچه اين جنگھا كه در تنگه
  .رسانید نبود و كشاكش را به پايان نمى

زيرا در اين كوششھاى كم خطر آنان . افتاد ھرحال براى يونانیان بسیار سودمند مى ولى به
يافتند كه نه فزونى شماره كشتیھا و نه توانگرى و آراستگى آنھا و نه ورزيده شده و اين در

الفھا و به خود بالیدنھاى دشمن و نه آوازھاى درشت آنان ھیچ كدام اثرى در كار ندارد و 
زيانى از آنھا بر يونانیان نخواھد رسید و خوب ياد گرفتند كه چگونه با دشمن نبرد نمايند و 

افزوده بر آن سر شدند كه به دشمن نزديك گرديده از نزديك  اين است كه بر دلیرى خود
گويا پندار اين جنگ آرتمیسیوم را ديده و درست . جنگ كنند و از آنان بیمى نداشته باشند

  :گويد درباره آن زد و خوردھاست كه مى

______________________________  
)1.(Euboea   
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)2.(Pelagon   

)3.(Herodotus   

)4.(Architipes   

)5.(Phanias   

  41: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  گزارند در آنجا فرزندان آتن بنیاد آزادى را مى

  .نباختن است زيرا شك نیست كه نخستین دربايست براى فیروزمندى دل

نھاده و  »1« اى از درياست در ايوبیا در آن سوى شھر ھستیابیا آرتیمیسیوم كه خود كناره
  بود اولزن »2«  روى آن بر روى سرزمینى كه مدتھا پیش در دست فیلوكتیتس درست روبه

ساخته شده و آن را  »4« نھاده و در اينجا پرستشگاھى ھست كه به نام ديانا »3«
نیز در گرد آن ستونھايى از مرمر . خوانند و درختھا گرداگرد آن سر بر آورده مى» بامداد«

بر روى . آيد ه اگر دست به آنھا بمالى بوى و رنگ زعفران از آنھا بیرون مىسفید برپاست ك
  :اند يكى از اين ستونھاست كه شعرھاى پايین را كنده

شمار كه از آسیا آورده شده بودند پسران آتن در ھمین جايگاه  ھاى بى با آن دسته
به نام آن فیروزى در چیره درآمدند اين يادگارى را  »5«  جنگیدند و چون اينان بر مادان

  .آرتمیسیوم برگماردند

در آن نزديكى جايى ھست كه چون بر كنار دريا بايستى پیداست و از آنجا از میان 
ھم چنین . آورند ھاى ريگ از ته دريا گردھاى سیاھى ھمچون خاكستر بیرون مى توده

ھاى  و الشه ھاى كشتى گويند كه تخته پاره آيد و چنین مى سوخته بیرون مى چیزھاى نیم
  .اند مردگان را در آنجا سوزانیده

پادشاه كشته شده و  »7«  رسید كه لئونیداس »6«  بارى چون خبر از ثیرموپوالى
ھا در خشكى دست يافته ناگزير اين كشتیھا به سوى  خشارياشاه بر سراسر گذرگاه

  .درون يونانستان بازگشت نمودند

تر بود كه خود آنان مايه  تر و پر ارج ودكارى بیمناكآتنیان دنباله كشتیھا را داشتند و اين خ
  .نمودند سرفرازى شمرده خرسندى مى

______________________________  
)1.(Histiaea   

)2.(Philocttes يكى از قھرمانان جنگ تروا كه ھومر داستان آن را سروده   
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)3.(Olizon   

)4.(Diana نام يكى از خدايان مادينه يونان است.  

شناختند و اين است  يونانیان گويا تا اين ھنگام ھنوز ايران را به نام پادشاھان ماد مى). 5(
  .اند نام داده» جنگھاى مادى«برند و اين يك رشته جنگھا را  كه ھمیشه نام ماد مى

)6.(Thermopoylae  تنگه معروفى میانه كوه و دريا كه جنگ بزرگى آنجا روى داد و
  .ته شدندلئونیداس و گروھى كش

)7.(Leonidas پادشاه اسپارت كه سردار يك دسته لشكر بود.  

  42: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

پیمود چشمش به كنار دريا بود و ھر كجا را شايسته آن  ثمیستوكلیس چون راه مى
ديد كه كشتیھاى دشمن براى آب برگرفتن يا لنگر انداختن به آنجا بیايد بر روى  مى

نوشت و ھر  سنگھاى آنجا با خط بسیار درشتى كه با يك نگاه نمايان باشد عبارتھايى مى
  .نوشت گماشت و بر آنھا عبارتھا را مى كجا كه سنگ نبود خود او سنگھايى برمى

نمود كه دست از  كرده از آنان خواھش مى »1« به اين مضمون كه خطاب به مردم ايونا
باشند و خود در راه آزادى آنان  نژاد آنان مى ھوادارى ايرانیان برداشته به نزد يونانیان كه ھم

كوشند بشتابند و ھرگاه چنین كارى را نتوانستند بارى به ھنگام جنگ رخنه در  مى
  .كارھاى ايرانیان پديد آورند و سامان آنان را به ھم زنند

مقصودش از اين كار آن بود كه يونانیان آن را خوانده بر اينان بشورند و اگر اينان نشوريدند 
  .بارى ايرانیان را درباره ايشان بدگمان باشند و اعتماد نكنند

وتاز  تاخت »3«  رسیده در سرزمین فوكیس »2«  اين ھنگام خشايار شاه به خاك دوريس
خاستند و  حال يونانیان به ياورى آنان برنمى بااين .ساخت نمود و شھرھا را ويران مى مى

  .فرستادند سپاه نمى

جلو ايرانیان را گرفته پیش از آنكه به  »4« خواستند در بويوتیا آتنیان پاكدالنه كوشیده مى
برسند جنگ با آنان نمايند و به اين قصد بود كه در دريا نیز تا آرتمیسیوم جلو  »5« آتیكا

گر يونانیان با اينان ھمداستان نبودند و انديشه بازگشت بر ولى دي. آمده بودند
گرد  »6«  خواستند كه ھمه زور خود را در استموس پلوپونیسوس را داشتند و چنین مى

  .آورده در آنجا در آن تنگه دريايى ديوارى در دريا از اين سر تا به آن سر پديد آورند

زيرا به . ديدند خود را فريب خورده مى آتنیان از اين انديشه آنان سخت دلگیر بودند و
ديدند كه  يافتند و چاره جز آن نمى تنھايى جرأت جنگ با آن ھمه زور و سپاه را در خود نمى

  .شھر خود را رھا كرده ھمگى به كشتیھا درآيند و اين كار بر مردم سخت ناگوار بود

  اند و فیروزى را ى نكردهانگاشتند كه در آن حال اگر فیروز درآيند باز كار زيرا چنین مى
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______________________________  
يونانیان آسیاى كوچك كه زيردست ايران بودند و اين ھنگام در سپاه خشايار شاه كار ). 1(

  .كردند مى

)2.(Doris   

)3.(Phocis   

)4.(Boeotia   

)5.(Attica پونیس آن بخش يونان كه آتن شھر آنجاست و در جنوب بويوتیا و در شمال پلو
  .نھاده

)6.(Isthmus   

  43: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھاى خدايان و گورھاى پدرانشان به دست دشمن بھره  كه پس از رھا كردن پرستشگاه
  .شماردند شد فیروزى آبرومندى نمى آنان شايد مى

مردم را ھاى عادى خود  تواند با وسیله ديد كه نمى ثمیستوكلیس دچار سختى شده مى
قانع گرداند و اين بود كه دست به دامن جادو نیز زده و ھر وسیله ناعادى را در اين راه به 

  .برد كار مى

شد ناگھان ناپديد  كه در درون آنجا نگاھداشته مى »1« در اين میان مار پرستشگاه منیروا
  .گرديد

  .ست نزده بازماندهكاھن چنین خبر داد كه خوردنیھايى كه براى او گذارده بود ھمچنان د

نیز به دستور ثمیستوكلیس شھرت داد كه آن خداى مادينه از شھر گريخته و پناه به دريا 
  .برده

نیز به دستیارى كاھن از جانب خدا فرمان رسید كه مردم دل به ديوارھاى چوبى بربندند و 
  .ودتواند ب شد كه ديوارھاى چوبى جز كشتیھا نمى در گزارش اين وحى چنین گفته مى

نام داده » جزيره خدايى«در اين وحى جزيره ساالمین را بدبخت يا پست نستوده بلكه 
  .بودند و اينكه آن جزيره روزى جايگاه فیروزبختى ھمه يونانیان خواھد بود

از اين تالشھاى ثمیستوكلیس اين نتیجه به دست آمد كه قانونى گذارده : كوتاه سخن
بسپارند و ھر كسى كه سال او » بانوى آتن«نگاھدارى منیروا شد درباره اينكه شھر را به 

در خور جنگ كردن است ابزار جنگ بردارد و ھر كسى زنان و فرزندان و پدران و مادران خود 
بفرستد و چون اين كار آخرى كرده شد مردم ترويزين آنان را به گرمى  »2«  را به ترويزين
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خرج آنان را از گنجینه توده بپردازند و روزانه به ھر پذيرفتند و قانونى بدينسان گزاردند كه 
داده به بچگان اجازه دھند كه براى میوه چیدن به ھر كجا كه  »3«  كسى دو ابولوس

خواھند بروند نیز آموزگارانى با مزد براى درس آموختن بچگان قرار دادند و اين رأى بود  مى
  .پیشنھاد كرده بود »4«  كه نكاگوراس

كند انجمن كه  ولى بدانسان كه ارسطو نقل مى. در آتن گنجینه از آن توده نبوداين ھنگام 
  در

______________________________  
)1.(Minerva پنداشتند و خداى خرد و  يكى از خدايان مادينه يونان كه آن دختر زيوس مى

  .نامیدند ھنر مى

)2.(Troezen   

)3.(Troezen نام پولى است.  

)4.(Nicagoras   

  44: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خاست دوازده درھم پول قرار  برپا گرديد به ھر مرد كه به كار جنگ برمى »1«  آريوپاگوس
  .داد و اين كار باعث شد كه كسان بسیارى در كشتیھا گرد آمدند

  .نگارد اين كار را نیز به نام ثمیستوكلیس مى »2«  لیكن كلیديموس

 راه برداشته بودند ناگھان سپروسرمیدوسا »3«  ه آتنیان به سوى بندر پرائیوسدر میان آنك
ھا را گرديد و از آنھا  كنم ھمه خانه گم شد و او به بھانه اينكه آنھا را جستجو مى »4«

مبالغ گزافى پول كه مردم پنھان كرده بودند به دست آورد و در راه اين كار خرج نمود كه 
  .بدانسان جنگجويان بسیج شايسته براى سفر خود ديدند

خود تماشايى بود ھم شگفت ھم  رفتند اين اين زمان كه ھمه مردم از آتن بیرون مى
  .دلگداز

فرستادند و ھرگز پرواى  زيرا مردان پدران و مادران و فرزندان خود را با ناله و اشك دور مى
  .گرفتند آن ناله و اشك آنان را نداشته راه خود را به سوى جزيره پیش مى

ر شھر رھا كرده دلگدازتر از ھمه حال آن پیران بسیار سالخورده بود كه ناگزير گرديده د
خداوند مانده به آوازھاى دلخراش خود از اين سو  نیز جانوران خانگى كه تنھا و بى. بودند

پدر  »5«  اند كه كساشیپوس چنین گفته. دويدند در خور دلسوزى بود به آن سو مى
سگى داشت كه تاب جدايى نیاورد و از دنبال خداوند خود به دريا جسته از  »6«  پريكلس
پیمود تا چون به جزيره ساالمین رسید از آنجا كه نیروى  كشتیھا شناكنان راه مىپھلوى 

  .خود را پاك باخته بود بیفتاد و بمرد
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پندارند كه  خوانند و چنین مى مى» گورسگ«چنانكه ھنوز ھم جايى را در آن جزيره به نام 
  .باشد گور ھمان سگ مى

   وكلیس آن بود كه آريستیديس را بهدر اين ھنگام سختى يكى از بھترين كارھاى ثمیست

______________________________  
)1.(Areopagus   

)2.(Clidemus   

  .بندر آتن است كه خود ثمیستوكلیس آنجا را استوار و آباد كرده است). 3(

)4.(Medusa گويند يكى از خدايان مادينه بوده و  ھاى يونان كه مى نامى است در افسانه
گردانیده از اين جھت  كرده او را سنگ مى داشته كه به ھر كه نگاه مىاين اثر در چشم 

كه يكى از خدايان بود سر او را بريده و ھمیشه در لشكركشیھاى خود ھمراه » پرسى«
  .برد مى

)5.(Xanthippus   

)6.(Pericles  يكى از بزرگان يونان است كه زمانى اختیار ھمه كارھا به دست او بوده
  .است

  45: يونانیان به روايت پلوتارخ، ص ايرانیان و

اى كه ثمیستوكلیس پیشواى آنان  زيرا چنانكه گفتیم پیش از اين دسته. خانه باز گردانید
  .او را از شھر بیرون راندند» استراكیسم«بود به آيین 

و از آن . خورند ديد مردم از نبودن او افسوس مى ولى اين ھنگام چون ثمیستوكلیس مى
جويى غنیمت به  كه مبادا او به سوى ايرانیان رفته و فرصت را براى كینهترسید  سوى مى

  .شمارد

از اين جھت قانونى پیشنھاد كرد بدين مضمون كه ھر آنكه براى چند ھنگامى از شھر دور 
رانده شده اين زمان بازگردد تا بتواند با انديشه يا دست خود ياورى به ھمشھريان خود 

  .بھره نباشند فتارى يونانیان از ھمدستى با او بىآمد گر كند و در اين پیش

باشد فرمانده دريايى ھمه كشتیھا  تر از آتن مى ايوروبیاديس به عنوان اينكه اسپارتا بزرگ
آمدھاى ترسناك خود را باخته عزم آن را  برگزيده شده ولى او مرد كم دلى بود و از پیش

بشتابد چرا كه زور و سپاه  »1«  گورينش) زبانه(داشت كه لشكر برداشته به تنگه 
ولى ثمیستوكلیس در اين باره با او ھمداستان نبود و . خشكى در آن نزديكى بود

. و در اين ھنگام است كه يك رشته سخنان مشھورى از او سرزده. نمود ايستادگى مى
 در بازيھاى المپیاد آن: ايوروبیاديس از بس كه خشمناك بود زبان به نكوھش باز كرده گفت

ثمیستوكلیس . آيد افتند شالق بر سر و روى آنان فرود مى دسته كه از ديگران جلو مى
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گاه تاج فیروزى بر سر ايشان گذارده  مانند ھیچ ولى آنانكه به دنبال مى: پاسخ داده گفت
. سپس ايوروبیاديس عصاى خود را بلند كرده خواست بر سر او بزند. شود نمى

  :ثمیستوكلیس گفت

  بزن ولى گوش به سخنم فرادار خواھى اگر مى

و چون يكى از . از اين رفتار او ايوروبیاديس سخت شرمسار گرديده گوش به سخنانش داد
  :ھمراھان او لب به سخن باز كرده به ثمیستوكلیس گفت

اين نشدنى است كسانى كه خانه ندارند تا از دست بدھند ھمدست كسانى باشند كه 
  .نمايند جانسپارى مى در راه نگھدارى خانه و شھر خود

  :ثمیستوكلیس پاسخ داده گفت

ايم از  ايم براى آنست كه نخواسته ھاى خود را رھا كرده ما اگر ديوارھا و خانه! اى فرومايه
  تر از كنون ھم شھر ما بزرگ. ارج خود را به بندگى بیاندازيم جان و بى بھر چیزھاى بى

______________________________  
)1.(Corinthcs  بخشى از خاك پلوپولنیوس كه تنگه يا زبانه آبى نیز به نام آن نامیده

  .شود مى

  46: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

باشد و آن ھمانا دويست كشتى است كه اينك در اينجا ايستاده  ھمه شھرھاى يونان مى
پشتیبانى به شما خواھد و اگر شما آرزومند نگھدارى خود باشید اين كشتیھا بھترين 

ايد در آن حال ھم پس از  داشت و گر در آرزوى گريز باشید بدانسان كه پیش از اين كرده
رسد كه چگونه آتنیان ھمان شھر و سرزمین قشنگ خود را دوباره  زمانى به گوشتان مى

  .در دست خواھند داشت

ند شايد آتنیان ھمراھى از اين سخنان او ايوروبیاديس دانست كه اگر آنان آھنگ رفتن كن
به سخن پرداخت ثمیستوكلیس به او  »1« نكرده جدا گردند و چون مردى به نام ايرتريا

  :پاسخ داده گفت

ھمانا شما ! باشد نزد خود داريد؟ »2«  آيا شما خبرھايى از جنگ كه ھمچون آمه ماھى
  .شمشیر داريد ولى دل نداريد

راند ناگھان  فتگوھا را بر روى كشتى مىاند كه چون ثمیستوكلیس اين گ كسانى گفته
عقابى پديدار گرديده بر روى ستون كشتى نشست و اين فال نیك چندان تكانى به يونان 

. درنگ جنگ آغاز كنند داد كه ھمگى دل به پذيرفتن پیشنھادھاى او نھاده خواستند بى
رسید و از فزونى در كنار آتیكا فرا  »3«  لیكن ھمین كه كشتیھاى دشمن به بندر فالیروم

ھا را از ديده بپوشانید و از آنسوى خود پادشاه را ديدند كه با سپاه  سراسر آن كناره
خشكى به كنار دريا رسید اين زمان به ترس افتاده آن سخنان ثمیستوكلیس را از ياد 
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مردم پلوپونیسوس بار ديگر قصد بازگشت به استموس كردند و اگر سخن ديگرى از . بردند
شدند و قرار بر آن نھادند كه شبانه روى به بازگشت آرند و  شنیدند بددل مى كسى مى

  .بانان دادند بايست به ناخدايان و كشتى دستورھايى كه مى

آمد سراسیمه گرديد و ترسید مبادا يونانیان ھر كدام به شھر و  ثمیستوكلیس از اين پیش
باريك كه زمینه استفاده از آنھا در ھاى  جايگاه خود برگردند و پراكنده شوند و از آن تنگه

 »4«  استفاده گردند از اين جھت تدبیرى انديشیده به دستارى سكینوس دست ھست بى
اين سكینوس اسیرى از ايرانیان بود ولى ثمیستوكلیس را سخت . آن را به كار بست

  داشت و دوست مى

______________________________  
)1.(Eretria   

باشد و آن يك ماھى است كه سیاھیھا ھمچون مركب  مى Inkpieh فظىترجمه زير ل). 2(
  .ھرحال مقصود ثمیستوكلیس از اين عبارت روشن نیست به. اندازد از دنبال خود مى) آمه(

)3.(Phalerum   

)4.(Sicinnus   

  47: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نزد خشايار شاه فرستاده پیام داد كه من  ثمیستوكلیس او را نھانى. پرستار فرزندان او بود
خواھم  ام و مى باشم اينك به ھواداراى پادشاه گرويده كه فرمانده كشتیھاى يونانیان مى

اند و  بیش از ھمه اين خبرھا را برسانم كه يونانیان آماده پراكنده شدن و گريختن گرديده
  .خواھند خود را از گرفتارى رھا گردانند مى

دانم كه از اين عزم يونانیان جلوگیرى كرده در ھمین ھنگام  ه را در اين مىمن سود پادشا
باشند به حمله پرداخته  به ھم خوردگى كارھا كه دور از سپاه خشكى خود نیز مى

  .كشتیھاى اينان را درھم شكند

خشايار شاه از اين پیام سخت خورسند گرديده چنین پنداشت كه پیام دھنده جز نیكى او 
درنگ فرمان داد كه سركردگان دريايى او به كار پرداخته و  ته و اين بود بىرا نخواس

ھا و  ھا را گرد فرو گیرند و تنگه پوش را به كار انداخته ھمگى جزيره دويست كشتى زره
گذرگاه را در بسته نگزارند يك تن از يونانیان بیرون برود تا ايرانیان نیازمند شده از دنبال آنان 

اين كار كرده شد آريستیديس پسر لوسیماخوس نخستین كسى بود كه آن و چون . بدوند
  .را دريافت و به چادر ثمیستوكلیس شتافت تا او را آگاه گرداند

ايم كه ثمیستوكلیس او را از شھر بیرون رانده بود و او ھنوز دل پر از كینه  با آنكه گفته
  .داشت
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ت و اين ھنگام از آمدن او دلشاد دانس ثمیستوكلیس چون خردمندى و استوارى او را مى
گرديده بود ھمگى داستان سكینوس را براى او باز گفت و دوباره خواھش كرد كه چون 

شنوند شما به اين بكوشید كه آنان را بايستادن و جنگ كردن  يونانیان سخن از شما مى
  .واداريد

ان شتافت و آنان را بان درنگ نزد ديگر سركردگان و كشتى آريستیديس آفرين برو خوانده بى
ولى اينان آن جنبشى را كه بايستى نمايند ننمودند و سخن او را . به جنگ دلیر گردانید

نامى بود و خود از سمت  »1«  باور نكردند تا زمانى كه يك كشتى كه فرمانده آن پانايتیوس
رد كه گیرى نموده به اين سمت شتافته بود به آنجا رسید و چنین خبر آو ايرانیان كناره

  .اند ھا را بسته ھا و تنگه ايرانیان سر به سر گذرگاه

از اين خبر غیرت سركردگان به جوش آمده ھم نومیدى آنان را فرا گرفت و اين بود كه به 
  .كار برخاستند

______________________________  
)1.(Panaetius   

  48: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كرد كه چگونه  خشايار شاه به جاى بلندى درآمده به كشتیھاى خود نگاه مىچون روز شد 
  :گويد مى »1«  فانوديموس. بندند صف مى

ھاى  نھاده و در آنجا كناره »2«  او بر روى دماغه كوھى كه باالى پرستشگاه ھركولیس
 »3«  گردد نشسته بود لیكن آكستودوروس آتیكا از جزيره با يك تنگه آبى جدا مى

نام دارند جا گزيد و بر » شاخ«ھايى كه  بر روى تپه »4« نويسد او در نزديكھاى میگارا ىم
كرسى زرين نشسته دبیران بسیارى گرد او را فرا گرفته بودند كه ھر آنچه در میدان جنگ 

  »5« .كشیدند رفت آنان به رشته نگارش مى مى

پرداخته بود كه سه تن ثمیستوكلیس در پیرامون كشتى فرماندھى به گزاردن قربانى 
دستگیر نزد او آوردند و اينان كه رختھاى گرانبھاى زر دوز بر تن خود داشتند چنین گفته 

  .باشند خواھر خشايار شاه مى »7«  و ساندااوكى »6«  شد كه پسران آرتااوكتیس

گو ھمین كه چشمش به اينان افتاد و قضا را در اين میان آتشى  پیشین »8«  ايوفرانتیديس
شد چنان فروزشى از آن نمايان گرديد كه مانند آن كمتر  كه روشن بود و قربانیھا گزارده مى

اى زد كه اين خود نشان  شد و از آن سوى مردى از سوى دست راست عطسه نمايان مى
گو ثمیستوكلیس را به  اھد داد از اينجا پیشینآن بود كه به زودى حادثه خوشى روى خو

  :كنارى برده چنین گفت

آشام قربانى داد  اينان را بايد قربانى كرد و ھر سه را با دعاى فیروزمندى به باخوس خون
شوند بلكه بر دشمن چیرگى ھم  كه چنین كارى اگر كرده شود نه تنھا يونانیان آزاد مى

  .جويند مى
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______________________________  
)1.(Phanodemus   

)2.(Hercules  يكى از نیمه خدايان يونان است كه يونانیان و رومیان خود را از نژاد او
  .شمارند مى

)3.(Acestodorus   

)4.(Msgara   

رساند كه نوشتن در میان ايرانیان در آن زمان رواج بسیار داشته و  اين عبارت مى). 5(
زيرا خط . اند نگارشھا خط ديگرى جز از خط میخى داشتهگونه  توان گفت كه براى اين مى

آمیز  گونه نگارشھاى شتاب میخى با سختى كه در نوشتن دارد خودكار دشواريست كه اين
  .با آن انجام گیرد

)6.(Artayctes گويا نام مردى و شوھر ساندااوكى باشد.  

)7.(Sandauce   

)8.(Euphrantides اگر چنین . اند آشام بوده نان او خونآشام نبوده اين كاھ با خوس خون
  .گفتند دانم يونانیان چه مى زد نمى كارى از ايرانیان سر مى

  49: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .مانند و از آن پیشنھاد دلگداز روى درھم كشید گويى بى خود ثمیستوكلیس از اين پیشین

حادثه بیمناكى براى رھايى از آن به ولى توده انبوه كه در ھنگام پیش آمدن يك 
جويیھاى خردمندانه و با  زنند تا به چاره خردانه بیشتر دست مى جويیھاى پندارآمیز بى چاره

  :گو را سخت پسنديده ھمگى به يك آواز داد زدند بنیاد در اينجا نیز پیشنھاد پیشین

گو بود  ور پیشینو دستگیران را به سوى قربانگاه رانده بدانسان كه دست» !با خوس«
  .قربانى كردند

» ايرانیان«شاعر در شعرھاى خود كه آن را  »1«  شماره كشتیھاى دشمن را آيیسولوس
  :راند كند و پیداست كه از روى آگاھى سخن مى نام نھاده بدينسان ياد مى

اندازه تندرو  دانم خشايار شاه ھزار كشتى راند كه دويست و ھفت كشتى آن بى من مى
  .بود

  .سخنى است كه ھمگى برآنند اين
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اما آتنیان يكصد و ھشت كشتى داشتند كه به روى زمینه ھر يكى ھجده مرد به جنگ 
  .پرداخت و چھار تن از اينان تیرانداز و ديگران با ابزارھاى ديگر بودند مى

ثمیستوكلیس بدانسان كه جاى سزاوارى براى جنگ برگزيده بود درباره زمان جنگ نیز 
زيرا روى كشتیھا را به سوى دشمن برنگردانید و به جنگ . اى به كار برد دانهتدبیر خردمن

اى از سوى دريا وزيدن  آغاز نكرد تا ھنگامى از روز كه به عادت ديگر روزھا باد خنك تازه
  .گرفت و از وزيدن آن آب تنگه روى به باال آمدن گذاشت

گار نبود ولى با كشتیھاى ايران اين حال با كشتیھاى يونانیان كه بلندى كمى داشت ناساز
كه بسیار بلند ساخته شده و بیشتر بايستى توى آب رود و از اين جھت در جنبیدن سخت 

باكانه  ھاى دلیرانه بى اندازه ناسازگار بود و آنھا را به آسانى آماج حمله سنگین بود بى
لیس دوخته از او چشم به ثمیستوك يونانیان در اين گرماگرم پیكار ھم. ساخت يونانیان مى

فرمانده كشتیھاى  »2«  آموختند و قضا را در برابر كشتى او كشتى آريامنیس كار جنگ مى
ايرانیان ايستاده بود و اين آريامنیس بھترين برادران خشايار شاه و مرد بس دلیر و 

انداخت بدانسان كه گويى  جنگجويى بود و از آن باالى كشتى خود پیاپى تیر يا زوبین مى
 از مردم پديا »5«  و سوسیكلیس »4« از مردم دكلیا »3«  اندازد آمنیاس روى ديوارى مى از
   كه دو تن در كشتیھا نزديك به ھم »6«

______________________________  
)1.(Aesohylus   

)2.(Ariamnes   

)3.(Amisias   

)4.(Decelea   

)5.(Sosicles   

)6.(Pedie   

  50: پلوتارخ، ص ايرانیان و يونانیان به روايت

افتاده بودند چنانكه كشتیھاى ايشان تنه به ھمديگر زده و نوكھاى برنجین آنھا به ھم 
  .خورد مى

ھاى خود  آريامنیس چون كوشش داشت كه به كشتیھاى اينان ھجوم بیاورد اينان با تیشه
  .زخمھايى به وى زدند و او را به دريا انداختند

آن را  »7« شكسته بر وى دريا شناور بود تا ارتمیسیاھاى  الشه او در میان تخته پاره
  .شناخته و برداشته نزد خشايار شاه برد
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آتنى بود كه  »8«  نخستین كسى كه كشتى از دست دشمن در آورد لوكومیديس
ازين جھت كه جنگ در يك جايگاه تنگى . نمود »9«  نشانھاى آن را كنده و وقف آپولوغارتاج

توانستند ھمه كشتیھاى خود را به كار بیندازند و تنھا يك دسته را به  بود ايرانیان نمى
  .داشتند جنگ وامى

تاختند و بدينسان پیكار  اين بود كه يونانیان دلیر گرديده با زور و توانايى بر آنان مى
گويد  ز ھم جدا گردانید و بدانسان كه سیمونیديس مىنمودند تا تاريكى شام آنان را ا مى

  .ترين فیروزى را از آن خود گردانیدند يكى از گرانمايه

ترين پیشرفت در  ترين و پرارج فیروزى كه ھم نزد خود يونانیان و ھم پیش ايرانیان با شكوه
و و پیداست كه مايه اين سرفرازى غیرت و جانفشانى يونانیان . شد دريا شمرده مى

  .توانايى و كاردانى ثمیستوكلیس بود

پس از اين جنگ بزرگ دريايى خشايار شاه سخت برآشفته بر آن سر شد كه با ريختن 
سنگ و خاك انبوه آن تنگه را انباشته گرداند تا از روى آن بتواند زور و سپاه خشكى خود را 

  .به جزيره ساالمین برساند

یديس را بسنجد به او چنین گفت كه ثمیستوكلیس براى آنكه دانش و فھم آريست
اند  رفته جسرى را كه از كشتیھا در آنجا پديد آورده »10«  خواھم به سوى ھلسپونت مى

  .ويران گردانیده بدينسان راه بازگشت آسیايیان را بسته آنان را در اروپا به زندان نگاھدارم

  :ولى آريستیديس اين پیشنھاد را نپسنديده چنین گفت

كرديم كه بیش از ھر كارى به شكوه و نمايش بیرونى خود  دشمنى جنگ مىتاكنون با 
  .دلبستگى داشت

______________________________  
)7.(Artmisia   

)8.(Lycomedes   

  .ساختند مى) بساك(ھاى آن تاج گلى  غار درختى است كه از شاخه). 9(

)10.(Hellespont و آن زمان شھرى نیز به اين شود  جايیست كه اكنون داردانیل نامیده مى
  .نام در آنجا بوده
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ولى ما اگر او را در اين خاك يونان زندانى گردانیم ناچار حال خود را تغییر داده از نیازمندى و 
د سازد و با اين ھمه زور و سپاھى كه در زير دست خو ناچارى آسايش را بر خود حرام مى

نمايد و جنگ را تنھا براى  دارد ديگر پس از اين تنھا به داشتن يك چتر زرين بسنده نمى
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ترين  بلكه از اين پس جنگ را مايه زندگى خود دانسته سخت. كند لذتھاى بیھوده خود نمى
  .برد كوششھا را به كار مى

سختى خود پادشاه به تالش برخاسته خطاھاى گذشته را جبران و سستى پیشین را به 
  .گرداند و استوارى مبدل مى

از اينجا اى ثمیستوكلیس نه به سود ماست كه پلى را كه ھست براندازيم بلكه اين به 
سود ماست كه اگر بتوانیم پل ديگرى بر سر راه او ساخته بازگشت را براى او آسانتر 

  .گردانیم

  :ثمیستوكلیس پاسخ داده گفت

توانیم و به ھر تدبیرى كه  راھى كه مى پس اگر راى شما اين است ما بايد از ھر
  .شناسیم خودمان را از دست دشمن آزاد گردانیم مى

سرايان خشايار شاه را كه  از اين جھت در میان اسیران جستجو نموده يكى از خواجه
  .بود پیدا كردند »1«  دستگیر شده و نام او آرناكس

م داد كه يونانیان چون در دريا فیروز ثمیستوكلیس او را نزد پادشاه ايران فرستاده چنین پیا
خواھند كسانى را فرستاده جسر ھلسپونت را ويرانه سازند ولى  اند كنون مى آمده

شناسد خواسته شاه را آگاه گرداند تا زود  ثمیستوكلیس كه خود را ھوادار پادشاه مى
  .تواند خود را به سوى آبھاى آسیا بكشد و به كشور خويش باز گردد است و مى

او نیز به نوبت خود كوشش خواھد نمود كه يونانیان را نگاه داشته از شتاب و تندى در آن 
  .كار باز دارد

خشايار شاه ھمین كه اين را شنید ديگر ايستادگى نتوانسته ترسناك و نگران خاك يونان 
  .را رھا كرده بازگشت

تصمیم بھتر از  خردمندى و ھوشیارى ثمیستوكلیس و آريستیديس در زمینه اين گفتگو و
پیش آمد و ماردونیوش با بخش بسیار  »2«  ھمه ھنگامى روشن گرديد كه جنگ پالتاى

  اندكى از

______________________________  
)1.(Arnaces   

)2.(Platae  جايى است كه يك رشته جنگھاى ايران و يونان در آنجا روى داده و شرح آن در
  .سرگذشت آريستیديس خواھد آمد
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سپاه خشايار شاه يونانیان را در فشار گذاشت و خود بیم آن بود كه به يك بار جنگ را 
  .باخته و نابود گردند

نويسد از میان ھمه شھرھاى يونان آيیگیناپر سودمندترين كار را در اين  ھرودوتوس مى
  .جنگ انجام داد

يونانیان سر در پیش ثمیستوكلیس فرود آوردند اگرچه بسیارى از ايشان از با آنكه يكايك 
راه رشك از درون ناخرسند بودند و اين بود كه چون به دھانه پلوپونیسوس رسیدند و در 

گیرى آغاز شد پاره سركردگان در رايى  آنجا در زمینه اينكه كدام سركرده بھتر كوشیده رأى
  .كردند میستوكلیس را دوم ياد مىدادند خود را نخست و ث كه مى

الكیدومنیان او را ھمراه خودشان به اسپارت برده پاداش دلیرى را بر ايوروبیاديس بخشیده 
نیز او را بر بھترين . پاداش خردمندى را به او دادند و تاجى از زيتون بر سر او گزاردند

  .اى نشانیده در شھر بگردانیدند گردونه

  .راه ساخته تا نزديكیھاى خاك آتن بدرقه نمودندسپس سیصد تن جوان را ھم

در بازيھاى المپیاد كه پشت سر اين جنگ پیش آمد چون ثمیستوكلیس به آن جايگاه در 
گیران تماشاى  آمد ھمه مردم رو به سوى او گردانیده به جاى تماشاى گروبندان و كشتى

كردند و  داده ستايشش مىشناختند نشانش  نمودند و به بیگانگان كه او را نمى او را مى
چنانكه او بسیار خرسند . دادند دست به او زده و آفرين گفته ھرگونه شادى نشان مى

  .من میوه تالشھاى خود را در راه يونانیان چیدم: گرديده به دوستان خود گفت

او از سرنوشت خود دوستار آبرو و سرفرازى بود، چنانكه حكايتھايى كه سر ھم از او بر 
  .رساند افتاده اين را به خوبى مىزبانھا 

زمانى كه آتنیان او را سردار خود برگزيدند او كارھاى پیشین خود را چه از آن خويشتن و 
نمود تا ھنگامى كه راه سفر را پیش گرفتند كه اين  چه از آن توده ھمچنان دنبال مى

پیشین خود  ھنگام كارھاى بیشتر ديگرى پیش آمده بود و ناگزير از رھا كردن كارھاى
  .گرديد

ھاى مردگانى را ديد كه دريا به كنار انداخته و بر گردنھا و بازوھاى آنان  ھنگامى الشه
  .بندھاى زرين نمايان بود بازوبندھا و گردن

تو كه «: پروايى از آنھا گذشته به كسى كه ھمراھش بود چنین گفت او با بى
   ثمیستوكلیس نیستى

  53: پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت 

كه جوان نكورويى بود و پیش از آن از  »1«  به آنتیفاتیس» اينھا را براى خودت بردار
نمود چنین  جسته و در اين ھنگام شكوه و بزرگى نزديكى مى ثمیستوكلیس كناره مى

  :گفت
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  !روزگار به ھر دوى ما يك درس آموخته است اى جوان

  :گفت نیز گاھى مى

بلكه مرا درخت چنارى پنداشتند كه تا ھوا گرم . كرده و سزايى ندادندآتنیان نوازش به من ن
بود زير سايه آن پناھنده گرديدند و چون ھوا خنك گرديد برگھاى آن را استرده و 

  .ھايش را بريدند شاخه

  :چون به او گفت »2«  مردى از سريفوس

  .ت آوردىاين بزرگى را تو نه از برازندگى خود بلكه از بزرگى شھر آتن به دس

  :او پاسخ داده گفت

ھمچنین تو اگر از . كردم من اگر از سرفیا بودم ھرگز شھرتى پیدا نمى! گويى راست مى
آتن بودى ھمچنین يكى از سرداران كه ھمیشه مدعى بود نیكیھايى براى آتن انجام داده 

: گفت آورد، او پاسخ داده مى و كارھاى خود را با كارھاى ثمیستوكلیس به سنجش مى
كه تو بیش از اين : گفت روز پس از جشن با روز جشن به پیكار برخاسته چنین مى

رسى مردم ھمه در تالش و كوشش ھستند و بسیج ساز و برگ  نیستى كه چون فرا مى
روز جشن . گردند آسايند از رنج رھا مى رسم مردم مى ولى من چون فرا مى. كنند مى

تو ھم . ى اگر من نیايم تو ھرگز نخواھى بودھمه اينھا درست است ول: پاسخ داده گفت
  توانستى بودن؟ كه بر خود میبالى اگر ثمیستوكلیس نبود كجا مى

پسر او كه بر مادرش چیره بوده و به دستیارى او بر پدرش نیز چیرگى كرده و آنچه دلخواه 
  :گفت برد او خنديده چنین مى خودش بود پیش مى

  .رانند زيرا آتنیان بر سراسر يونانیان فرمان مى. ىباش تو تواناترين كسى در يونان مى

راند تو نیز بر مادر خود فرمان  مادر تو نیز بر من فرمان مى. رانم من ھم بر آتنیان فرمان مى
  .رانى مى

فروخت به آن  داشت ھنگامى زمینى را مى از آنجا كه در ھر كارى جدايى را دوست مى
  :كند دستور داد كه بگوكسى كه بايستى به آواز اعالن آن را 

______________________________  
)1.(Antiphates   

)2.(Seriphus   
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دو تن كه دوستار و خواستار دختر او بودند او . ھاى بسیار نیكى دارد اين زمین ھمسايه
  :و چون پرسیدند گفت يكى را كه برازندگى داشت بر آنكه توانگر بود برگزيد

  .مردى دارم تا توانگرى را بى تر مى توانگرى دوست من مردى را بى

  .اى از خوى و گفتار او اين بود نمونه

گويد به  مى »1«  ثئوپومپوس. پس از اين كارھا او خواست شھر آتن را دوباره آباد گرداند
  .زداشتالكیدومنیان رشوه داد تا آنان را از مخالفت با »2«  ايفوران

اند كه وى اين كار را با تدبیر و فريب پیش برد بدينسان كه به بھانه  ولى بسیارى نقل كرده
خواھد شھر  نمايندگى سفرى به اسپارت كرده و در آنجا اسپارتیان او را درباره اينكه مى

ين از آيیگینا براى خبر دادن ا »3«  آتن را دوباره بسازد زير بازخواست آوردند و پولیارخوس
  :ولى او چگونگى را انكار كرده گفت. موضوع بدانجا آمده بود

چه بھتر كه شما كسانى را بفرستید تا به آتن رفته با چشم خود ببینند كه چنین كارى 
  .نشده

بدين تدبیر فرصت به دست آتنیان داد كه ديوارھاى شھر را بلند گردانند ھمچنین اين 
  .گرو در عوض خود او در آتن نگاه دارندكسان را بدانجا فرستاد تا به عنوان 

گونه جلوگیرى نتوانستند  اين بود كه چون اسپارتیان سپس راست قضیه را دريافتند ھیچ
  .بلكه ناگزير شدند كه با روى باز و خندان او را به شھر خود باز فرستند

ن دانست كه چه سودى از آ زيرا خوب مى. پس از آن به ساختن بندر پیرائیوس پرداخت
ولى . ى يكديگر گرداند كوشید كه شھر را با دريا پیوسته توان برداشت و از اين راه مى مى

اين عكس سیاست پادشاھان باستان آتنى بود كه مدتھا كوشیده زيردستان خود را از دريا 
رانى باز داشته و به زندگانى در خشكى و پرداختن به  به كنار كشیده و آنان را از كشتى

ولى ثمیستوكلیس نه تنھا بندرى پديد آورده شھر را با آن . ر انگیخته بودندكشت و كار ب
شھر را جزو بندر نموده و از اين راه : گويد بندر يكى ساخت بلكه چنانچه اريستوفالیس مى

توده انبوه را براى نبرد و ايستادگى در برابر بزرگان دلیر و توانا گردانید، زيرا بدينسان اختیار 
به ھمین جھت است كه . یشتر در دست دريانوردان و كشتیابان و ناخدايان بودو توانايى ب

   يكى »4« دادگر سى تن بى

______________________________  
)1.(Theopompus   

)2.(Ephor نامیدند نمايندگان آن را ايفور مى. مجلس شورايى كه اسپارتیان داشتند.  

)3.(Poliarchus .Piraeus   

  .تن دادگر سپس خواھد آمد داستان سى). 4(
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نشینند  ھم فرمان داده بودند كه نمايندگانى كه در مجلس شورى رو به سوى دريا مى
مقصودشان فھمانیدن آن بود كه فرمانروايى . روى آنان به سوى خشكى برگردانیده شود

ھاى برزگر چندان دشمنى با آيین  باشد ولى دسته مى »1«  دريايى خود بنیاد دموكراسى
  .ندارد »2«  اولیگارشى

داشت و در اين باره  بارى ثمیستوكلیس در راه برترى دريايى آتنیان كوشش دريغ نمى
از جمله اينكه چون خشايار شاه از يونان بیرون رفت و . ھاى ديگرى نیز داشت انديشه

درآمدند  »3«  زمستان به بندر پاگاساى كشتیھاى جنگى يونانیان براى گزاردن
  :نمود چنین گفت ثمیستوكلیس در يك گفتارى كه به مردم مى

ولى يك . تان خواھد بود مندى شما و آسودگى ام كه نتیجه آن بھره اى كرده من انديشه
  .ايست كه نبايد آن را آشكارا و براى ھمه باز كنم انديشه

تنھا به آريستیديس باز نمايد كه ھرگاه او پسنديد به آتنیان پاسخ دادند كه آن انديشه را 
خواھد  كار ببندد وگرنه به كار نبندد و چون ثمیستوكلیس با آريستیديس گفتگو كرد كه مى

كشتیھاى يونانیان را كه در بندر پاگاساى است آتش زند آريستیديس بیرون آمده به مردم 
یار سیاسى ولى بسیار اى كه ثمیستوكلیس انديشیده تدبیر بس گفت انديشه

اى است از اين جھت آتنیان دستور به ثمیستوكلیس دادند كه از آن انديشه باز  ناآبرومندانه
  .گردد

چون الكیدومنیان چنین پیشنھاد كردند كه  »4«  در شوراى عمومى آمفیكتواونیك
ان اند نمايندگ شھرھايى كه در جنگ با ايرانیان ھمدست نبودند و شركتى در جنگ نكرده

ايشان از شورى بیرون رانده شوند، ثمیستوكلیس از آن ترسید كه اگر نمايندگان تسالى و 
و ديگران از شورى بیرون روند اختیار رأيھا به دست اسپارتیان خواھد  »5«  ثبیس و آرگوس

از اين جھت به ھوادارى . افتاد و بدينسان ھر چه دلخواه ايشان است پیشرفت خواھند داد
  .ن شھرھا برخاست و مقصود خود را پیش برده رأى نمايندگان را برگردانیدنمايندگان آ

______________________________  
مقصود از دموكراسى آنكه اختیار حكمرانى در دست ھمگى توده باشد كه ھر كسى ). 1(

  .را سزاوار و شايسته دانستند رشته فرمانروايى را به دست او بدھند

نه حكمرانى است كه اختیار نه در دست توده بلكه در دست يك گو اولیگارشى آن). 2(
  .دسته از بزرگان باشد

)3.(Pagasae   

)4.(Amphictyonic اند و در زمینه كارھاى  يك گونه شوراى عمومى كه يونانیان داشته
  .پرداختند سراسر يونان به شور مى

)5.(Argos   
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  56: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

گفت كه تنھا سى و يك شھر در جنگ شركت داشته و بیشتر آنھا جز شھرھاى  او مىچه 
حال اگر نمايندگان آن شھرھا را بیرون كنیم نتیجه اين خواھد  بااين. بسیار كوچكى نیست

اى  بود كه اختیار اين شوراھا به دست دو يا سه شھر بزرگ بیفتد و اين خود كار ناستوده
زيرا آنان اين زمان كیمون را پیش كشیده و . الكیدومنیان گران افتادولى اين كار او بر . است

داشتند و مقصود ايشان اين بود كه او را در برابر تدبیرھاى سیاسى  سخت ارجمندش مى
گرديد  ھا را مى ھمچنین آن كار او كه جزيره. به ضديت برانگیخته حريف و دشمن او گردانند

  .ھاى يونانى سنگین افتاد ستهبر ديگر د. گرفت و از مردم پول مى

  :گويد ھرودوتوس مى

  :پول طلب كرد به آنان چنین گفت »1«  چون از مردم جزيره آندروس

  .باشد ام كه يكى فھمانیدن و ديگرى ناگزير ساختن مى من دو خداى را ھمراه خود آورده

  :آنان پاسخ داده چنین گفتند

يكى از آنھا نداشتن و ديگر . دارند پول باز مى ما نیز دو خدا نزد خود داريم كه ما را از دادن
  »2« .باشد نتوانستن مى

شد خورسندى  كم مردم آتن از شنیدن نكوھشھا و بدگويیھا كه از ثمیستوكلیس مى كم
  .گرديدند نمودند و شادمان مى مى

ديد نیكى كه به يونانیان نموده و كارھايى را  از اين جھت ثمیستوكلیس خود را ناگزير مى
  :پرسید گفتند چنین مى انجام داده به رخ آنان بكشد و از كسانى كه بد او را مى كه

اين كار او خود علت ! شويد؟ مگر شما از دريافت نیكیھاى پیاپى از يك كس فرسوده مى
  .شد ديگرى براى آزردگى مردم مى

ھاده و يانا بنیاد ن«آنچه بیش از ھمه مردم را بروشورانید اين بود كه پرستشگاھى براى 
نھاده و مقصودش اين بود كه او بھترين راھنمايى را » دياناى بھترين راھنمايى«نام آن را 

  .كرده نه تنھا به مردم آتن بلكه به ھمه يونانیان

شود بنیاد نھاد  نامیده مى »3«  اين پرستشگاه را در پھلوى خانه خود در زمینى كه میلیتى
  و

______________________________  
)1(.Andros   

آورد كه  در اينجا پلوتارخ چند شعرى كه شاعرى در نكوھش ثمیستوكلیس سروده مى). 2(
  .ما از ترجمه آنھا چشم پوشیديم
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)3.(Melete   

  57: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كشند يا چون  ھمانجاست كه امروز دژخیمان چون كسى را كشتند الشه او را بدانجا مى
روان او بدانجا  را خفه كردند آن ريسمان را با رختھاى گناھكار و تن بى گناھكارى

  .اندازند مى

دياناى بھترين «در آنجا ھنوز تا به امروز پیكره كوچكى از ثمیستوكلیس در پرستشگاه 
بازمانده كه از ديدن آن پیداست كه او نه تنھا مرد ھوشیار و واال نھادى بوده، » راھنمايى

  .ه و دلنشین نیز داشته استاى دلیران چھره

بارى سرانجام آتنیان به آيین اوسیراكیسم او را از شھر دور راندند و اين كار را براى 
  .جلوگیرى از توانايى و از میان بردن شكوه و جلوگیرى او كردند

اند  ديدند بسیار توانا و نیرومند گرديده كردند كه مى ى كسانى مى چه اين رفتار را به ھمه
زيرا آيین اوستراكیسم تنھا براى آن نبود . باشد د بزرگى آنان مايه رشك ديگران مىيا خو

كه كسانى را گوشمال داده از غرور بیرون آورند، بلكه جھت ديگرش آن بود كه بدين 
وسیله رشك و بدانديشى پاره كسان را نیز فرونشانند و از دشمنى كه با بزرگان 

  .نمايند باز دارند مى

چون از آتن بیرون رفت و در آرگوس درنگ داشت ناگھان داستان ثمیستوكلیس 
از  »2«  پیش آمد و اين خود فرصت به دشمنان او داد تا آنجا كه لئوبوتیس »1«  پااوسانیاس

داد و اسپارتیان در اين باره  پسر الكمايون نسبت خیانت به او مى »3«  مردم آقرااولى
  .پشتیبانى او را داشتند

آمیز را در دل خود داشت و در راه آن  ه پااوسانیاس اين قصد خیانتدر آن ھنگام ك
داشت با آنكه دوست ھم راز  كوشید نخست قصد خود را از ثمیستوكلیس پنھان مى مى

  .يكديگر بودند

آمد بر او ناگوار  ولى سپس چون ديد آتنیان ثمیستوكلیس را از شھر دور راندند و اين پیش
گرديده، اين ھنگام پرده از روى راز خود برداشته آن را در میان اش  افتاده و مايه دلتنگى

او ثمیستوكلیس را به دشمنى يونانیان . نھاد و نامه پادشاه ايران را به او نشان داد
  .ستود انگیخت و آنان را پست و فرومايه مى برمى

  .مودگونه دخالتى در آن خیانت نن درنگ پیشنھاد او را رد كرد و ھیچ ثمیستوكلیس بى

______________________________  
)1.(Pausanias  يكى از پادشاھان اسپارت كه نام او در داستان آريستیديس نیز خواھد آمد

  .و خیانت او در آنجا شرح داده خواھد شد

)2.(Leobotes پسرAlcmaeon   
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)3.(Agraule   

  58: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آمد را به يونانیان آگاھى نداده پرده از روى خیانت پااوسانیاس  شچیزى كه ھست اين پی
برنداشت و اين بدان امید بود كه شايد او از قصد خود باز گردد و اگر باز نگشت راز وى از 

  .جاى ديگرى آشكار گردد و چنان خیانت بزرگى در پرده نماند

در اين زمینه به دست  حال چون پااوسانیاس را بكشتند و كاغذھاى ثمیستوكلیس بااين
درى  افتاد يونانیان درباره او بدگمان شدند و الكیدومنیان فرصت به دست آورده به پرده

  .برخاستند

  .بستند نیز دشمنان او در میان آتنیان تھمتھا بر وى مى

ھاى خود به دفاع پردازد و  ثمیستوكلیس چون از آتن دور بود ناگزير شد به دستیارى نامه
  :شد پاسخ يكايك را باز گويد، از جمله چنین نوشت زده مى تھمتھايى كه

كسى كه ھمیشه ھواى حكمرانى را در سر داشته و ھمواره میكوشیده كه فرمان بر 
 »1«  ديگران براند چنین كسى ھرگز خود را به بندگى به مردم بیابانى غارتگرى

  .فروشد نمى

كردند و اين بود كه كسانى را  باور مىزنان را  با اين ھمه دفاعھاى او مردم سخنان تھمت
اى كه از جانب ھمه يونانیان برپا شود محاكمه  فرستادند تا او را بیاورند و در يك محكمه

  .نمايند

بگريخت و مردم اين  »2« ثمیستوكلیس پیش از وقت اين را دانسته به جزيره كوركورا
كه میانه ايشان با مردم زيرا در زمانى . جزيره از او خرسندى داشته ھوادارش بودند

كورنثیس گفتگويى برخاسته بوده، او را حكم برگزيده و او چنین رأى داده بود كه كورنثیان 
اى  و جزيره آن بنه »3«  بیست تا لنت به مردم اين جزيره بپردازند و نیز شھر لیوكاس

  .از آن ھر دوى آن شھرھا باشد) كولونى(

چون آتنیان و الكیدومنیان ھنوز از دنبال او بودند از اين سپس از آنجا روانه اپیروس گرديده و 
جھت در آنجا ھم درنگ نكرده به امید رھا شدن از خطر خود را به جايى انداخت كه سراپا 

  .خطر بود

برد، در حالى كه او پیش از آن  »5«  پادشاه مولوسى »4«  بدينسان كه پناه به آدمیتوس
  خواھشى از

______________________________  
اين مردم بیابانى غارتگر ھمان است كه سپس ثمیستوكلیس پناه بر آنان برد و ). 1(

  .سالیان دراز خود او و فرزندانش با نان آن مردم زندگى كردند
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)2.(Corcyra   

)3.(Leucas   

)4.(Admetus   

)5.(Molosi   

  59: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

مردم آتن كرده و ثمیستوكلیس كه در آن ھنگام در آتن داراى توانايى و اختیار بوده 
خواھش او را نپذيرفته و به او ھمه گونه اھانت روا شمرده بود و اين حادثه را ھمه كس 

  .دانست مى

افتاد كه كینه از او بستاند ولى،  پس از اين ھنگام فرصت به دست آدمیتوس مى
توزى پادشاه  رھگذر ھمشھريان خود چندان ترس داشت كه ھرگز كینهثمیستوكلیس از 

. آدمیتوس را بديده نگرفت و خود را به اختیار او سپرده زير بار ھرگونه فروتنى با او رفت
بدينسان كه پسر او را كه كودكى بیش نبود بر روى دست گرفته به اجاق او پناھنده گرديد 

مولوسى بود كه ھر كه دست به دامن چنین كارى  و اين يك رسم مباركى در میان مردم
اين رسم را  »6« اند زن پادشاه پثیا برخى گفته. ساختند زد پشتیبانى از او دريغ نمى مى

. به ثمیستوكلیس ياد داده كودك خود را به روى دستھاى او نھاد و به اجاق راه نمود
  :اند ديگران نیز گفته

يك عذر دينى در برابر سپردن او به دشمنانش داشته  خود ادمیتوس اين كار را ياد داد تا
  .باشد و اين خود تدبیرى بود كه به كار زدند

آخازيانى به نھان زن و فرزندان او را از آتن  »7«  ھرحال در اين ھنگام بود كه اپیكراتیس به
و را بیرون آورده به اينجا نزد وى فرستاد و در نتیجه اين كار بود كه پس از ديرى كیمون ا

  .محكوم به نابودى گردانیده بكشت

نويسند كه  نويسد؛ لیكن برخى ديگران مى اين داستانى است كه استسیمبروتوس مى
 »9«  پادشاه خودراى سوراكوسى »8« ثمیستوكلیس به سیسیل رفته در آنجا دختر ھیرو

ولى . آوردداد كه يونانیان را به زير فرمان او خواھد  را به زنى خواست و به او وعده مى
  .چون ھیرو خواھش او را نپذيرفت از آنجا روانه شده آھنگ آسیا كرد

  .لیكن اين داستانھا باور كردنى نیست

گويد كه  نوشته چنین مى »11«  در كتاب خود كه در موضوع مونارخى »10«  ثئوفراستوس
ھنگامى ھیرو اسبھايى براى شركت در گروبندى اولمپیاد فرستاده و چادر بسیار 

اى براى يونانیان  اشكوھى به نام خود در آنجا برپا ساخته بوده ولى ثمیستوكلیس خطبهب
  خوانده آنان را بر
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______________________________  
)6.(Pthia   

)7.(Epicrates   

)8.(Hiero   

)9.(Syracnse   

)10.(Theophrastus   

  .باشدمقصود از مونارخى فرمانروايى است كه با دست پادشاھان ). 11(

  60: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آن برانگیخت كه چادر آن پادشاه خودرأى را براندازند و اسبھاى او را نگذارند در گروبندى 
  .شركت نمايد

 »2« نويسد كه او از خشكى به درياى آيیگاى رسیده در آنجا در پودنا مى »1«  ثوكوديديس
ديد  لیكن چون مى. آنكه كسى او را بشناسد ت بىبه كشتى نشس »3«  در كنار ثرمى

برد و آتنیان اين زمان گرد اين شھر را فرو  مى »4«  كه باد كشتى را به سوى ناكسوس
بان  گرفته بودند از اين جھت سخت بر خود ترسیده ناگزير چگونگى را به ناخدا و كشتى

كه به كنار دريا نزديك  شد خبر داد و به آنان گاھى البه كرده به التماس خواستار مى
  :گفت نشوند و گاھى بیمشان داده مى

شناختند و  اگر شما به كنار نزديك شويد من به آتنیان خواھم گفت اينان نه اينكه مرا نمى
  .در كشتى خود جا دادند بلكه رشوه از من گرفته و به خیانت اين كار را نمودند

به كنار نزديك نشوند و راه خود را پیش گرفته با اين البه و تھديد آنان را بر آن واداشت كه 
  .او را به آسیا برساندند

  .مقدار انبوھى از دارايى او را دوستانش از آتن بیرون آورده به آسیا نزد وى فرستادند

ولى گذشته از اينھا مالھاى ديگرى از او به دست آمد كه از آن توده گرديد و میزان آن 
رسیده در  نويسد تا صد تا لنت مى مى »5«  ثئوپومپوس ھشتاد تا لنت بود، بدانسان كه

  .رسیده حالیكه پیش از درآمدن به كارھاى توده ھمه دارايى او به سه تا لنت نمى

فرا رسید در آنجا دانست كه در سراسر دريا كسانى در جستجوى  »6«  چون او به كومى
  .باشند او مى
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را آھويى گرديده بود كه شكار كردنش زي »8«  و پوسودوروس »7«  به ويژه در ارقوتلس
بسیار گرانبھا بود و پادشاه ايران آشكار اعالن كرده بود كه ھر كه او را دستگیر كرده نزد او 

  .ببرد دويست تا لنت پاداش دريافت دارد

______________________________  
)1.(Thocydidas   

)2.(Pydna   

)3.(Therme   

)4.(Naxos   

)5.(Theopompus   

)6.(Cyme   

)7.(Ergoteles   

)8.(Pythodorus   

  61: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  كه شھر كوچكى از آن مردم آيولى »1«  از اين جھت سخت ترس كرده به شھر آيیگاى
كه مرد بسیار توانگرى در  »3«  بود بگريخت و در آنجا كسى جز میزبانش نیكوگینیس »2«

  .شناختند نشناخت آيولى بود و بزرگان آسیاى درونى ھم او را مى

زيست تا شبى چون قربانى گزاده سپس به شام پرداختند  چند روز در آنجا پنھان مى
وار سخنانى  پرستار پسران نیكوگینیس ناگھان حالش به ھم خورده ديوانه »4«  اولبیوس

  :خواند از جمله به آواز بلند اين شعرھا را مى. كرد مىگويى  گفت و پیشین مى

  .آموزد آيد و به تو چیزھا مى شب به سخن در مى

  .ھر آنچه آواز شب يادت دھد با آن رفتار كنى

سپس چون ثمیستوكلیس به رختخواب خود رفت در خواب ديد كه مارى خود را به گرد 
كه خود را به روى او بسود  ینخزد، ولى ھم پیچد و به سوى گردن او مى شكم او مى

ناگھان عقابى گرديده بالھاى خود را بر سر او باز كرد و او را برداشته به پرواز آمد و راه 
گزند به  درازى او را ببرد تا در جايى كه چوكان زرين شاطران پديد آمد، عقاب ھم او را بى

  .زمین گذاشت و او از ترسى كه داشت بیرون آمد
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ن او نیكوگینیس تدبیرى بدينسان انديشید كه چون مردم آسیا به ويژه براى روانه ساخت
دارند، نه تنھا ھمسرھاى خود بلكه كنیزكان زر خريد  ايرانیان غیرت زنان را سخت نگه مى

دارند كه ھمیشه بايد درون خانه باشند و  پايند و چنان نگاھشان مى يا برگزيدگان را نیز مى
سفر بكنند آنان را در چادرھاى در بسته كه از ھر سوى آنان را از در بیرون نیايند و ھرگاه 

  »5« .نشانند ھا مى گیرد جا داده بر روى گردونه فرا مى

اى آماده كردند كه روانه سفر گردد و چنین  براى ثمیستوكلیس نیز يك چنان چادر و گردونه
يند دختر جوانى را از قرار دادند كه اگر كسى در نیمه راه به آنان برخورده پرسش نمايد بگو

  .برند ايونا براى يكى از بزرگان ايران كه به زنى گرفته مى

______________________________  
)1.(Aegae   

)2.(Aeolia   

)3.(Nicogenes   

)4.(Olbius   

آيد و آن اينكه روپوشى زنان يك عادت  از اين جمله يك مطلب تاريخى به دست مى). 5(
  .تر از زمان ما بوده و در آن زمانھا سختگیرى بر زنان فزون باشد باستانى ايران مى

آيد، چه  شود به دست مى نیز از اينجا جھت نام چادر يا چادره كه به پوشاك زنان گفته مى
  .چادر خیمه را گويند و بايستى جھتى براى چادر نامیدن اين پوشاك در كار باشد

خود دلیل ديگر بر درستى گفتار پلوتارخ شود و اين  از اين جمله، آن جھت نیز دانسته مى
  .باشد مى

  62: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نويسند كه خود خشايارشاه تا اين  از مردم المپساكوس مى »1«  ثوكوديديس و خارون
 »3«  و دينون »2«  ولى ايفوروس. زمان مرده بود و ثمیستوكلیس توانست نزد پسر او برود

نويسند كه وى با خود  و بسیار ديگران چنین مى »5«  و ھیراكلیدس »4«  و كلیتارخوس
توان  سال نامھا با نگارش ثوكوديديس موافقت دارد و ھنوز نمى. خشايار شاه ديدار نمود

  »6« .توان از آنھا مطلبى دريافت گفت كه نمى

كه  »7«  ه نزد آرتابانثمیستوكلیس چون به جايى رسید كه ايمنى از گزند داشت نخست ب
  :بود رفته به او چنین گفت) سرھزاره(فرمانده ھزار سپاھى 

خواھم نزد پادشاه رفته سخنانى به او بگويم كه خود او  من يك تن يونانى ھستم كه مى
  :باشد آرتابان پاسخ داده گفت خواستار است و به كارھاى پادشاھى او سودمند مى
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ن جداگانه دارند و نزد ھر مردمى يك چیز ديگرى پسنديده ھر مردمى قانو! اى مرد بیگانه«
باشد، لیكن تنھا يك چیز در ھمه جا پسنديده است كه ھر مردمى بايد در بند  مى

  .قانونھاى خود باشند

دارند ولى،  اند كه يونانیان بیش از ھر چیز آزادى و برابرى را گرامى مى به ما چنین گفته
ترين نگاھدارنده جھان  قانون آن است كه پادشاه را بزرگ ترين و واالترين نزد ما گرامى

كنون اگر خواھید توانست كه با قانون ما رفتار . شمرده او را بپرستیم و بر او نماز ببريم
توانى او را ببینى و ھم  نموده و پیش روى پادشاه ما به خاك بیفتى، در آن حال مى

انديشه تو جز از اين باشد در اين حال  توانى سخنھاى خود را به او بگويى، ولى اگر مى
بايد كسان ديگرى را براى میانجیگرى پیدا كنى، زيرا اين از عادت ما مردم ايران بیرون 

است كه پادشاه به كسى كه در برابر او به زمین نخواھد افتاد اجازه رسیدن به پیش خود 
  :بدھد، ثمیستوكلیس سخنان او را شنیده چنین پاسخ گفت

______________________________  
)1.(Charon باشند نگاران يونان مى اينان ھمه از تاريخ.  

)2.(Ephorus   

)3.(Dinon   

)4.(Clitarchus   

)5.(Heraclides   

ھا چنین  اند و از فرينه پیش از میالد دانسته 460مرگ خشايار شاه را در سال ). 6(
بوده و چون از گفتار خود پلوتارخ آيد كه سفر ثمیستوكلیس نیز در ھمان ھنگامھا  برمى

پیداست كه در زمانى كه ثمیستوكلیس در دربار ايران بوده مرگ پادشاھى پیش نیامده از 
اينجا پیداست كه ثمیستوكلیس نه به نزد خشايار شاه بلكه به نزد پسر او ارتخشثر يكم 

  .رسیده است

)7.(Artabanus   

  63 :ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ام تا شكوه و بزرگى پادشاه را ھر چه بیشتر سازم ھر آينه از  من كه به اينجا آمده
زيرا اين فرمانبردارى مايه خرسندى آن خدايى است . فرمانبردارى قانون سرباز نخواھم زد

كه آن كشور را بزرگ گردانیده و به اين پايه رسانیده بلكه كوششھايى نیز خواھم كرد كه 
  ».بر پادشاه ھر چه بیشتر گرددنماز برندگان 

زيرا آنچه از گفتارتان پیداست شما . آيا به پادشاه بگويم شما كیستید؟: آرتابان پرسید
كسى جز از خود پادشاه اين مطلب «: ثمیستوكلیس پاسخ داد! باشید آدمى عادى نمى

اين جمله را ھم  »1«  اراتوستنیس: گويد اين داستانى است كه فانیاس مى» .را بايد نداند
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كه آرتابان او را نگاه داشته بود میانجیگرى كرد تا  »2« افزايد كه زن ارتريا بر او مى
  .ثمیستوكلیس خود را به آرتابان رسانیده گفتگو نمود

بارى چون او نزد پادشاه رسید سر فرود آورد ھمچنان خاموش بايستاد تا آنگاه كه پادشاه 
  :!تو كیستى؟ او به پاسخ برخاسته گفت: رسیدبه ترجمان دستور داده از او پ

اند اگرچه بديھاى  من ثمیستوكلیس آتنى ھستم كه يونانیان مرا دور رانده! اى پادشاه
زيرا من بودم كه يونانیان را . ام، لیكن نیكیھايم نیز كم نیست بسیار به ايرانیان كرده

نكه به رھايى كشور خود كوشیده و زيرا پس از آ. بازداشته نگذاردم از دنبال ايرانیان بتازند
ھمشھريان خود من . فیروزمند گرديده بودم بايستى بر ايرانیان مھربانى دريغ نسازم

ام كنون شما به آنان نمودار سازيد كه چگونه به  اند كه من چه نیكیھا به ايران كرده ديده
ر شما مرا آزاد اگ. كوشید تا به فرمان راندن و چیرگى نشان دادن پاداش نیكى بیشتر مى

ايد و اگر نابودم گردانید يك دشمنى را از آن  كنید يك ياورى را از آن خودتان آزاد ساخته
ھمچنین سخن از خواست خدا به میان آورده خوابى كه در خانه . ايد يونان نابود گردانیده

س يافته از زيو »3« نیز فرمانى را كه به دستیارى كاھن دودنا. نكوگینیس ديده بود باز گفت
نزد كسى رو كه نام مرا دارد باز نمود و گفت چنین دانسته كه پادشاه و : بود بدين مضمون

  .باشند زيوس ھر دو بزرگ ھستند و ھر دو پادشاه مى

داد و با آنكه از دالورى و سنگینى او در شگفت  پادشاه خاموشانه به سخن او گوش مى
  .بود اين ھنگام ھیچ پاسخى به او نگفت

  ن با نزديكان و رازداران خود فرا نشست شادى بسیار نموده از خوشى بخت خودولى چو

______________________________  
)1.(Eratosthnesc   

)2.(Eretria   

)3.(Dodona   

  64: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

شد كه  سپاس گزارده خواستار مى »1«  خرسندى داشت و به خداى خود آريمانوس
دلھاى ھمه دشمنان او را ھمچون دلھاى يونانیان گرداند كه مردان دلیر و كاردان را از میان 

  .خود بیرون كرده دور برانند

گسارى برنشست و چندان دلشاد  سپس قربانیھا براى خدايان گزارد و از شادى به باده
  :سته سه بار از میان خواب داد زدبود كه شب ھنگام خواب نیز خوددارى نتوان

  .ثمیستوكلیس آتنى كنون در دست من است
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فردا بامداد بزرگان دربار را بار داده و ثمیستوكلیس را نزد خود خواند و چون او نزد وى 
  .گونه امید نیكى نداشت و از ھمه جا نشانھاى نامھربانى پیدا بود رفت ھیچ مى

یدند به جلو دويده درشتى با وى نمودند و زبان به از جمله پاسبانان چون نام او را شن
بدگويى باز داشتن و چون به سراى پادشاه درآمد او را ديد كه نشسته و ديگران ھمه بر 

سر  »2«  از پھلوى روكسانیس. اند و خاموشى سراسر سراى را فرا گرفته سر پا ايستاده
  :گفت گذشت آواز او را شنید كه آھسته مى ھزاره كه برمى

  .اين خودكاردانى پادشاه است كه تو را به اينجا آورده! گر يونانى اى مار حیله

پادشاه بر او سالم گفته از روى مھر به . و چون نزديك پادشاه رسید بار ديگر به خاك افتاد
توانى  تو اكنون دويست تا لنت از من طلب دارى و مى: سخن در آمد و چنین گفت

  .بخواھى

بدين . راى پیدا كردن تو اعالن كرده بودم كنون به خود تو بايد دادپاداشى كه ب! چرا كه
سپس فرمان داد كه ھر آنچه در پیرامون . داشت داد و به سخن وامى سخنان به او دل مى

  :ثمیستوكلیس گفت. انديشید آزادانه بگويد يونان و كارھاى آنجا مى

ماند كه چون آن را باز كنى و  را مى »3«  سخن آدمى درست فرشھاى زيباى ايرانى
ولى چون تا كنى يا بپیچانى ھمه . ھاى زيباى آن ھمگى نمايان است بگسترانى پیكره

باشد، از اين جھت او را نیز بايد مھلتى بدھند تا بسیج  ھا ناپديد گرديده پديدار نمى پیكره
  .سخن كند

______________________________  
است كه به » اھرمن«اند اين ھمان كلمه  به نام آريمانوس نداشتهايرانیان خدايى ). 1(

توان  گوش پلوتارخ رسیده و آن را نام خدايى پنداشته و در اينجا به كار برده و از اينجا مى
  .بردھايى در داستانھا شده است دانست كه دست

)2.(Roxanes   

است كه در آن زمان باستان ھم ھا نیز ارزش تاريخى دارد، زيرا از اين پیدا  اين جمله). 3(
كسانى كه در . اند نگاشته ھاى زيبا مى فرشھايى در ايران رواج داشته و در فرشھا پیكره

  .ھا چشم نپوشند تاريخچه فرش ايران جستجو دارند از اين جمله

  65: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .خواھى بگو مھلت كه مى پادشاه را اين بسیار پسند افتاد و گفت ھر اندازه

آنكه ترجمانى  ثمیستوكلیس يك سال گفت و در اين مدت زبان ايران را ياد گرفت كه بى
شد كه آن گفتگو جز  نخست چنین پنداشته مى. نیازمند باشد با پادشاه گفتگوھايى كرد

ارى از در زمینه كارھاى يونان نبوده، ولى چون پیاپى آن تغییرھايى در دربار پديد آمد و بسی
نزديكان پادشاه بر كنار كرده شدند، از اينجا دانسته شد كه گفتگو در زمینه اينان نیز بوده 
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آن نوازشھايى . داشتند از اين جھت كسانى رشك بر وى برده دشمنى دريغ نمى. است
چنانكه پادشاه در . كس ديگرى از بیگانگان آن را نديده بود. شد كه درباره اين كرده مى

ساخت و چه در اندرون چه در بیرون ھمیشه او  ھاى خود نیز او را ھمراه مى خوشگذرانى
داشت تا آنجا كه به وى اجازه  را از نزد خود داشت و رازھاى خويش را از او پوشیده نمى

ھمچنین اجازه داد كه از درسھاى . داد كه مادر شاه را ديدار كرده با وى گفتگو نمايد
  .مجوسیان ياد بگیرد

از او پرسیده شد كه چه خواھشى از پادشاه دارد تا  »1«  دستیارى دماراطوس و چون به
اين خواھش را دارم كه تاج شاھانه بر سرم : درنگ به او داده شود او پاسخ داده گفت بى

كه  »2«  مثرپااوستس. گزارند و با آن تاج با شكوه و دبدبه رسمى به شھر سارديس درآيم
ولى اين سر مغزى را كه سزاوار تاج : سر او زده گفت پسر عموى پادشاه بود دست به

پادشاھى باشد ندارد خود پادشاه نیز برآشفته او را دور راند و بر آن سر شد كه ديگر 
ولى ثمیستوكلیس بار ديگر او را بر سر مھر آورد و . نوازشى به او نكند و نزد خود راه ندھد

نھاى ديرتر ھم ھر زمان كه يك گفتگوى اند كه در زما چنین گفته. بخشايشى از او يافت
خواستند كسى را از يونانیان به دربار ايران  آمد و مى مھمى میانه ايرانیان با يونان پیش مى

دادند كه او را بدانسان گرانمايه  بخوانند و به كار وا دارند براى تشويق او چنین وعده مى
كه خود ثمیستوكلیس چون شكوه و  اند نیز گفته. بدارند كه ثمیستوكلیس را داشته بودند

ديد كه ھمیشه كسانى در پیرامون او بودند و میز او ھمواره آراسته  فیروزبختى خود را مى
اگر ما آن گزندھا را ! فرزندان«: گفت بود در چنین ھنگام روى به فرزندان خود كرده مى مى

سه شھر را به او اند كه  بسیارى از نويسندگان گفته» !شديم ديديم پاك تباه مى نمى
  كه نان و گوشت و »5«  المپساكوس »4«  مئوس »3« ماگنیسیا: بخشیده بودند

______________________________  
)1.(Demaratus داستان او در جاى ديگر خواھد آمد.  

)2.(Mithropaustes   

)3.(Magnesia   

)4.(Myus   

)5.(Lampsacus باشند ھر سه از شھرھاى آسیاى كوچك مى.  
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از مردم كوزيكوس و فانیاس دو شھر ديگر را بر  »6«  نیانثیس. آمد باده او از اين شھرھا مى
براى  »8«  براى رخت او و ديگرى پرگوئى »7«  يكى پااليسكپسیس. افزايند آنھا مى

  .ابزارھاى خانه او

بود تا به زيان يونان تالشى كند يكى از ايرانیان كه نام او در آن ھنگام كه او روانه كنار دريا 
كشید كه نابودش  باال بود انتظار او را مى »10«  و خود حكمران فروجیاى »9«  ايپكسويس

را آماده نموده و چنین  »11« اى از مردم پسیديا گرداند و براى اين كار از مدتھا پیش دسته
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دن از فرسودگى راه به شھرى كه در آن نزديكیھا دستور داده بود كه چون وى براى آسو
ولى . رسد در آنجا دست به كشتن او باز كنند نام داشت مى» سرشیر«نھاده و 

  :ثمیستوكلیس ھنگامى كه در نیم روزى خوابیده بود مادر خدايان نزد وى آمده چنین گفت

اين آگاھى كه  اى ثمیستوكلیس از سرشیر دورى گزين تا گرفتار پنجه شیر نباشى و براى
  .پرستار من باشد »12« دھم بايد دختر تو منسیپتولیما به تو مى

ثمیستوكلیس از اين خواب شگفت شده سپاسھا بر آن خداى مادر گزارد و به راھنمايى او 
شاھراه را رھا كرده و دورى زده راه ديگرى پیش گرفت و شباھنگام در میان بیابانى فرود 

  .آمد

تر گرديده بود چاكران او  ھاى باركش او در راه به آب افتاده بار او ھمهلیكن چون يكى از اسب
  .ھايى را كه تر بود بیاويختند تا خشك گردد پرده

ھا را ديده  شباھنگام كه آن چند تن پسیدى به آنجا رسیدند در روشنايى ماه آن پرده
با  درست نشناختند كه چیست بلكه آنھا را چادر ثمیستوكلیس پنداشته ناگھان

ھا را باال زدند و در اين ھنگام بود كه چاكران  شمشیرھاى آخته به سوى آنھا دويدند و پرده
  .آنان را ديده گرفتارشان ساختند

گزارى براى خداى مادينه كه  بدينسان ثمیستوكلیس از خطر آسوده ماند و براى سپاس
گردانید و دختر مايه رھايى او بود پرستشگاھى در شھر ماگنسیا ساخته وقف آن خداى 

  .خود منیسپتولیما را به پرستارى در آنجا برگماشت

  ھاى خدايان در آنجا رفت و سپس چون به شھر سارديس در آمد به زيارت پرستشگاه

______________________________  
)6.(Neanthes   

)7.(Palaescepsis   

)8.(Percote   

)9.(Epixyes   

)10.(Phrygia   

)11.(Pisidia   

)12.(Mensiptolema   
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پرداخت و  چون كار و سرگرمى براى خود نداشت به تماشاى عمارتھاى آنھا مى
ھايى كه به خدايان آورده شده بود رسیدگى  ديد و ھديه آرايشھايى كه كرده بودند مى

  .نمود مى

س كوچكى از برنج از يك دوشیزه به بلندى از جمله در پرستشگاه مادر خدايان در آنجا تندي
اين تنديس را خود او زمانى كه در آتن ناظر . نامیدند مى» آبكش«دو ذراع دريافت كه به نام 

آبھا بود از رھگذر پولھايى كه به عنوان جريمه از كسانى كه آب توده انبوه را براى خوردن و 
  .گرفت ساخته بود بردند مى گساردن خود مى

خواست  ھت از ديدن او در اين ھنگام سخت دلگیر گرديد و از آن سوى چون مىاز اين ج
اندازه ارج و شكوه خود را كه نزد ايرانیان پیدا كرده بود به چشم يونانیان بكشد از اينجا با 

ولى . حكمران سارديس به گفتگو برخاست كه آن تنديس دوباره به آتن پس فرستاده شود
كه اين سخن او را براى آگاھى پادشاه : برآشفته چنین گفت حكمران از اين كار او سخت

  .خواھد نوشت

ھايى براى زنان و برگزيدگان حكمران  ثمیستوكلیس را ترس فراگرفته ناگزير شد ھديه
بفرستد و از اين راه خشم او را فرو نشاند و از آن پس ھمیشه با احتیاط رفتار كرده سخت 

  .ا به ھیجان نیاوردپايید كه رشك و خشم ايرانیان ر مى

ى خود در ماگنسیا  از اين پس ديگر بگردش ھم نپرداخته در خانه: نويسد ثئوپومپوس مى
ھا  زيست كه ھديه نشینى پرداخت و زمان درازى در آنجا آسوده مى آسايى و گوشه به تن

  .گرديد از ھر كسى به او رسیده نوازشھا از مردم به ھمراه او مى

در اين ھنگام پادشاه نیز . داشتند ان كه ھیچگونه نوازش از او دريغ نمىبه ويژه از بزرگان اير
پرداخت تا از او ھم چشم  در آسیاى درونى گرفتاريھا پیدا كرده و ھرگز به يونانیان نمى

  .كوشش و تالشى داشته باشند

ولى چون مصر به شورش برخاست و يونانیان به ھمراھى آنان برخاسته كشتیھاى آتن در 
دريا تا قبرس و كیلیكیا به گردش پرداختند و كیمون خود را خداوند درياھا سراسر 

شناخت پادشاه توجه خود را به اين سوى گردانیده خواست نخست جلو يونانیان را  مى
فرستاد و  تر و نیرومندتر از آن نگردند و از اين جھت لشكرھا بر سر آنان مى بگیرد تا بزرگ

  .ساخت سركردگان روانه مى

  ھاى او را يادآورى نمود اين ھنگام بود كه فرستادگانى نزد ثمیستوكلیس فرستاده وعدهدر 
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ولى اين پیامھا او . ھا كوششى در برابر يونانیان بكند و از او درخواست كه از روى آن وعده
ست يكى از فرماندھان بزرگ و نیرومند خا را به كارى برنیانگیخت با آنكه اگر به كار برمى

ديد و اين شايد از اين جھت  چه ھرگز میلى در خود به كوشش و تالش نمى. جنگ او بود
از . زيرا يونانیان اين زمان سركردگان كاردانى داشتند. بود كه از نتیجه نومیدى داشت

و . يافت ى مىجمله كیمون پیشرفتھاى بسیارى در كار جنگجويى پیدا كرده ھمیشه فیروز

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


آور بود كه آن كارھاى سرفرازانه پیشین خود و نیكنامیھا كه يافته بود از  آنگاه براى او شرم
دار گرداند و اين بود بر آن سر شد كه زندگانى خود را به پايان برساند و  اين راه لكه

به  روزى براى خدايان قربانیھا گزارد و دوستان خود را. نیكنامى خود را از دست ندھد
میھمانى خواند و پس از پذيرايى و دست فشردن با يكديگر با نوشیدن خون گاو زندگانى 

  .خود را به پايان رسانید

اند كه او زھر  اند كسانى ھم نوشته اين سخن مشھورى است كه در اين باره نوشته
گذشت و عمر او شصت و  روزھاى آخرين او در شھر ماگنسیا مى. درنگ بمرد خورده بى

سال بود كه بیشتر آن را در جنگ و در كارھاى سیاسى و در حكمرانى به سر داده  پنج
  .بود

گونه خودكشى او بیشتر در شگفت شده و بزرگى او  اين خبر چون به پادشاه رسید از آن
  .ساخت را بیش از پیش بشناخت و ھمچنان نوازش از بازماندگان و دوستان او دريغ نمى

  آرخپتولیس: دختر لوساندر از مردم الويكى سه پسر بود »1«  ثمیستوكلیس را از آرخیپى
، افالطون فیلسوف از اين پسر آخرى گفتگو كرده »4«  ، كلئوفانتوس»3«  ، پولئوكتوس»2«

  .ستايد معنايى مى او را در اسب سوارى ماھرترين كس ولى خود مرد بى

  و ديگرى را نام نیوكلیس »5«  تر او يكى را به نام ديوكلیس گذشته از اينان دو پسر بزرگ
ديوكلیس را ھم پدربزرگ او لوساندير به فرزندى . نیوكلیس در جوانى مرد. بود »6«

  .برداشت

دختران او بسیار بودند و يكى از آنان به نام منسیپتولیما را كه از زن دومین او بود 
  .آرخپتولیس برادرش كه از مادر جدا بودند به زنى گرفت

  نیز سوباريس. به زنى گرفت كه از مردم جزيره خیوس بود »8«  ا پانثويدسر »7« ايتالیا
  را »9«

______________________________  
)1.(Archippe   

)2.(Archeptolis   

)3.(Poleuctus   

)4.(Cleophantus   

)5.(Diocles   

)6.(Neocles   

)7.(Italia   
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)8.(Panthoides   

)9.(Sybaris   

  69: به روايت پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان 

او ) يا خواھرزاده(آتنى به زنى گرفت پس از مرگ ثمیستوكلیس برادرزاده  »1«  نیكومیديس
را به رضايت برادر او به  »3«  به ماگنسیا رفته دختر ديگر اونیكوماخى »2«  فراسیكلیس

  .ار شدد ترين آن فرزندان بود عھده را كه كوچك »4« زنى گرفت و خرج خواھر او آسیا

  .مردم ماگنسیا يك گور زيبا و پرشكوھى از ثمیستوكلیس در شھر خود در میان بازار دارند

آورد در زمینه  اما سخنى كه اندوكسیديس در خطابه خود براى ياران خويش به زبان مى
اينكه چگونه آتنیان گور او را تاراج نموده خاكستر او را به باد دادند، در خور باور كردن 

زيرا يقین است كه مقصود او برانگیختن ھواداران اولگارشى به دشمنى مردمان . نیست
  .باشد و به اين مقصود، آن سخن را پديد آورده است مى

______________________________  
)1.(Nicomedes   

)2.(Phrasicles   

)3.(Nicomache   

)4.(Asia   

  71: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

   آريستیديس

  72: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

. بود »3«  از شھر آلوپیكى »2«  ى انتیوخیس پسر لوسیماخوس از تیره »1«  آريستیديس
گويند او زندگى خود را با  برخى مى. ى دارايى او سخنھاى گوناگون رانده شده درباره

تنگدستى به سر داد و چون پس از مرگش دو دختر باز گذاشت اينان از ندارى مدتھاى 
  .شد شوھر بودند و كسى خواستار آنان نمى درازى بى

درباره سقراط نوشته چنین ولى ديمتريوس فالیرى برخالف اين سخن در كتاب خود كه 
گويد كه زمینى در فالیروم به نام آريستیديس معروف بود كه ھم در آنجا به زير خاك  مى

. كند ياد مى »4«  رفت و براى اثبات اينكه آريستیديس مرد توانگرى بوده دلیلھايى
بود و او كسى است كه پس از  »5«  آريستیديس با آنكه ھمدست و دوست كلیستینس

را  »6«  ھمچنین او، لوكورگوس الكیدومنى. كردن بیدادگران بنیاد فرمانروايى گزارد بیرون
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داد و او را بر ديگر سیاستگران و  پسنديده و ھمیشه در رفتار و كردار پیروى از او نشان مى
حال خود او ھوادار آيین آريستوكراسى بود و از اين جھت  بااين. نھاد كشورداران برترى مى

  .ى سیاست حكمرانى مخالف بود پسر نئوكلیس با او در زمینه ثمیستوكلیس

  اين دو تن چون از كودكى با ھم بزرگ شده بودند از اين جھت ھمیشه با: اند كسانى گفته

______________________________  
)1.(Aristides   

)2.(Antiochis   

)3.(Alopece   

  .پاسخ گفته ولى ما از ترجمه آنھا واگذشتیماين دلیلھا را پلوتارخ نقل نموده و يكايك ). 4(

)5.(Clisthenes   

)6.(Lycurgus   
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ولى از ھمان زمان ديرين سرشت و . يكديگر چه در گفتار و چه در رفتار مخالفت داشتند
ھر كارى ھوسناك و ساز و به  نمود آن يكى چابك و دلیر و حیله خوى ھر يكى جداگانه مى

اين يكى آرام و پابرجا و دادگر و از دروغ و حیله بیزار بود و با اين تفاوت آشكار با ھم بزرگ 
  .شدند مى

گويد آن دشمنى كه در مايه اين دو تن برپا بود و كارش بدانسان باال  آريستون خیوسى مى
  .ى آن يك داستان دلدادگى بود گرفت ھمانا مايه

از مردم  »1«  ى ايشان دل به زن زيباى جوانى به نام استسیالاوسبدينسان كه ھر دو
داشتند و به نام ھمچشمى با ھم دشمنى  اندازه او را دوست مى باخته و بى »2«  كئوس

  .نمودند مى

سپس با آنكه زيبايى آن زن كه مايه اين دشمنى بود از میان رفت دشمنى اينان ھمچنان 
  .دخالت پیدا نمود باز ماند و در كارھاى كشورى نیز

ثمیستوكلیس دسته ھواخواھانى را گرد سر آورده خود را نیرومند گردانیده بود و چندان 
كرديد بھترين داور  اگر شما ھوادارى را رھا مى: ورزيد كه چون يكى به او گفت تعصب مى

  .بشمار بوديد

  :او در پاسخ گفت
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آنجا برترى بر ديگران نخواھند  اى نباشم كه دوستان من در خواھم ھرگز در محكمه من مى
  .داشت

پیمود  ولى آريستیديس را بايد بگويیم راه خود را در زمینه سیاست و زندگى به تنھايى مى
و بیش از ھمه خواستار اين بود كه با ھمراھان خود در بديھايى كه دارند ھمراھى ننمايد 

زيرا ھمیشه بر اين . نگرداند پسند و خرسندى آنان را به كارھاى ناستوده دلیر و نیز از راه
تواند مايه راھنمايى مردم به  عقیده بود كه تنھا پاكیزگى گفتار و رفتار اوست كه مى

  .رستگارى باشد

اندازه در برابر او داشت و پیاپى تغییرھايى داده  ولى چون ثمیستوكلیس ايستادگى بى
ديد كه او نیز با ھر كار  گذاشت، آريستیديس خود را ناگزير مى كارھاى او را ناانجام مى

گرفت و  ثمیستوكلیس مخالفت نمايد و اين رفتار را گاھى به قصد نگھدارى خود پیش مى
زمانى آن قصد را داشت كه از بزرگى روزافزون ثمیستوكلیس و گروندگى مردم به او 

  .جلوگیرى كند

______________________________  
)1.(Stesilaus   

)2.(Ceos   

  74: يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان و 

پنداشت كه اندك سودھايى را از آن توده كه از دست دھد بھتر از آن است كه  چنین مى
سرانجام روزى در يك موضوع كه به سود . ثمیستوكلیس را در آن راه پیشرفت آزاد بگذارد

از انصاف . دمردم بود پى او به دشمنى ثمیستوكلیس ايستادگى نموده كار خود را پیش بر
تا شما مرا و ثمیستوكلیس را از شھر بیرون نفرستید آتن آسوده : نگذشته چنین گفت

ھنگام ديگرى پیشنھادى كرده بود و با آنكه انبوھى مخالف آن بودند او . نخواھد بود
خواست موضوع را به رأى بگزارد خود او  پیشنھاد را پیش برد، ولى چون رئیس انجمن مى

يى كه شده بود از پیشنھاد پشیمان گرديد از اين جھت آن را از تصويب باز چون از گفتگوھا
  .داشت

گذاشت و اين براى  ھاى خود را با دست ديگر كسان به میان مى نیز او چه بسا كه انديشه
كرد كه ثمیستوكلیس آن را از او شناخته مخالفت ننمايد و از اين راه زيان به توده  آن مى
  .نرسد

و نشیبھاى توده يونانى او يك حال را داشت و اين پايدارى او به راستى  ى فراز در ھمه
  .شايسته آفرين بود

يافت و نه از حوادث ناگوار و  زيرا نه از پیشرفت كار و نوازشھاى مردم غرور بر او دست مى
چنین عقیده داشت كه بايد به پیشرفت كار . نمود آمد زبونى مى سختیھايى كه پیش مى

آنكه مزدى يا پاداشى چشم  خود بكوشد و جانسپارى دريغ نسازد بى كشور و میھن
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از . نامى نیز نبود داشته باشد نه اينكه پول و خواسته چشم نداشت در پى شھرت و نیك
  :خواندند اينجاست كه ھنگامى كه در تیاتر اين شعرھاى آيسخولوس را مى

كوشد و از زمین دل او جز  یكى مىاو به ن. نمايد به راستى دادگر است او نه تنھا دادگر مى
  .رويد تخمھاى خردمندى و راھنمايى بخردانه نمى

ھمه تماشايیان به سوى او بازگشته و نگاه كردند به اين قصد كه معنى درست اين 
  .شعرھا ھمانا اوست

بازى و ھوادارى از  او به راستى بھترين ھوادار دادگرى بود و نه تنھا با ھوسھاى دوست
  .جست توزى ھم سخت پرھیز مى نمود بلكه از خشم و كینه نبرد مىخويشان 

آنكه  ھنگامى كسى را به محاكمه كشیده بودند كه دشمن او بود و قاضیان بى: اند گفته
درنگ از  آريستیديس بى. خواستند به رأى مبادرت نمايند دفاع آن مرد را بشنوند مى

ر اين باره ھمزبان گرديد كه مھلت كرسى قضاوت برخاسته پھلوى متھم نشست و با او د
به ھنگام ديگرى كه او در میان دو تن قضاوت . دفاع به وى داده سپس به رأى پردازند

  :نمود يكى از ايشان چنین گفت مى

  75: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .كند اين مدعى من ھمیشه از شما بدگويى مى

  :آريستیديس روى به او گردانیده گفت

  .اين بگو كه به شما چه بدى كرده؟ زيرا در اينجا محاكمه شماست نه محاكمه من

ھنگامى كه او را به عھده دارى مالیاتھا برگزيده بودند به حسابھا پرداخته چنین دريافت كه 
اند پول  بسیارى از كسانى كه رشته كارھاى توده را در دست دارند و يا پیش از آن داشته

اند، به ويژه ثمیستوكلیس كه بیش از ديگران زيان به توده  خرج كردهتوده را به گزاف 
  .رسانیده و اين دريافت خود را آشكار ساخته به دھانھا انداخت

از اين جھت ثمیستوكلیس كسانى را با خود ھمدست ساخت و آن ھنگام كه 
  .خواست حسابھاى خود را بدھد او را متھم به خیانت ساختند آريستیديس مى

ولى چون مردان آبرومند و نیكوكار شھر ھمه . كند نقل مى »1«  استان را ادومنیوساين د
ھواى او را داشتند از اين جھت تھمت پیشرفت نكرد و او را نه اينكه از جريمه كه بايستى 

  .بپردازد آزاد نمودند، بلكه دوباره ھمان سمت راست را به دست اختیار او سپردند

وانمودند كه از رفتار گذشته خود پشیمان است و از اين جھت با نرمى اين بار او را چنین 
نمودند حساب  نمود و از آن كسانى كه گزافه كارى در پول توده مى بسیار رفتار مى

نمودند و به اين بسنده نكرده  خواست و اين بود كه اين كسان خرسندى از او مى نمى
  .دارى مالیات برگزينید به عھدهانگیختند كه بار ديگر او را  آتنیان را برمى
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  :ولى چون زمان برگزيدن فرا رسید خود او زبان به نكوھش مردم باز نموده چنین گفت

دادم شما مرا متھم كرده آبرويم  آن زمان كه من كار خود را به درستى و پاكدلى انجام مى
  .را ريختید

رھاى خودشان آسوده گزاردم اين زمان كه درستى از خود ننموده و دزدان مال توده را در كا
ولى من از نوازش و آفرين اين زمان بیشتر . خوانید نوازيد و آفرينھا مى بدينسان مرا مى

سوزد كه پاس  من دلم با اين حال شما مى. شرمناكم تا آن تھمت و آبروريزى آن زمان
گنجینه دلخواه دزدان و بدكاران را نگاه داشتن نزد شما بیشتر قدر دارد تا دلسوزى به 

دارى خود به كار  توده، اين بگفته پا به جلو گذاشت تا خیانتھايى را كه در اين بار عھده
گويى باز شده بود بسته و  مالیات كرده يكايك نشان دھد و بدينسان دھانھا را كه به آفرين

  .آن برگزيدن و رأى دادن را ناانجام گذاشت

______________________________  
)1.(Idomeneus   

  76: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .ھاى آبرومند و نیكوكار پیدا نمود لیكن از ھمین راه ارج و بھاى ديگرى پیش دسته

 »2«  را فرستاد كه به كیفر آتشى كه آتنیان به سارديس »1«  ھنگامى كه داريوش داتیس
ز دست به يونان پیدا كند و خواست بدين دستاوي زده بودند گوش آنان را بمالد و خود مى

يونانیان را زير دست خود گرداند و داتیس به يونان آمده در ماراتون لشكرگاه زد و به ويران 
از اين ده تن . آتنیان ده تن سردار برگزيدند كه به جنگ او بفرستند. كردن كشور پرداخت

  .مشھورتر از ھمه ملتیاديس بوده

  .روى او نیز در مرتبه دوم از ملتیاديس بودپس از آن آريستیديس شھرت داشت و نی

ھر يكى از اين ده تن در روز نوبت خود سردار ھمگى لشكر بود و ھمه اختیار را داشت 
ولى آريستیديس چون نوبت سردارى به او رسید به دلخواه و آرزو اختیار را به ملتیاديس 

مودن در برابر مردان كاردان واگزارده بدينسان به آن ديگران ھم فھمانید كه كھترى از خود ن
  .رساند كاھد بلكه خود خردمندى و پاكدلى او را مى و بزرگ نه تنھا از ارج يك كسى نمى

با اين رفتار خود ھمچشمى را از میان آنان برداشته و ھمه را قانع گردانید كه اختیار سپاه 
زيرا از . گشاده گردانندجا به دست ملتیاديس بسپارند و او را به ھر كارى دست و بال  را يك

. بست رسید فرمانھاى ملتیاديس را به كار مى آن پس نوبت سردارى به ھر يكى كه مى
و  »3«  ھاى لئونتیس در گرماگرم جنگ چون سپاه ايران بیش از ھمه در برابر تیره

نمودند، از اين جھت ثمیستوكلیس و آريستیديس دست به ھم  آنتیوخیس ايستادگى مى
  .ش نمودندداده سخت تال

  .زيرا يكى از ايشان از تیره لئونتیس و ديگرى از تیره آنتیوخیس بودند
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سپس كه ايرانیان را شكست دادند و به كشتیھا پس راندند چون چنین دريافتند كه آنان 
اند بلكه در نتیجه جلوگیرى سپاھیان يونانى در دريا و  ھا رھسپار نشده به سوى جزيره

اند و ترسیدند كه مبادا به شھر آتن كه  به سوى آتیكا روانه گرديدهمخالفت باد ناگزير شده 
نگاھدار است حمله ببرند، از جھت نه تیره بدان سوى شتافتند و  تھى از جنگجو و بى

ى خود در ماراتون گزاردند كه  ولى آريستیديس را با تیره. ھمان روز به شھر رسیدند
و او به اين كار برخاسته و با آنكه نقره و زر و مالھاى تاراجى و دستگیران را پاسبانى كند 

   رختھاى گرانبھا كه به

______________________________  
)1.(Datis   

)2.(Sardis  پايتخت لودياى باستانى كه اين زمان پايتخت آسیاى كوچك بود و شھر پان
  .نشست شد در آنجا مى ايرانى كه براى آسیاى كوچك فرستاده مى) ساتراپ(

)3(.Leontis   

  77: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

گفتن نیايد به فراوانى در میان چادرھا ريخته و كنون در دست اينان بود آريستیديس نه 
گونه دستى به آنھا نزد و نزديك نرفت بلكه ديگران را ھم نگذاشت كه  تنھا خويشتن ھیچ

سانى به دزدى چیزھايى برده باشند و او نزديك رفته يا دستى به آنھا بزنند مگر آنكه ك
زيرا يكى از ايرانیان كه . بردار كرد مشعل »1«  آگاه نشده باشد چنانكه اين كار را كالیاس

گويا او را ديده و از مويھا و نشانیھا كه بر سرش بوده او را پادشاه پنداشته بود، از اين 
و گودالى را كه در آنجا مقدار  جھت در برابر او به خاك افتاده سپس دست او را گرفته

گزافى زر نھان ساخته بود نشان داد و كالیاس كه مرد بسیار ستمگر و ناپاكى بوده آن زر 
  .را برگرفته ھم آن مرد را كشت تا كسى ديگر از موضوع آگاه نباشد

 »2«  اند به خاندان او نام الكوپلوتى از اين جھت در شعرھايى كه براى خنده سروده
آمدھا اندكى  باشد، پس از اين پیش اند كه معنى آن توانگرى يافته از گودال مى داده

  .برگزيده شد »3«  نگذشت كه آريستیديس آرخون

گويد كه اين سمت او اندكى پیش از مرگش بود كه  اگرچه ديمتريوس فالیرى چنین مى
سال آرخونى او روى كه جنگ پالتاى در  »4«  و كانثیپديس. پس از جنگ پالتايا روى داد

. يابیم اند ما ھرگز نام آريستیديس را نمى ھا كه جانشینان او را شمرده در سالنامه. داد
كه جنگ ماراتون در سال آرخونى او رويداد ما پشت سر او نام  »5«  ولى فاينپوس

  .يابیم كه ياد كرده شده آريستیديس را مى

وده انبوه بیش از ھمه دادگرى او را ى ستوده خوبیھايى كه آريستیديس داشت ت از ھمه
چه او در ھر كارى و ھر زمانى اين خوى خود را نشان . پسنديدند و شیفته آن بودند مى
داد و از اينجا با آنكه از يك خاندان عادى برخاسته و مرد تنگدستى بیش نبود، ھمچون  مى

 »6« .كردند ياد مىيافته بود كه مردم او را به اين لقب » دادگر«پادشاھان لقب خجسته 
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گردانید سرانجام  لیكن ھمین لقب كه نخست شھرت و نیكامى او را ھر چه بیشتر مى
  .ى رشك ديگران گرديده باعث زحمت او شد مايه

______________________________  
)1.(Callias   

)2.(Laccopluti   

)3.(Archon   

)4.(Xanthippides  از حكمرانان آتن بوداز گفته خود پلوتارخ پیداست كه يكى.  

)5.(Phaenippus   

گان سروده كه ما از ترجمه آن چشم  پلوتارخ در اينجا شرحى درباره دادخدايان و بنده). 6(
  .پوشیديم

  78: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ساخت بدين  به ويژه ثمیستوكلیس كه از رشك و كینه يك رشته خبرھايى پراكنده مى
آريستیديس در بیرون به داورى میان مردم پرداخته و بدينسان محكمه را از كار عنوان كه 

آنكه  انداخته و ھمانا مقصود اين است كه بدينسان خود را فرمانرواى مردم گرداند و بى
دربار و پاسبانى داشته باشد پادشاھى كند و چون پس از فیروزى كه يونانیان، به تازگى 

اندازه  فرازى افزوده از اينجا ھیچ كس را با شھرت بى ى و گردنيافته بودند مردم بر دلیر
اين نیز علت ديگر كار بود كه از دور و نزديك در شھر گرد آمده به آيین . تافتند برنمى

اوستراكیسم، آريستیديس را از شھر بیرون راندند و راستى اين است كه رشكھايى بر 
زيرا اوستراكیسم . ترس از بیدارگرى گزاردند آريستیديس در دلھاى خود داشتند و نام آن را

تنھا براى گوشمال كسان نبود، بلكه منظور بیشتر از آن اين بود كه چون كسى شھرت 
  .گرديد او را از میان بردارند اندازه يافته زور و نیرويش روز افزون مى بى

ز آن تھى به عبارت ديگر اين راھى بود كه كسانى رشكھاى خود را به كار برده و دل ا
  .گردانند، تا زيان آن رشكھا از ده سال بیرون راندن يك كسى بیشتر نباشد

اين اصل مقصود از آيین اوستراكیسم بود، لیكن سپس اين آيین را درباره ھر فرمانروايى 
بردند تا از گزند و آزار او آسوده شوند و آخرين كسى را كه بدين آيین از شھر  نیز به كار مى

  .بود »1«  ھوپربولوس بیرون راندند

كه دو تن مرد  »3«  و نیكیاس »2«  علت بیرون راندن اين ھوپربولوس ھم آنكه آلكبیاديس
مردم در تھیه آن بودند كه به . نیرومند و كاركن در شھر بودند ھر يكى دسته ديگرى داشت

دام يك دستیارى آيین اوستراكیسم يكى از اينان را بیرون برانند و درست روشن نبود كه ك
  .از آن دو بیرون رانده خواھد شد
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ھاى خود را به روى يكديگر ريختند و ھوپربولوس را از  اين بود آنان دست يكى كرده و دسته
  شھر بیرون راندند

  .از اينجا مردم سخت دلگیر گرديده و از آيین اوستراكیسم بیزار شدند و آن را برانداختند

اش اينكه ھر كسى يك تكه سنگى يا سفالى كه  خالصهاما دستور به كار بستن آن كار 
   به يونانى

______________________________  
)1.(Hyperbolus   

  .سرگذشت او خواھد آمد). 2(

)3.(Nicias يكى از سرداران معروف آتن   

  79: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خواست از شھر بیرون  گرفت و نام آن كسى را كه مى نامیدند برمى مى »1«  اوستراكون
رانده شود به روى آن نوشته به جايى در بازارگاه كه نرده چوبى گرد آن كشیده بودند 

شمرد زيرا اگر شماره آنھا از شش ھزار  ھا را مى برد و در آنجا قاضى نخست آن تكه مى
  .شماردند ت و آن را نارسا مىگرف بود اوستراكیسم انجام نمى كمتر مى

ھاى  آورد و ھر كسى كه تكه ھاى ھر يك نامى را جدا كرده به يك سوى مى سپس تكه
شد، ولى از  بیشتر به نام او نوشته شده بود براى مدت ده سال بیرون رانده مى

  .توانست يافت ھايى كه از آن خود داشت بھره مى زمین

اى به او بر  سواد و ساده اندن آريستیديس فرد بىاند كه در داستان بیرون ر چنین گفته
كند كه بر روى آن  دھد و خواھش مى شناخته مى خورده و تكه را به آريستیديس كه نمى

آيا چه رنجشى از : پرسد آريستیديس در شگفت شده مى. را بنويسد» آريستیديس«نام 
  ...آريستیديس يافته است؟ 

شناسم، لیكن اربس  ام بلكه او را ھرگز نمى نیافتهھیچ رنجشى از او : گويد مرد ساده مى
. ام شنوم از شنیدن اين نام به ستوده آمده مى» آريستیديس دادگر«كه نام او را 

آنكه سخن ديگرى بر زبان براند آن را از او برگرفته، نام خود را به روى آن  آريستیديس بى
ى خود را به سوى آسمان رفت دستھا دھد و چون از شھر بیرون مى نوشته باز پس مى

نايد آن روزى كه آتنیان نیازمند گرديده يادى از من بكنند و اين به : برداشته چنین گفت
  .عكس دعايى بود كه اختلیس كرده بود

لیكن سه سال پس از آن ھنگامى كه خشايار شاه لشكر به تسالى و بويوتا از خاك آتیكا 
نده شده اجازه دادند كه به شھر باز گردد و اين آورد آتنیان اين تصمیم را لغو ساخته به را

كار را بیشتر از آن جھت كردند كه مبادا او خويشتن نزد ايرانیان رفته و ديگران را ھم از 
  .يونانیان فريب داده بدانسوى كشاند
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بردند چه او ھمان  جھت گمان بد درباره او مى ولى بايد گفت كه او را نشناخته بودند و بى
كوشید و آتنیان را براى جانفشانى در  پیش از آن بیرون راندن ھمیشه مى كسى بود كه

  .گردانید راه آزادى خودشان دلیرتر مى

  پس از آن ھم كه ثمیستوكلیس سردار آتنیان گرديده و ھمگونه نیرو در دست او بود اينجا

______________________________  
)1.(Ostracon   

  80: پلوتارخ، ص ايرانیان و يونانیان به روايت

ترين  كوشید بزرگ ساخت و بدينسان مى نیز با كردار و گفتار ھمراھى از او دريغ نمى
خواست جزيره  ھنگامى كه ايوروبیاديس مى. ترين مردمان گرداند نام دشمن خود را نیك

ساالمیس را رھا كند و از آن سوى كشتیھاى دشمن شبانه به كار برخاسته ھمه آن 
ھا را بسته بودند و كسى از يونانیان از اين موضوع آگاھى  رگرفته راه تنگهپیرامونھا را ب

نداشت، اين تنھا آريستیديس بود كه خود را به خطر انداخته و از میان كشتیھاى دشمن 
: گذشته و شبانه از آپیگنا به چادر ثمیستوكلیس درآمده و او را ديدار كرده چنین گفت

سود و كودكانه خود را كنار گذارده اين زمان  بى خوبست ما آن كشاكش! ثمیستوكلیس
شما در فرمانروايى و . اى كنیم كه نتیجه آن رھايى و ايمنى يونان باشد كشاكش در زمینه

بینیم كه شما تنھا  زيرا اكنون چنین مى. زنى فرماندھى خود و من در ياورى شما و رأى
نید و در اين باره اگرچه مردم ك ھا مى كسى ھستید كه پافشارى در زمینه نگھدارى تنگه

زيرا سراسر دريا در پشت . كند خودمان مخالفت نمودند، ولى دشمن به شما يارى مى
باشد و ما كنون راھى در پیش نداريم جز آنكه  سر و پیرامون ما پر از كشتیھاى دشمن مى

  .دلیرى و جنگجويى از خود نشان بدھیم وگرنه راه گريز ما بسته است

  :در پاسخ او گفتثمیستوكلیس 

آريستیديس من تا بتوانم نخواھم گذاشت شما در اين نیكى بر من برترى جويید و 
ھمیشه خواھم كوشید از اين رفتار شما پیروى نموده اگر توانستم در نكويى بر شما 

  .برترى جويم

سپس تدبیرى را كه در برابر ايرانیان به كاربرده بود بازگفت و خواستار گرديد كه با 
آنكه جنگى كرده  وروبیاديس ديدارى نموده و چگونگى را گفته به او آگاھى دھد كه بىاي

  .شود از آنجا بیرون رفتن نشدنى است

در شورايى كه براى . زيرا امید بسیار داشت كه ايوروبیاديس سخن او را باور خواھد نمود
گفت  چنین مىكورسى در برابر ثمیستوكلیس  »1«  كار جنگ برپا شده بود كلیئوكريتوس

باشد و اينست كه با آنكه در اينجاست ھرگز لب  داستان نمى كه آريستیديس با شما ھم
  .كند به گفتگو باز نمى

  :آريستیديس پاسخ او را داده گفت
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باشد و  من اين آشتى را نكردم مگر براى اينكه ديدم رأى ثمیستوكلیس بھترين رأى مى
رام كسى است، بلكه از جھت آنست كه رأى او را كنون در اينجا كه خاموشم نه از بھر احت

  .پسندم مى

______________________________  
)1.(Cleocritus   

  81: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

را  »1« ولى آريستیديس جزيره پسوتالیا. بدينسان سركردگان يونان به كار پرداخته بودند
اى از سپاھیان  ديد كه دسته ھا در برابر ساالمین بود مى كه جزيره كوچكى در آن تنگه

از اين جھت با چند تا از كشتى كوچك ھمراه يكدسته از . اند دشمن به آنجا درآمده
ھمشھريان دالور و جانسپار خود به آنجا رفت و بر آن سپاھیان چیره گرديد ھمگى آنان را 

  .ز پیشروان ايشان را كه زنده دستگیر ساختبكشت مگر يكدسته ا

درنگ آنان را به نزد  از جمله اينان پسران ساندااوكى خواھر خشايار شاه بودند كه بى
ثمیستوكلیس فرستاد و چنانكه گفته شده به دستور يك وحى به فرموده ايوفراندتیس 

  »2« .آشام گردانیدند كاھن ھر سه ايشان را قربانى باخوس خون

سوى آريستیديس بر گرداگرد جزيره سپاھیان گزارده كوشید كه كسى از ھمراھان از آن 
ترين جايگاه جنگ بود و  زيرا آنجا نزديك. او نابود نگردد و كسى از دشمنان جان به در نبرد
داد و به ھمین جھت بود كه سپس يك  سختى كشاكشى ھمه در آن پیرامون روى مى

  »3« .گمارده شدنشان فیروزى در جزيره پسوتالیا بر

  :پس از اين جنگ ثمیستوكلیس براى آنكه آريستیديس را بیازمايد به او چنین گفت

ايم لیكن يك كار بھتر ديگرى را ھم بايد بكنیم و آن نگاھداشتن  ما كار بسیار نیكى كرده
باشد بدينسان كه به سوى ھلسپونت راه پیموده پلى را كه در آنجا از  آسیا در اروپا مى

  .اند ببريم ديد آوردهكشتى پ

بلكه اگر . ھرگز چنین انديشه را به دل خود راه مده: آريستیديس داد كشیده گفت
زيرا ما اگر راه . توانى راھى پیدا كن كه اين مادان ھر چه زودتر از خاك يونان بیرون روند مى

به  آنان را ببنديم ناگزير شده به كوشش سخت خواھند برخاست و با آن سپاه انبوه روى
اين بود كه ثمیستوكلیس آرناكیس خواجه را كه اسیر در دست او . درون يونان خواھند آورد

بود فرستاده دستور داد كه نزد خشايار شاه شتافته به او آگھى دھد كه يونانیان 
ولى ثمیستوكلیس آنان را از عزيمت . خواھند به سوى پل رفته آن را ويرانه گردانند مى

  .بازداشته است

  درنگ به سوى ھلسپونت شتافت ولى ماردونیوس را با ارشاه از اين خبر ترسیده بىخشاي

______________________________  
)1.(Psyttalea   
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  .اين داستان را در ترجمه حال ثمیستوكلیس درازتر سروده است). 2(

میالد پیش از  480اند اين حادثه در سال  از روى حسابى كه دانشمندان اروپايى كرده). 3(
  .ده سال ديرتر از جنگ ماراتون. بوده است

  82: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كارآمدترين بخش سپاه خود نزديك به سیصد ھزار تن در يونان باز گزاشت و اين خود 
دشمن پافشارى بود كه چون به زور و نیرومندى دسته پیادگان خويش اطمینان بسیار 

شما در دريا : نوشت به اين مضمون ھاى الف و گزاف به يونانیان مى هاز اينجا نام. داشت
به سپاھیانى چیره درآمديد كه آنان ورزيده جنگ در خشكى بودند و عادت به كشتى و 

دشتھاى بويوتیا . ولى اكنون دشت پھناور تسالى به روى شما باز است. پارو نداشتند
 -ى جنگ نمايد چه پیاده باشد و چه سوارهمیدانگاه شايانى براى ھر دالورى است كه آرزو

از آنسوى در نھان پیامھايى با نوشتن يا به زبان پیامبران براى آتنیان فرستاده از زبان 
داد كه شھر آتن را دوباره بسازد و مقدار گزافى پول به آنان بدھد  پادشاه وعده به آنان مى

اين كه آنان در جنگ دخالت  و آنان را به فرماندھى سراسر يونانیان برساند به شرط
  .ننمايند

الكیدومنیان اين خبر را شنیده و بیمناك شده فرستاده نزد آتنیان فرستادند كه با آنان در 
اين باره گفتگو نمايند و آنان زنان و فرزندان خود را به اسارت روانه گردانیده براى خرج آن 

زيرا در نتیجه آنكه شھر آتن و زمینھاى . بپذيرنداند پول از اسپارتیان  كسانى كه از پا افتاده
آتنیان فرستادگان را . پیرامون آن لگدمال گرديده مردم آن شھر دچار سختى گرديده بودند

باشد  پذيرفته و به آموزگارى آريستیديس پاسخى به آنان گفتند كه درخور ستودن مى
  :بدينسان كه گفتند

  .شناسند ر چیز را شايان خريد و فروش مىداريم كه ھ ما دشمنان خود را معذور مى

  .تر از پول سراغ ندارند زيرا كه آنان چیزى گرانمايه

چیزى امروز ما را به چشم  ولى الكیدومنیان را چگونه معذور داريم كه تنھا تنگدستى و بى
كنند و اينست كه به ما در برابر جنگ با دشمن  آورده و گرانمايگیھاى ما را فراموش مى

  !دھند؟ نويد نان و آب مىيونان 

به الكیدومنیان پیغام رسانید كه : آريستیديس دوباره فرستادگان را به انجمن آورده گفت
ھرگز چیزى در روى زمین يا در زير آن نیست كه نزد مردم آتن گرانبھاتر از آزادى يونان 

  .باشد

ردانیده و سپس روى خود را به فرستادگانى كه از جانب ماردونیوس آمده بودند برگ
  :خورشید را بر آسمان نشان داده گفت
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تا اين خورشید در گردش خود پايدار است مردم آتن به كیفر آن زمینھايى كه ايرانیان 
اند در جنگ با ايشان پايدار  ھايى كه آتش زده سوزانیده اند و پرستشگاه پايمال ساخته

  .خواھند بود

  83: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

گذشته از اين كارھا قانونى را پیشنھاد كرد درباره اينكه كاھنان نفرين بخوانند بر ھر كسى 
  .كه به سوى ايران بگرايد و يا از پیمان ھمدستى يونانیان كناره گزيند

چون مارونیوس ھجوم ديگرى به خاك آتیكا آورد از آن جھت آتنیان دوباره شھر را رھا كرده 
  .بردند به جزيره ساالمین پناه

در اين ھنگام بود كه آريستیديس را به فرستادگى نزد الكیدومنیان فرستادند تا آنان را 
پروايى نمودن و سپاه را دير فرستادن نكوھش كند و از آنان براى نگاھدارى آن  درباره بى

  .بخش يونان كه ھنوز آزاد مانده ياورى بخواھد

و نكرده و ھمچنان سرگرم جشن و بازى بود گونه پروايى به اين سخنان ا ولى ايفوران ھیچ
ولى شبانه پنج ھزار اسپارتى كه ھر يكى ) زيرا اين ھنگام يكى از جشنھا فرا رسیده بود(

آنكه آتنیان كه در آنجا  با خود داشت روانه كرد بى »1«  از آنان ھفت تن پرستار از ھلوتان
  .بودند آگاه شوند

  :مده شكايت آغاز نمود آنان پاسخ داده گفتندو چون آريستیديس دوباره به گفتگو درآ

باشد و  مى »2«  وگرنه سپاه ديرزمانى است كه در اورستیوم. بینید شايد شما خواب مى
  .خواندند در پیش دارد و اين نامى بود كه ايرانیان را با آن مى» بیگانگان«راه را به سوى 

  :آريستیديس گفت

كه بايد به دشمن بپردازيد چرا به دوستان  اين چه ھنگام ريشخند كردن است در جايى
ولى در نوشته آريستیديس نه . رسانید؟ اين سخنى است كه ايندومنیوس آورده آزار مى

شود كه به  ديده مى »3«  نام خود او بلكه نامھاى كیمون و كسانثیپوس و مورونیديس
  .اند فرستادگى برگزيده شده

ار تن سپاه آھنگ پالتايا را كرد كه در آنجا با چون او را به سردارى برگزيدند با ھفت ھز
اوسانیاس سردار ھمگى يونانیان ھمراه اسپارتیان به او پیوست نیز لشكرھاى ديگر 

  .يونانیان به ايشان پیوستند

بوده سراسر كنارھاى آن را فراگرفته بودند و  »4«  لشكرگاه ايرانیان در كنار رود آسوپوس
  .ه نتوانسته بودند حايلى بر گرداگرد خود بكشندشماره آنان چندان فزون بود ك

اى چھار گوشه بر گرد آن كشیده  ولى بنه و ابزار آنان و چیزھاى گرانبھا كه داشتند ديواره
  .گرديد بودند كه درازى ھر گوشه آن يكمیل بیشتر مى
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______________________________  
)1.(Helot خواندند به اين نام مى بندگان و اسیران كه نوكر و پرستار بودند  

)2.(Oresteum   

)3.(Myronides   

)4.(Asopus   

  84: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

گويى كرده  از مردم ايلیا به پااوسانیاس و به ھمگى يونانیان چنین پیشین »1«  تیسامنوس
بلكه دشمن را دفاع ولى بايد از جاى خود نجنبیده ھجوم نبريد . بود كه فیروز خواھید درآمد

  .نمايید

ولى آريستیديس كس بدلفى فرستاد و از خدا چنین پاسخ گرفت كه آتنیان بر دشمن 
 چیره خواھند شد و بايد بر زئوس و ديگر خدايان نیايشھا كنند و بر پھلوانان قربانیھا بگذارند

  .به جنگ برخیزند »3«  نیز بايد در خاك خود در دشت كیريس »2«

زيرا قھرمانى كه نام برده . داستان اين وحى به تشويش افتاده فروماند آريستیديس از
از آن پالتايا بودند ولى از آن سوى دستور . شده و بايستى قربانیھا براى آنان گذارده شود

ساخت كه به خاك آتن باز پس  جنگ در خاك خود آتنیان و در دشت كیريس او را ناگزير مى
  »4« .گردد

سركرده سپاھیان پالتاى در  »5«  دانست چه بايد كرد اريمنستوس نمى در اين میان كه او
  .خواب زئوس را ديدار كرد

  :زئوس از او پرسید

  .آيا يونانیان چه تصمیمى دارند

  :آريمنستوس گفت

فردا به سوى كیريس روانه خواھیم شد كه از روى دستور اپولو با دشمنان در ! آقاى من
   آنجا كارزار كنیم

  :داده گفتزيوس پاسخ 

زيرا آنجايى كه خدا به شما نشان داده جز در . رويد ولى شما در اين باره به خطا مى
  .ھمین خاك پالتاى نیست كه اگر جستجو كنید خواھید يافت
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آريمنستوس از خواب بیدار شده كس فرستاد و پیرمردان و دانايان شھر خود را به آنجا 
ستجو پرداختند و در نتیجه كوشش جايى را در خوانده و به آنان گفتگو كرده با ھم به ج

اى به نام كیريس  پیدا كردند كه در آنجا پرستشگاه كھنه »6«  دامنه كوه كیسايرون
  ايستاد و اين بود از مى

______________________________  
)1.(Tisaminus   

اين جھت براى رسانیدند از  يونانیان چون قھرمانان و پھلوانان را به رتبه خدايى مى). 2(
  .گزاردند آنان قربانى مى

  .ايم ھاى پلوتارخ را مختصر گردانیده در اين بخش گفته). 3(

)4.(Cees   

)5.(Arimnestus   

)6.(Cithaeren   

  85: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

جايى زيرا . او چون بیامد آنجا را براى جنگ بھترين نقطه يافت. دنبال آريستیديس فرستاد
بود كه براى پیاده بسیار آسان ولى براى سواره بسى سخت و دشوار بود و از ھر باره 

  .نمود براى يونانیان شايسته مى

از آنجا كه ھمه دستور وحى جاى خود را گیرد آريمنستوس چنین پیشنھاد نمود كه سر 
و اين بخش  حدى را كه تا آن ھنگام در میان خاك آتن و خاك پالتاى داشتند تغییر بدھند

  .زمین را به آتنیان واگزارند تا خاك آنان شمرده شود و جنگ در آنجا كرده شود

مردم پالتاى اين پیشنھاد او را به دلخواه پذيرفتند و اين غیرت و گذشت آنان چندان شھرت 
يافت كه چندين سال پس از آن ھنگامى كه الكساندر خداوند ھمگى آسیا گرديد 

وباره برآورده در میان بازيھاى اولمپیاد دستور داد جار كشیدند كه ديوارھاى پالتاى را د
سازد و اين به پاداش پاك سرشتى و  پادشاه مھر و نوازش از مردم پالتاى دريغ نمى

بزرگوارى است كه آنان در زمان جنگھاى مادى نموده به دلخواه زمینھاى خويش به آتنیان 
  .بخشیدند و ھمدست آنان مردانه جنگ كردند

بر سر جايگاه خود در صف سپاه با آتنیان كشاكش آغاز نمودند زيرا  »1«  مردم تیگیات
تیگیاتیان ھم . بدانسان كه رسم بود اسپارتیان بايستى دست راست لشكر را بگیرند

خواستار بودند كه دست چپ به آنان سپرده شود و در اين باره دستاويزھايى از شھرت و 
  .نیكنامى پدران خود داشتند
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آتنیان از اين كار ايشان برآشفتند ولى آريستیديس پا به جلو گزارده و لب به گفتار باز 
  :نموده چنین گفت

افزايد و  ھمه بدانید كه جاى نه بر دلیرى جنگجويان مى! اى اسپارتیان و اى يونانیان ديگر
گزاريم سپاريد ما كوشش خواھیم كرد كه ن كاھد شما ھر جايى را براى ما مى نه از آن مى

زيرا ما به اينجا نه براى نبرد با ھمخاكان خود بلكه از . دار گردد سرفرازيھاى پیشین ما لكه
   ايم بھر دشمنان آن خاك آمده

خواھیم  خواھیم نیكیھاى گذشتگان خود را به ياد ديگران بیاوريم بلكه مى گاه نمى ما ھیچ
  .بدھیم در سايه دلیرى و جانسپارى نیكیھاى خود را به ھمگى نشان

نتیجه اين گفتار او بود كه شوراى جنگى نیز ھواى آتنیان را داشته دست چپ سپاه را به 
  .آنان شمرد

______________________________  
)1.(Tegeatae   

  86: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آشفته  چون در اين ھنگام ھمگى يونان سامانش به ھم خورده بیش از ھمه كار آتنیان
اى از كسانى كه از خاندانھاى بزرگ برخاسته خداوند زمین و دارايى بودند  دسته. شده بود

اند،  ديدند دارايى خود را از دست داده و نام و شھرت خويش را ھم باخته و اين زمان مى
اى در پالتاى گرد ھم  اند از اين جھت در يك خانه نامى افزوده ولى ديگران بر شھرت و نیك

  .ه چنین نیرنگ انديشیدند كه به كوشند و حكومت را به دست ايرانیان بیاندازندآمد

آمد در لشكرگاه نیز رخته پديد آورد و كسانى فريب آنان را خوردند و آريستیديس  اين پیش
كیفر نگزارد و  چون آن را دريافت به پاس سختى زمان خواست از يك سوى بدكرداران را بى

از اين جھت با آنكه كسان بسیارى آلوده تھمت . درى نرساند پرده از سوى ديگر كار را به
  .بودند او تنھا ھشت تن را به زير بازپرس كشید

از اينان دو تن چون پیشاھنگان آن خیانت بودند و گناھشان بسى بزرگ بود خود ايشان از 
  یاساز مردم المپرا و ديگرى آگیس »1«  لشكرگاه گريخته ناپديد شدند يكى آيسخینیس

  :اما ديگران را آريستیديس رھا نموده چنین گفت. از مردم اخارينا »2«

شما در اين ھنگام فرصت آن داريد كه پشیمانى و توبه خود را در سايه جانفشانى و 
چنین بینگاريد كه مدتى پنھان شده بوديد و كنون بیرون آمده توبه . كوشش آشكار گردانید

  .انى بثبوت رسانیدكنید و توبه خود را با جانفش مى

خواست دلیرى يونانیان را بیازمايد و اين بود كه ھمه سوارگان خود را كه  ماردونیوس مى
پرداخت بر سر آنان  ى نیرومندى بودند خود او نیز در میان ايشان به جنگ مى دسته

  .فرستاد
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وده و در يونانیان بر دامنه كوه كیثايرون چادر زده بودند مگر میگاريان كه سه ھزار تن ب
دشت چادر زده بودند و اين بود كه سوارگان ايران نخست بر سر اينان تاختند و از ھر 

درنگ كس نزد پااوسانیاس فرستاده از او يارى  سوى به جنگ پرداختند میگاريان بى
توانستند در جلو آن ھمه سوارگان ايران ايستادگى  زيرا به تنھايى ھرگز نمى. طلبیدند

  .نمايند

ديد كه چادرھاى میگاريان از بس  اس اين پیام ايشان را شنیده و خود با چشم مىپااوسانی
رسید پوشیده گرديد و خود آن سپاھیان به يك جاى تنگى  كه تیرھا و زوبینھا به آنھا مى

دانست چگونه  ولى او سراسیمه گرديده نمى. اند پناھنده شده به پايیدن خود پرداخته
اى  سرانجام دل بفرستادن دسته. ا به يارى آنان بفرستدھاى سنگین ابزار خود ر دسته

   نھاد ولى براى آنكه

______________________________  
)1.(Aeschines   

)2.(Agesias   

  87: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

سپاھیان و سركردگان را به چنین كارى برانگیزد پرسید كه كیست به نگھدارى میگاريان 
را كه يكى  »1«  بشتابد؟ ديگران كه پس ايستادند آريستیديس داوطلب شده المپیادورس

از سر كردگان زيردست او و خود مرد بسیار دالورى بود با سیصد تن برگزيده از آتنیان و 
  .اى از تیراندازان به میدانگاه فرستاد دسته

كه سر كرده  »2«  یستیوساز آن سوى ماس. اينان به زودى آماده گرديده بدانجا شتافتند
سیما بود  اندازه جنگجو و دلیر و ھمچنین تناور و خوش سوارگان دشمن و خود مردى بى

  .اين كار آنان را دريافت و عنان اسب را برگردانیده به جلو آنان شتافت

از اين جھت جنگ بسیار سختى درگرفت و ھر دو سوى چنان كوشیدند كه تو گويى 
ولى چون اسب ماسیستیوس زخم برداشت و او را . ان خواھد بودآخرين جنگ اين جنگ آن

بر زمین انداخت و او برافتاده از سنگینى زره و ابزارھاى خود نتوانست به چابكى برخیزد 
ولى ھیچ يك از اين زخمھا اثرى نداشت . آتنیان گرد او را گرفته پیاپى زخمھا فرود آوردند

مگر يكى . سر و رو پوشیده از زر و برنج و آھن بود چرا كه سراسر تن او از سینه و رانھا و
  .از آتنیان از رخنه نقاب آھنین زخمى رسانیده او را بكشت

  .ديگر سپاھیان ايران اين به ديده روى بگريز آوردند و آن الشه را در میدان بازگزاردند

از دشمن  بزرگى اين فیروزمندى يونانیان نه تنھا از اين جھت بود كه گروه بس انبوھى را
كشته بودند بلكه از رفتار خود ايرانیان ھم پیدا بود كه آن فیروزى يونانیان بس بزرگ بوده 

زيرا ھمه موى ستردند و از اسبھا و استرھاى خود ھم موھا را بريدند و سراسر آن دشت 
  .را پر از شیون ساختند
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بود و به اندازه او  زيرا ماسیستیوس كه از دست آنان رفته بود در رتبه نزديك ماردونیوس
  .ارج و نیرومندى داشت

  .پس از اين زد و خورد سوارگان زمان درازى ھیچ يك از دو سوى به جنگ برنخاست

كنند ھم به يونانیان و ھم به  گويى مى گويان كه از رھگذر قربانیھا پیشین زيرا پیشین
ه دفاع ايستند فیروزى ايرانیان چنین گفته بودند كه اگر به ھجوم نپردازند و در جاى خود ب
  .از آن ايشان خواھد بود ولى اگر ھجوم كردند شكست خواھند ديد

سرانجام ماردونیوس چون ديد آذوقه سپاه بیش از چند روز باز نمانده از آن سوى يونانیان 
  .شتافتند گرديدند زيرا كسانى از سر نو به يارى آنان مى تر مى پیاپى فزون

______________________________  
)1.(Olympiadorus   

)2.(Masistius   

  88: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

از اين جھت دست از شكیبايى برداشته بران سر شد كه بار ديگر جنگ را دنبال كند ولى 
گیر ساخته  خواست كه ھنگام دمیدن آفتاب از روداسوپوس گذشته و يونانیان را غافل مى

آنان بتازد و اين قصد خود را شبانه به سركردگانى كه زيردست او بودند  به يك ناگاه بر سر
  .باز نمود

شب سوارى نھانى به لشكرگاه يونانیان آمده چون به نزديك پاسبان  ھمان شب ھنگام نیم
خواھد آريستیديس آتنى را ديدار كند و چون آريستیديس خبردار  رسید چنین گفت كه مى
  :آن سوار چنین گفتشده به شتاب نزد او آمد 

باشم و اينكه در چنین ھنگامى خود را به خطر  من الكساندر پادشاه ماكیدونى مى
من ترسیدم كه ھجوم ناگھانى . ام براى دلبستگى است كه به شما دارم سختى انداخته

  .بايد جنگ كنید ايرانیان سامان شما را به ھم بزند و نتوانید بدانسان كه مى

س فردا جنگ آغاز كرده به ھجوم خواھد برخاست و اين نه از آن جھت بدانید كه ماردونیو
است كه امید به پیشرفت خود دارد يا اينكه دلیرى او را به اين كار برانگیخته است بلكه از 

  .كمى آذوقه ناگزير است كه به كوشش برخیزد

دھد و  ستور نمىوحى نیز چنین كارى را د. اند گويان او را از ھجوم منع كرده با آنكه پیشین
حال او ناگزير از جنگ  باشند بااين اين است كه سپاھیان ھمه ناامید و دلشكسته مى
  .كردن است وگرنه به نايابى آذوقه دچار خواھد گرديد

اين سخنان را گفته از آريستیديس خواستار گرديد كه اين نیكى را فراموش نگرداند ولى به 
  .ھیچ كس باز نگويد

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


اد كه پنھان كردن آن از پااوسانیاس كه سردار ھمگى است درست آريستیديس پاسخ د
دارم تا ھنگامى كه جنگ به پايان برسد و در  نخواھد بود ولى از ديگر كسان پاك پنھان مى

خواھى  آن ھنگام اگر يونانیان فیروز درآمده بودند راز را آشكار بايد كرد كه ھمگى از اين نیك
  .شما خرسندى نمايند

ماكیدونیا بر اسب خود نشسته بازگشت و از آن سوى آريستیديس به  سپس پادشاه
چادر پااوسانیاس رفته او را از چگونگى آگاه ساخت و او سركردگان را نزد خود خوانده 

  .دستور داد كه سپاه را به صف بگذارند

نويسد كه پااوسانیاس با آريستیديس گفتگو كرده چنین  در اينجا ھیرودوتس چنین مى
  كه آتنیان جاى خود را تغییر داده دست راست لشكر را بگیرند تا در برابر خودخواست 

  89: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اند و از اين  چرا كه آنان جنگ ايرانیان را ديده شیوه كارزار آنان را شناخته. ايرانیان باشند
یر خواھند بود ولى دست چپ را به او وا توانند با آنان نبرد نمايند و بر آنان دل جھت بھتر مى

  .گزارند كه در برابر يونانیان ھمدست ايران باشد

سركردگان آتن اين پیشنھاد را از پااوسانیاس از راه زورگويى دانستند و خوارى خود 
ھاى لشكر ھر كدام به جاى خود باز مانده تنھا اينان  پنداشتند كه در جايى كه ديگر دسته

شیده شوند كه تو گويى غالمان يا اسیرانى ھستند و بايد زبون خواھش از جايى جايى ك
  .ھاى دشمن گسیل دارند و فرمان ديگران باشند و آنان را به برابر نیرومندترين دسته

زيرا مگر اندكى پیش از اين . گفت ھر دو سوى در اشتباه ھستید ولى آريستیديس مى
خواستید جايگاه  نموديد و مى ان نبرد مىنبود كه شما آتنیان بر سر دست چپ باتیگیاتی

  تر به شما داده شود؟ سخت

نمايند وجود شما را  حال كنون كه الكیدومنیان دست راست را به شما واگزار مى بااين
دھند  گزينند، ديگر چرا ناخرسند باشید و از اين برترى كه به شما مى پیشوايان جنگ برمى

آمد نیكى است كه شما با ھمخاكان خود جنگ  شادمانى نكنید؟ و آنگاه اين خود پیش
  .نكرده به جاى آنھا با آسیايیان كه دشمنان طبیعى شما ھستند جنگ نمايید

پس از اين سخن آتنیان به چابكى جاى خود را با الكیدومنیان عوض كردند و در میان اين 
  :گفتند تغییر جا به گفتگو پرداخته چنین مى

تر يا ابزارھاشان كارگرتر از آنست كه در جنگ ماراتون  مگر اين دشمنان دلھاشان بزرگ
  بودند؟

  كردار ترسوست؟ مگر جز اين است كه ھمان رختھاى زردوز و زيبا و در درون آنھا مردان زن

از اين سوى ما نیز ھمان ابزارھا و تنھا را كه داشتیم داريم جز آنكه در سايه فیروزيھا كه 
  .يما ايم اكنون دلیرتر گرديده يافته
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كنیم بلكه پاس يادگارھاى فیروزى  ما ھمچون ديگران تنھا به نام دفاع از كشور جنگ نمى
خواھیم دانسته شود كه آن  داريم و مى را كه در ساالمین و ماراتون برپا شده نیز مى

  .آمد بخت بلكه دلیريھاى آتنیان برانگیخته است نشانھا را نه ملتیاديس برانگیخته و نه پیش

از آن سوى كسانى از . كردند ھا را كرده و به چابكى جاى خود را عوض مىاين گفتگو
   مردم ثبیس اين تغییر را در سپاه يونان دريافته به ماردونیوس خبر دادند و او يا از آنكه

  90: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

را خواستار بود، ايرانیان را  رو شود و يا اينكه جنگ با الكیدومنیان خواست با آتنیان روبه نمى
به دست ديگر سپاه خود نقل داد و يونانیانى را كه در لشكر او بودند دستور داد كه در برابر 

تر كه چون پااوسانیاس از اين تغییر در لشكر ايرانیان  اين شگفت. آتنیان صف بكشند
یوس نیز بار آگاھى يافت بار ديگر او خويشتن به دست راست آمد و از آن سوى ماردون

جنگ به  از اين جھت آن روز بى. ديگر در دست چپ سپاه خود در برابر الكیدومنیان ايستاد
  .پايان رسید

سر شدند كه لشكرگاه خود را اندكى  سپس يونانیان در شوراى جنگى كه داشتند بدان
خود  زيرا در اين جاى. دورتر ببرند و جايى را پیدا كنند كه بھتر و براى آب دسترس باشد

. شد ھايى را كه بود سوارگان دشمن ويرانه ساخته بودند و آب به سختى پیدا مى چشمه
  .ولى چون شب فرا رسید و سركردگان به آھنگ رفتن بدان جايگاه روانه شدند

سپاھیان چندان آراسته و آماده نبودند كه ھمگى در يك جا روى به راه نھند و اين بود كه 
بیرون آمدند روى به سوى شھر پالتايا نھادند، در آنجا غوغايى ھمین كه از خندقھاى خود 

خواستند  اى پراكنده شدند و برخى از ايشان مى اى به گوشه پديد آورده ھر دسته
  .چادرھاى خود را در آنجا بزنند

كه  »1«  ناخواه از ديگران جدا افتاده بودند زيرا آمومفاريتوس در اين میان الكیدومنیان خواه
كشید  مرد بسیار دلیر و جنگجويى بود و از مدتھا ھمیشه با دل سوزان انتظار روز جنگ مى

تا كنون به آرزوى خود رسیده بود، از آن رفتن يونان دلتنگى نموده و آن را گريختن از جنگ 
  .شمرد مى

خواست ھرگز جاى خود را رھا نكند و با ھمراھان خود در  از اين جھت اعتراض كرده مى
  .مانجا ايستاده با ماردونیوس جنگ كندھ

پااوسانیاس نزد او آمده گفتگو كرد كه اين تغییر لشكرگاه در نتیجه رأى شوراى جنگى بوده 
ولى آمومفاريتوس سنگ بزرگى را برداشته به جلوى پاى . اند و يونانیان چنین رأى داده
  :پااوسانیاس انداخته گفت

ونگردانم و ھرگز در بند رأيى كه يك شوراى ترسو اين نشانه باشد كه من ھرگز از جنگ ر
  .داده است نباشم
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______________________________  
)1.(Amompharetus   

  91: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

پااوسانیاس در كار خود درمانده ندانست در چنین ھنگامه سختى چه چاره كند و اين بود 
كه در راه بودند فرستاده دستور داد باز ايستند تا ھمراه او كه كسى از دنبال آتنیان 

  .باشند

بدينسان خود او با بازمانده سپاه روى به پالتاى آورد و چشم آن داشت كه آمومفاريتوس 
  .نیز جنبش نموده راه بیفتد

در اين میان روز فرا رسید و ماردونیوس كه از اين جنبش يونانیان آگاھى داشت سپاھیان 
به صف نھاده و بر سر الكیدومنیان تاخت و چنان خروش و ھیاھويى برانگیختند كه  خود را

گريزند و انديشه  پندارند كه يونانیان مى پیدا بود در انديشه جنگ نیستند، بلكه چنین مى
  .دنبال كردن و پايمال نمودن ايشان را دارند

چگونگى را دانست به  زيرا پااوسانیاس ھمین كه. ولى به زودى خطاى خود را دريافتند
  .اى صف آراسته آماده جنگ بايستد سپاھیان فرمان ايست داد و دستور داد كه ھر دسته

ولى يا از جھت برآشفتگى كه از رھگذر آمومفاريتوس داشت و يا از جھت سراسیمگى كه 
  .از نزديكى ناگھان دشمن دچار گرديده بود فراموش كرد كه عالمت به ھمه يونانیان بدھد

ھاى  اينجا بود كه يونانیان به زودى و ھمگى در يك جا به يارى او نشتافتند بلكه دستهاز 
با آنكه جنگ درگرفته بود و آتش كارزار شعله . رسیدند كوچكى و پراكنده به آنجا مى

  .زد مى

يافت و از اين جھت به الكیدومنیان دستور  كرد ولى فال نیكى نمى پااوسانیاس قربانیھا مى
سپرھاى خود را بروى پاھا گزارده نگران او باشند و با دشمن ھرگز نیاويزند و  داد كه مى

چون او بار دوم به قربانى پرداخت در اين ھنگام سوارگان به حمله پرداختند و كسانى را از 
  .دسته الكیدومنیان زخمى گردانیدند

كه مرد زيبا ديدار و بسیار خوشرويى در  »1«  در اين حمله و كشاكش بود كه كالیكراتیس
  :سپاه يونانیان بود تیرى به او برخورد و چون به حال جان دادن افتاد چنین گفت

ام كه در راه  زيرا از خانه خود به ھمین آرزو بیرون آمده. من ھرگز غصه مرگ را ندارم
  .نگھدارى يونان جان ببازم

  .میرم ه مىلیكن غصه آن را دارم كه كارى از پیش نبرد
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دادند در خور  راستى ھم ھنگام بس سختى فرا رسیده و ايستادگى كه مردم نشان مى
ھاى دشمن آرام ايستاده نگران اجازه از خدايان و  زيرا آنان در برابر حمله. شگفتى بود

  .سردار خود بودند

______________________________  
)1.(Callicrates   

  92: يت پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به روا

اند در اين ھنگام كه پااوسانیاس بگزاردن قربانى پرداخته و اندكى دور از  برخى گفته
آنكه ابزار جنگى نزد خود يا ھمراھانش باشد ناگھان چند تن از مردم  لشكرگاه بود بى

كسان بر سر آنان تاخته قربانیھا را پراكنده ساخته تاراج نمودند و پااوسانیاس و  »1«  لودى
از اينجاست كه ھنوز در اسپارت . زدند او چون ابزارى نداشتند آنان را با چوب يا تازيانه مى

كوبند و اين كار را به نام يادآورى از آن  كنند پسرانى را با تازيانه مى چون قربانى مى
  .نمايند آمد مى پیش

ولى . اردندگز كاھنان قربانى پشت سر قربانى مى. پااوسانیاس سخت دلتنگ شده بود
ھاى اشكبار دست به  آمد و او روى به پرستشگاه برگردانید با ديده نتیجه به دست نمى
كرد كه اگر  داشت و به خدايان پالتايا زارى نموده چنین درخواست مى سوى آسمان برمى

فیروزى را بھره يونان نخواھند ساخت بارى اين فرصت و توانايى را به ايشان ارزانى دارند 
شوند بدانند كه با مردم دلیر و  ريھا از خود آشكار گردانند تا دشمن كه فیروز مىكه دلی

  .اند جانسپارى سروكار داشته

در میان اين زاريھاى او بود كه ناگھان حال قربانیھا تغییر يافته و اين زمان فالھاى نیكو رو 
جنگ نمود تیپ پااوسانیاس ھمین كه اشاره . ھاى فیروزى داده شد نمودن گرفت و مژده

اى شدند كه مويھاى خود را باال زده  پیاده الكیدومنیان به يك ناگاه تو گويى جانور درنده
اند و  روى به جنگ درآوردند دشمنان كه آنان را ديدند دانستند كه ھمه دل به مرگ نھاده

جدا ولى اينان از ھم . اين بود سپرھاى چوبى خود را به دست گرفته به تیرباران پرداختند
خود را ھمچنان فشرده به ھم نگھداشته به سوى دشمن دويدند و  »2«  نشده و پاالنكس

بسیارى از . سپرھاى آنان را از دستشان ربوده با حربه به سر و رو و سینه آنان زدند
ھا را به  جستند و نیزه ايشان را به خاك انداختند ولى دشمن ھم دلیرى نموده كینه باز مى

بردند و  نیز شمشیر و قمه به كار مى. ته و بسیارى از اينان را بكشتنددست لخت خود گرف
ساختند و بدينسان زمان درازى را  ھاى الكیدومنیان را از دستشان گرفته خورد مى نیزه

  .ايستادگى كردند

ولى چون . در اين میان آتنیان در نیمه راه نگران ايستاده چشم به راه الكیدومنیان داشتند
اى از پااوسانیاس نزد ايشان آمد  غوغا را شنیدند و نیز چنانكه گفته شده فرستادهفرياد و 

  و

______________________________  
)1.(Lydia  كشور معروفى از آسیاى كوچك كه نام آن بسیار شھرت دارد و اينكه در

  .نويسند غلط آشكار است مى» لیدى«كتابھاى فارسى آن را 
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)2.(Phanaix ز اصطالحھاى سپاھیگرى است كه در تاريخ يونان و روم بسیار به اين كلمه ا
  .باشد رود و مقصود از آن فوج مى كار مى

  93: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

گاه دويدند كه ياورى نمايند و  درنگ به سوى جنگ چگونگى را خبر داد از اين جھت آنان بى
  .كه ھوادار دشمن بودند آھنگ اينان كردند چون بدانجا رسیدند ناگھان يونانیانى

آريستیديس چون چنان ديد آنان را به خدايان يونان سوگند داد كه دست به جنگ باز نكنند 
شتابند مانع نباشند و چون ديد  و در برابر كسانى كه به ياورى جانبازان راه آزادى يونان مى

اند از شتافتن به ياورى  ه شدهكه آنان پرواى سوگندھاى او را ندارند و به جنگ آماد
  .الكیدومنیان چشم پوشیده با اين دسته كه پنج ھزار تن بودند به جنگ ايستاد

ولى اندكى نگذشت كه بیشتر اينان دست از جنگ برداشتند زيرا ايرانیان شكست يافته 
  .برگشته بودند

لشكريان دشمن از داد زيرا آنان در میان  اند، تندترين كشاكش با مردم ثبیس روى مى گفته
ھاى ديگر افتاده بیش از ھمه غیرت از  ھمه دلیرتر و از ھمه نیرومندتر بودند كه پیش دسته

كردند بلكه اختیار ايشان به دست  نمودند و اين كار را نه به دلخواه خود مى خود مى
  .بود ناگزير از اين كار و كوشش بودند بزرگانشان مى

نمود پیش از ھمه  اى خود جداگانه جنگ مىبارى سپاه يونان كه ھر يكى در ج
الكیدومنیان فیروزى به دست آوردند و دشمن را از جلو برداشتند و يك تن اسپارتى كه 

بود سنگى بر سر ماردونبوس زده او را بكشت و بدينسان ھمه  »1«  نامش اريمنستوس
  .سپاه ايرانى شكست خورده به میان ديوارھاى چوبى خود پناه بردند

م آتنیان ثبیس را شكسته سیصد تن برگزيدگان ايشان را بكشتند چنانكه سپس ھ
اند از ھمگى سپاه دشمن كه سیصد ھزار تن بوده تنھا چھل ھزار تن رھا شده به  گفته

  .جان به در برد ديگران ھمه نابود گرديدند »2«  سركردگى آرتابازوس

، كه پنجاه و »3« گشته گرديدولى از سپاھیان يونان تنھا يك ھزار و سیصد و شصت مرد 
آورده  »5«  بودند و چنانچه كلیديموس »4«  دو تن از اينان از آتنیان و ھمگى از تیره آيانتیس

  اينان با

______________________________  
)1.(Arimnostus   

)2.(Artabazus   

را با آن دلیرى زي. نگار پیداست كه شمارھا بنیادى ندارد ھاى خود تاريخ از ھمین گفته). 3(
رو شدن با آنان بیمناك  گويد اسپارتیان از روبه كه خود تاريخنگار از ايرانیان نقل كرده مى

توان ياور كرد كه از يك سوى دويست و شصت ھزار تن گشته گرديده و از  بودند چگونه مى
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سوى ديگر تنھا بیش از ھزار و سیصد و شصت تن نابود نشده باشد، پیداست كه 
رستى در میان نبوده و يك رشته گزافھايى بر زبان يونانیان افتاده بود و پلوتارخ شمارش د

  .آنھا را در كتاب خود آورده است

)4.(Aeantis   

)5.(Clidemus   

  94: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نمودند و به ھمین جھت است كه اين تیره ھمیشه  دلیرى بیشتر جنگ و كوشش مى
نود و يك تن كشتگان ھم از . گزارند به نام آن فیروزمندى با پول ھمگى تیره مىقربانیھا 

حال بسیار شگفت است كه  بااين. الكیدومنیان بودند نیز شانزده تن از تیگیات بودند
  :نويسد ھردوتوس مى

دانیم او بر چه زمینه چنین سخنى را  نمى. رو شدند تنھا اينان نه ديگران با دشمن روبه
  .گفته

رساند كه جنگ را ھمگى  ا آنكه شماره كشتگان و نشانیھايى كه برگمارده شده خود مىب
  .نمودند و فیروزى را ھمگى به دست آوردند نه تنھا آن سه شھر كه او ياد كرده

ولى بويوثیان آن را . كردند »6«  در روز چھارم بويیدرومیون) از روى گفته آتنیان(اين جنگ را 
گويند و از اينجاست كه ھنوز ھم مردم يونان در  مى »7«  انیموسدر بیست و ھفتم ماه پ

آيند و مردم پالتاى به شكرانه آن فیروزى قربانیھا براى خدايان  اين روز در پالتاى گرد مى
  .گزارند مى

شناسى  زيرا ھنوز در زمان ما كه علم ستاره. از اين اختالف در روزھا در شگفت نبايد بود
  .كنند و كسانى در روز ديگرى كسانى ماه را در يك روز آغاز مىپیشرفت بسیارى كرده 

دادند كه فیروزى آن روز به نام الكیدومنیان باشد و نیز  سپس آتنیان رضايت به آن نمى
اگر نبود كه آريستیديس . ھاى جنگجوى يونانى پیكار درگیرد راضى نبودند كه در میان دسته

را  »9«  و مورونیديس »8«  به ويژه لئوگراتیس دخالت كرده به درخواست و پند سركردگان
به آرامش و خاموشى باز داشت و چنین قرار داد كه موضوع به شوراى يونانیان واگذار 

  .گردد

از مقاريان چنین گفت كه اين  »10«  و چون موضوع در شورا به گفتگو گزارده شد ثیوگیتون
شرط اينكه جنگ خانگى در میانه  فیروزى را بايد به نام شھر سوم ديگرى اعالن كرد به

از مردم كورنثس بپاخواست ھمگى  »11«  برپا نشود و چون پس از وى كلواوكنیتوس
زيرا پس از اسپارت و آتن و . پنداشتند كه او اين فیروزى را به نام كورنثس خواھد طلبید

داده شود و  نامى به پالتايا كورنثس بنامترين شھر يونان بود ولى او چنین گفت كه اين نیك
  .يونانیان بر سر آن با ھم به كشاكش برنخیزند
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اين گفته او را ھمگى پسنديدند و نخست آريستیديس از جانب آتنیان رضايت آشكار 
  .سپس ھم پااوسانیاس از جانب الكیدومنیان رضايت نمود. ساخت

______________________________  
)6.(Boedromion   

)7.(Panemus   

)8.(Leocrates   

)9.(Myronides   

)10.(Theogiton   

)11.(Cleocnitus   

  95: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

بدينسان آشتى و آرامش روى داده ھشتاد تا لنت كنار گزاردند به اين قصد كه مردم پالتايا 
آن بنگارند و اين ھا در  با آن پول پرستشگاھى بسازند و آن را از آن میتروا گردانند و پیكره

  .پرستشگاه ھمان است كه تا امروز شكوه خود را نگاھداشته است

  .لیكن الكیدومنیان و آتنیان نیز ھر كدام يادگار جنگى جداگانه براى خود برگماردند

سپس از خدايان شور خواستند كه آيا قربانیھا بكنند؟ چنین پاسخ يافتند كه يك محرابى به 
گاه قربانى نكنند تا ھنگامى كه ھمه آتشھايى را  ولى ھیچ. ازندنام آزادى براى زئوس بس

اند خاموش سازند و يك آتش پاكیزه و ناآلوده از در  در يونان كه ايرانیان آلوده و ناپاك گردانیده
  .محراب عمومى دلفى روشن گردانند

ارند بیرون گردانیدند كه ھر چه آتش د قاضیان يونان اين را عنوان ساخته مردم را ناگزير مى
تواند بود آتش از  از مردم پالتاى به عھده گرفت به شتابى كه مى »1«  كنند و ايوخیداس

محراب خدا بیاورد و اين بود كه به دلفى شتافته و نخست آب به روى خود پاشیده و خود 
را پاك ساخت و تاجى از شاخه بر سر گزارده و آتش از محراب گرفته رو به سوى پالتاى 

ھنوز آفتاب فرو نرفته به آنجا رسید كه در يك روز يكصد و بیست و پنج میل راه رفته نھاد و 
بود و اين بود كه ھمین كه باز رسید و به ھمشھريان خود درود گفت و آتش را به ايشان 

  .سپرد خود او افتاده بدرود زندگانى گفت

به خاك  »2« يوكلیامردم پالتاى از او قدرشناسى كرده مرده او را در پرستشگاه دياناا
  :سپردند و روى گور او چنین عبارتى را نوشتند

  .ايوخیداس در يك روز تا دلفى شتافته و از آنجا برگشت
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ولى برخى . خوانند پندارند كه ايوكلیا ھمان ديانا است و او را به ھمین نام مى كسانى مى
و چون دوشیزه از جھان رفت از اين  »3« گويند او دختر ھركولس بود از شكم مورتو مى

پرستند و تنديسه او را در بازارھاى خود دارند كه  او را مى »4« جھت مردم بیوتیا و لوكريا
  »5« .گذارد خواھد عروسى كند پیش از آن قربانیھا براى اين مى ھر زن يا مرد كه مى

   ا آريستیديسھمچنین در يك شوراى عامى كه از يونانیان دعوت كرده بودند در آنج

______________________________  
)1.(Euchidas   

)2.(Euclia   

)3.(Myrto   

)4.(Locrea   

  .ھاى دين يونان است و ارج تاريخى ندارد ھا مربوط به افسانه اين جمله). 5(

  96: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

دينى يونان ساالنه در پالتاى گرد بیايند چنین پیشنھاد كرد كه ھمه نمايندگان و پیشوايان 
  .و انجمنى كنند و در ھر پنج سال يكبار بازيھايى به نام بازيھاى آزادى درست نمايند

گزار و يك ھزار سواره و صد كشتى باشد  نیز از ھمگى يونانیان سپاھى كه ده ھزار نیزه
ى مردم پالتاى از اين سپاه ول. آماده گردانند تا در برابر آسیايیان ھمیشه آراسته بايستند

آماده نمودن بر كنار باشند و كار آنان تنھا خدمتگزارى خدايان باشد و قربانیھا به نام 
  .خورسندى و آسودگى يونانیان بگذارند

اين پیشنھادھا پذيرفته شد و از آن پس پالتايیان تنھا براى گزاردن قربانیھا بودند كه ساالنه 
  .نانكه آن رسم تا اين زمان ھم بازمانده استشد، چ در آن شھر گزارده مى

ديد آنان میل بسیار به دموكراسى دارند و چنین  پس از برگشتن آتنیان آريستیديس مى
  .باشند اند خود سزاوار آن مى ديد كه از جھت رفتارھاى مردانه كه پیش گرفته مى

كه يافته بودند ديد كه چون ھمگى داراى ابزار جنگ ھستند و پس از آن فیروزى  نیز مى
شود خواھش آنان را با زور رد نمود  حال ھرگز نمى اند كه بااين ھمگى نیرومند و دلیر شده

از اين جھت قانونى پیش آورد كه از روى آن ھمگى مردم دست در كار فرمانروايى داشتند 
  »1« .شد و از آن پس آرخون از میان توده برگزيده مى

اى براى  گفت كه انديشه در يك انجمن عمومى مى در اين ھنگام بود كه ثمیستوكلیس
ولى انديشه بسیار . تواند گفت آتنیان انديشیده كه آن را در آشكار و میان توده نمى

  .سودمنديست و بنیاد آسايش و آرامش آتن را استوار خواھد گردانید
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خود را آتنیان آريستیديس را برگزيدند كه آن انديشه را از ثمیستوكلیس شنیده و عقیده 
بكويد و چون او با ثمیستوكلیس گفتگو نمود انديشه اين بود كه ھمگى كشتیھاى يونانیان 

  .آتش زده بشود تا در نتیجه آتنیان بر سراسر يونانیان برترى كنند

آريستیديس چون نزد مردم بازگشت چنین گفت كه انديشه ثمیستوكلیس سودمندترين 
  .انديشه ولى بدترين ستمگرى است

  .جھت يونانیان به ثمیستوكلیس گفتند كه از انديشه خود چشم بپوشد از اين

  .اين بود اندازه داد دوستى مردم و میزان اعتمادى كه بر آريستیديس داشتند

______________________________  
سولون قانونگزار معروف آتن مردم را به چھار درجه كرده بود كه تنھا از میان دو درجه ). 1(

. ھاى سوم و چھارم چنین حقى را نداشتند شد و درجه م آرخون برگزيده مىيكم و دو
  .آريستیديس آن قانون را لغو كرد

  97: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ديد كه  سپس آريستیديس را به ھمراھى كیمون روانه جنگ ساختند او ھمیشه مى
فروشند و زورگويى  ديگرى برترى مىپااوسانیاس و ديگر سركردگان اسپارت بر يونانیان 

  .كنند با آنكه خود او ھمواره نرمى نموده با ھمگى جز رفتار مھرآمیز نداشت مى

داد و  خويى از خود نشان مى چنانكه كیمون نیز اين رفتار او را پیش گرفته ھمیشه ستوده
ا كشتى يا اينكه او سردارى را از دست الكیدومنیان درآورد نه به دستیارى ابزار جنگ ي

  .اسب بلكه در سايه نیكو رفتارى و تدبیرھاى خردمندانه بود

چه يونانیان كه آتنیان را در سايه دادگرى آريستیديس و مھربانى كیمون دوست 
خويیھاى پااوسانیاس و خودخواھى و بیدادگرى او آن دوستى و  داشتند درشت مى

  .گردانید دلبستگى را ھر چه بیشتر مى

نمود و كیفرى كه  در ھمه جا با سركردگان و ھمراھان خود درشتى مى زيرا پااوسانیاس
ساخت يك روز درست  داد با تازيانه بود و گاھى آنان را ناگزير مى به سپاھیان عادى مى

  .لنگر آھنین را به دوش برداشته ھمچنان نگه دارند

يا علف و جو براى داد كه كاه براى خوابیدن بر روى آن تھیه كند  نیز او به كسى اجازه نمى
اى نزديك شده آب بردارد مگر پس از آنكه اسپارتیان از  اسب خود آماده گرداند يا به چشمه

يافتند و چه بسا كه غالمان او سر اين كار تازيانه بر سر مردم  اين تداركھا فراغت مى
  .زدند مى

د پااوسانیاس ھا شكايتى كن خواست در اين باره و چون يك بار روى داد كه آريستیديس مى
  :تندى نموده گفت
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پس نتیجه آن . توانم به اين گونه سخنان گوش بدھم گاه نمى من بیكار نیستم و ھیچ
رفتارھا بود كه سركردگان دريايى و سرداران به ويژه سرداران خیوس و ساموسوس و 

ھمه لسبون نزد آريستیديس آمده خواستار گرديدند كه سردارى ايشان را بپذيرد و اختیار 
ھاى ھمدست يونانیان را به كف خود بگیرد و بدينسان بیزارى از اسپارتیان نموده به  دسته

  :آريستیديس پاسخ داده گفت. گرايیدند آتنیان مى

اين پیشنھاد شما بسیار بجا و دربايست است ولى براى استوارى كار بايد به 
  .پیشنھاد بازگرديدكوششھايى برخیزيد كه بار ديگر نتوانید از آن انديشه و 

  98: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

از مردم خیوس با ھم  »2«  از مردم سامیا و آنتاگوراس »1«  در دنباله اين گفتگو اولیاديس
درياپیمايى  »3«  پیمانى نھادند و به ھنگامى كه كشتیھا در نزديكیھاى بوزانتیوم

رفت رانده و آن سو و  اس كه جلوتر از ديگران مىنمودند آنان به سوى كشتى پااوسانی مى
اين سوى او را فراگرفتند و چون پااوسانیاس چگونگى را دريافت به پرخاش و تھديد 

  :برخاسته چنین گفت

  .گردانید شما با اين كار نه كشتى مرا بلكه سراسر كشور خود را دچار خطر مى

  :آنان پاسخ گفتند

  .ه خدمت باش كه در پالتايا فیروزى را بھر تو گردانیدبرو پى كارت و ھمیشه سپاسگزار ب

زيرا تا كنون ھنوز يونانیان خوددارى نموده كیفرى را كه پااوسانیاس در بارگاه خود در پالتاى 
  »4« .داشتند شايسته بود ازو دريغ نمى

نیان بزرگوارى كه از الكیدوم. ھرحال اينان ھمگى از پااوسانیاس بريده به آتنیان پیوستند به
  .در اين ھنگام ديده شد آن نیز در خور شگفت است

اى كه به دست  اندازه زيرا آنان ھمین كه دريافتند كه سرداران آنان در سايه نیروى بى
ديگر سردارى براى ھمگى يونانیان . گردند شود غرور برداشته تباه مى ايشان سپرده مى

بند خرسندى و پارسايى باشند  پاى از میان خود برنگزيدند و اين را كه ھمشھريان ايشان
  .بھتر شمارند تا فرمانروايى را بر سراسر يونانیان

ھنوز در زمان فرمانروايى الكیدومنیان بود كه چون ھمه شھرھاى يونانى پولى از میان خود 
خواستند كه ھر شھر اندازه بزرگى و دارايى  دادند و براى اين كار مى به نام خرج جنگ مى

د تا به آن اندازه پول بپردازد براى اين كار آريستیديس را از آتنیان خواستار آن دانسته شو
يك به ديده آورده و بر ھر كدام به اندازه  به گرديد و به او دستور دادند كه شھرھا را يك

  .دارايى و بزرگى خود باج ببندد

ین كار كنون چنین كسى كه يونانیان ھمه اختیار خود را به دست او سپردند و در چن
  تر از آن در رفت و در دست دست به اين كار درآمد و تھى بزرگى دست او را باز گزاردند تھى
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______________________________  
)1.(Uliades   

)2.(Antagoras   

)3.(Byzantium شود ھمان جاست كه اكنون استانبول خوانده مى.  

در جنگ پالتاى به ھنگام فرمان  مقصود آن كوتاھى يا اشتباھى است كه پااوسانیاس). 4(
  .جنگ دادن نموده بود

  99: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كارھاى خود نه اينكه رشوه از كسى نگرفت و شیوه دادگرى را ھرگز رھا نكرد بلكه كارى 
  .كرد كه ھمه را از خود خرسند ساخت و ھر چه دادند به خرسندى دادند

گرفتند و از ياد آن خرسندى  را مى »1«  جشن دوره كیوانبدانسان كه پیشینیان 
  .نمودند مى

گرفت بھترين و  سان ھمه يونانیان زمانى را كه آريستیديس باج از آنان مى به ھمین
  .نمايند شمارند و از ياد آن خرسندى مى خوشترين زمان يونان مى

ديده و پس از ديرى سه برابر به ويژه از اين جھت كه اندكى پس از آن میزان باج دو برابر گر
  .شد

  .زيرا باجى كه آريستیديس بر مردم بسته بود چھارصد و شصت تا لنت بود

  .ولى پريكلیس يك سوم كما بیش را بر آن افزود

گويد كه در آغاز جنگھاى پلوپونیسوس درآمد آتنیان از جانب ھمدستان  زيرا ثوكیديديس مى
  .خود ششصد تا لنت بود

افزودند تا به  كم بر روى آن مى پريكلیس ھم كسان مردم فريب كمسپس پس از مرگ 
میزان يك ھزار و سیصد تا لنت رسانیدند و اين فزونى نه تنھا در میان جنگ بود كه به 

شد بلكه در ھنگامھاى ديگر نیز بود كه  عنوان دراز شدن زمان آن يا به بھانه ديگر گرفته مى
ھا  كردن تنديسه و بنیادھا نھادن پرستشگاه ھا و درست به عنوان ساختن بازيخانه

  .گرفتند مى

اندازه يافته و نامش بر  بارى آريستیديس در سايه آن رفتار خود در باجگیرى شھرت بى
  :گفت زبانھا افتاد ولى ثمیستوكلیس بر او ريشخند نموده مى

  .باشد پس اين ستايشھا نه درباره يك مرد بلكه درباره يك كیسه پول مى
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  .نامید ن او را كیسه پول مىبدينسا

  .اين سخن به سزاى عبارتى بود كه آريستیديس درباره ثمیستوكلیس به كار برده بود

  :بدينسان كه ھنگامى ثمیستوكلیس گفت

ترين چیزى كه يك سردار بايد داشته باشد اينست كه به انديشه دشمن پى برده  گرانمايه
  .نقشه كار او را از پیش بداند

  :پاسخ او گفت آريستیديس در

______________________________  
مقصود جشنھايى است كه يونانیان به نام يادآورى زمان فرمانروايى كیوان كه در ). 1(

  .گرفتند ھاى ايشان ياد شده مى افسانه

  100: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ترين چیز يك  لى گرانمايهگويى بايد سردار داشته باشد و آن را كه مى! ثمیستوكلیس
  .سردار اينست كه دست خود را از پول گرفتن كوتاه دارد

يك كار ديگر آريستیديس آن بود كه چون يونانیان را بر آن واداشت كه در زمینه ھمدستى 
با يكديگر و نگھدارى آن براى ھمیشه سوگند ياد كنند و پیش از ھمه خود او به نام آتنیان 

نفرين بر آن كسى فرستاد  »1«  ايى را از آھن تافته به دريا انداختهھ سوگند خورد و تكه
كه اين پیمان ھمدستى را بشكند با اين ھمه پس از ديرى چون كارھا تغییر يافته چنین 

پیدا بود كه بايد درشتى و سختى بیشتر به كار برد در اين ھنگام آريستیديس به 
دن من انداخته آنچه را كه براى پیشرفت شكنى را به گر ھمشھريان خود گفت گناه پیمان
  .كار دربايست است دريغ نسازيد

گويد روى ھم رفته كردار و رفتار آريستیديس اين بود كه در كارھاى  مى »2«  تئوفراستوس
گشت و  خويشتن و در كارھاى اين و آن از ھمشھريھاى خود ھرگز از راه دادگرى برنمى

اى توده انبوه مردم آنچه را كه سودمندى و نمود، ولى در كارھ سخت ايستادگى مى
چنانكه در . افتاد اگرچه گاھى از راه دادگرى كنار مى. نمود فیروزبختى آنان خواستار بود مى

  خواستند گنجینه را از ديلوس كه به راه افتاده مى) شھر سامى(داستان مردم سامى 
به نام ھمدستى در میان خود  به آتن بیاورند و اين كار با پیمانى كه ھمه يونانیان »3«

  :آمد آريستیديس چنین گفت بسته بودند درست در نمى

  .جاست گرانه نیست ولى بسیار به اين كار دام

آريستیديس كه آتنیان را نیرومند ساخته و بر ديگران حكمروا گردانید خود او : كوتاه سخن
سرفرازى دانسته چیزى را مايه  زيست و ھمیشه ندارى و بى چیز مى ھمچنان بى

  .خواست آن را از دست بدھد چنانكه داستان آينده به اين موضوع داللت دارد نمى
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اى متھم  بردار كه خويشاوند او بود دشمنانش او را درباره يك سرمايه كالیاس مشعل
زنان دلیلھاى خود را ياد نمودند سپس به خطابه  ساختند و چون محكمه برپا گرديد تھمت

  :گفتندپرداخته چنین 

. باشد دانید كه آريستیديس پسر لوسیماخوس مايه سرفرازى سراسر يونان مى شما مى
   آيد پیداست كه خاندان او در درون خانه با چه اين كس كه با رخت پاره از خانه برون مى

______________________________  
  .دادند گويا كارى بوده كه به ھنگام پیمان بستن انجام مى). 1(

)2(.Theophrastus   

)3.(Delos نام جزيره 

101: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  گزارند؟ سختى روز مى

آيا باور كردنى است كه كسى كه رخت بر تن خود براى نگھدارى آن تن از سرما ندارد در 
  !اش خوردنى و ديگر دربايستھاى زندگانى به اندازه كفايت بوده باشد؟ خانه

باشد تاكنون ھرگز دستگیرى از او يا از زن و  كالیاس كه توانگرترين ھمه آتنیان مىاين 
باشد و  چیزى نكرده با آنكه پسر عموى او مى فرزندان او در برابر فشار ندارى و بى

  .ھمیشه او اين را به كارھا واداشته و ھمیشه سود به اين رسانیده است

خوردند و بر او خشمناك شدند ناگزير گرديده كالیاس ديد قاضیان از اين خطابه تكانى 
آريستیديس را به محكمه خواست و از او خواستار گرديد كه آنچه را از روى راستى 

ھايى فرستاده ولى او  در اين باره كه بارھا كالیاس براى او ھديه. داند گواھى دھد مى
چیزى  چیز باشم و به بى ھاى او را رد كرده و چنین گفته مرا بھتر است بى نپذيرفته و البه

زيرا توانگران بسیارند و برخى . نازى خود بنازم بدانسان كه تو كالیاس به توانگرى خود مى
ولى كسى كه . توانند از ايشان توانگرى را در جاى خود به كار برده و برخى اين نمى

اب است چیزى را با پیشانى باز بپذيرد و آن را مايه سرافرازى خود بشمارد پاك كمی بى
  .باشند خبرى به دلخواه خود نپذيرفته ھمیشه پژمرده مى خبران چون بى بى

ھاى او را شنیدند ھمگى آرزو  سان گواھى داد مردم چون گفته آريستیديس به ھمین
  .چیز بودند و ھم چون كالیاس توانگر نبودند كردند اى كاش ھمچون آريستیديس بى

  :گويد افالطون مى. نويسد قراط مىشاگرد س »1«  اين شرحى است كه آيسخینس

اند آريستیديس تنھا كسى است كه در  در میان ھمه كسانى كه از شھر آتن برخاسته
باشد، زيرا ثمیستوكلیس و كیمون و پريكلیس شھر را با بناھا و  خور شناختن مى

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


ر ارج پر ساختند و اين تنھا آريستیديس بود كه ب گونه چیزھاى بى ھا و ديگر اين گنجینه
  .مردم شھر راه زندگانى دادگرانه را ياد داد

زيرا . آمد ثمیستوكلیس نشان داد او پاكدلى خود را بیش از ھمه در زمینه پیش
گذاشت  ثمیستوكلیس كه ھمیشه با آريستیديس دشمنى نموده كارھاى او را ناانجام مى

رگشته مانند ھمان و به اين بسنده نكرده باعث بیرون راندن او از شھر گرديد چون روزگار ب
آمد براى خود ثمیستوكلیس روى داد، سپس ھم مردم شھر او را به خیانت متھم  پیش

  .ساختند

______________________________  
)1.(Aeshcines   

  102: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آلكیمايون و جويى برنخاست بلكه در جايى كه  در چنین ھنگامى آريستیديس تنھا به كینه
كیمون و بسیار ديگران زبان به بدگويى او باز داشتند اين ھرگز يك جمله بد او را نگفت و 

  .برد اين ھنگام به شادمانى برنخاست بدانسان كه در روز فیروزبختى او رشك نمى

اند آريستیديس در پونتوس بمرد در سفرى كه براى انجام كارھاى توده مردم  كسانى گفته
گونه ارج و  اند در پیرى و سالخوردگى در میان مردم آتن مرد و ھمه ديگرانى گفته .كرده بود

نويسد كه داستان مرگ او از  ماكیدونى مى »1«  ولى كراتروس. احترام نزد مردم داشت
آزرمى گرايیدند و كسانى  پس از بیرون كردن ثمیستوكلیس مردم به بى: اين گونه بوده

  .شورانیدند برخاستند كه زبان بدگويى به بزرگان باز كرده توده را بر آنان مى

جگیرى بوده دار با از جمله در اين ھنگام به آريستیديس تھمت زدند كه زمانى كه عھده
  .بود »2«  رشوه از مردم ايونا گرفته تھمت زننده ديوفانتوس از مردم آمفیتروپى

آريستیديس محكوم گرديد كه جريمه بپردازد و چون او توانايى پرداخت جريمه آن كه پنجاه 
ولى كراتروس ھرگز گواھى به . بود نداشت به ايونا سفر كرد و در آنجا بمرد »3«  میناى

  .نگارد گويد درباره او داده شده نمى د نشان نداده و نیز حكمى را كه مىاين سخن خو

ھرحال چنین سخنانى از او در خور شگفت نیست زيرا عادت او در ھمه كتاب خود به  به
  .گونه چیزھاست نوشتن اين

اند چون خود او مالى از خود  گور آريستیديس ھنوز ھم در فالیروم پیداست و چنانكه گفته
نیز دو دختر او را . اشته بود اين گور براى او با خرج توده انبوه ساخته شده استباز نگذ

ھمچنین پسر او . اند كه با خرج گنجینه شھر و با جشن عمومى به شوھر داده شد گفته
را كه لوسیماخوس نام داشت از مال نود، صد مینا داده و آنگاه مقدارى زمینھاى كشتنى 

ه اينھا در سايه كوشش الكبیاديس قرار دادند كه روزانه چھار به او بخشیدند گذشته از ھم
اين لوسیماخوس چون دخترى از خود باز گذاشته بود كه نام او . درھم به او بپردازند

گويد مردم رأى دادند كه بدان اندازه كه به برندگان  بود كالسیثنس مى »4«  پولوكريته
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. اين دختر ماھانه براى زندگانیش بپردازندشود به  بازيھاى اولمپیاد ماھانه پرداخته مى
   اند كه نوه لیكن بسیارى از تاريخنگاران نوشته

______________________________  
)1.(Craterus   

)2.(Diophantus از مردم Amphitrope   

   پولى از پولھاى يونان). 3(

)4.(Polycrite   

  103: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

زيست، با آنكه سقراط زنى داشت و او را چون  آريستیديس در نزد سقراط فیلسوف مى
 »1«  نمود، لیكن فاناتیوس اش آورده نگاھدارى مى چیز بود به خانه شوھر و سخت بى بى

  .كند در كتاب خود درباره سقراط اين خبر را رد مى

______________________________  
)1.(Phanaetius   

  105: و يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان 

   كیمون

  106: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

چنانكه در ديباچه گفته شده، پلوتارخ كتاب خود را بیشتر براى اين نوشته كه يك تن از 
سرشناسان يونانى را گرفته و سرگذشت او را نوشته سپس يك تن سرشناس رومى را 

دو تن را با ھم به سنجش بگزارد و اگرچه اين ترتیب كتاب او اكنون در  نیز ياد كرده و آن
اى جاھا  بسیار جاھا به ھم خورده و تغییرھايى در ترتیب آن روى داده با اين ھمه در پاره

  .شود ھايى كه در دست ماست ديده مى سنجشھاى او ھمچنان باز مانده و در نسخه

آوريم با لوكولوس به  ترجمه سرگذشت او را مى از جمله پلوتارخ كیمون را كه در اينجا
سنجش نھاده است و يك مقدمه درازى آورده كه ما از ترجمه آن چشم پوشیديم، ولى در 

  :گويد پايان آن چنین مى

انديشیدم كه كدام كسى را با لوكولوس به سنجش گزارم كه ديدم ھیچ كس  با خود مى
  :گويد س مىسپ. ھمچون كیمون با او برابر و ھمدوش نیست

ھر دوى ايشان در . ھر دو بر مردم آسیا فیروزى يافتند. ھر دوى ايشان در جنگ دلیر بودند
  .نمودند سیاست نرمى مى
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ھر دو ھمشھريان خود را از جنگ خانگى و نابسامانى آسوده گزاردند و به كسى زحمت 
نامى را از آن خود نرسانیدند، ولى در بیرون از خاك خويش فیروزيھاى يافته و نشانھايى نیك

  .ساختند

در يونان پیش از كیمون و در روم پیش از لوكولوس كسى میدان جنگ را تا به آن دورى از 
  .كشور خود نرسانیده بود كه اين دو تن رسانیدند

  107: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

به عھده گرفته و آغاز كرده  در اين باره نیز مانند يكديگرند كه ھر دوى ايشان آن كارى را كه
  .بودند تا به آخر نرسانیدند

نیز ھر دوى . كن نتوانستند نمود ھر دو دشمن را برانداخته و زبون گردانیدند، ولى ريشه
نمودند و در آلودگیھاى دوره  كارى كه در مھمانیھا مى ايشان در گشادى دست و در اسراف

  .جوانى يكى بودند

ايم به ديده بیاوريم و ياد  ن به يكديگر كه در اينجا نتوانستهجھتھاى ديگر مانندگى ايشا
  .كنیم در سرودن سرگذشتھا به خودى خود روشن خواھد گرديد

بود كه اين دومى در شراس زايیده شده و  »1«  كیمون پسر ملتیاديس و ھیگیسیپولى
  خیالئوسو آر »3«  بود، چنانكه از شعرھايى كه میالنثیوس »2«  دختر پادشاه اولوروس

  .آيد اند اين آگاھیھا به دست مى در ستايش كیمون سروده »4«

ملتیاديس محكوم گرديده بود كه پنجاه تالنت جريمه به گنجینه توده بپردازد و چون 
از اين جھت كیمون كه . نتوانست آن را بپردازد به زندانش سپردند و در آنجا بود تا بمرد

شوھر بود ھر دو يتیم  كه او نیز دختر كوچك و بى »5«  بسیار كوچك بود و خواھر او الپنیكى
  .پرستار بماندند و بى

كیمون در آغاز زندگانى بسیار بدنام بود، زيرا زندگى نابسامانى داشت و آلوده میخوارگى 
  .شناخت بود و ھنرى را از موسیقى يا ديگر فنون كه میانه يونانیان شیوع داشت نمى

را متھم ساختند با خواھر خود الپنیكى رابطه ھمخوابگى  نیز در ھمان ھنگام جوانى او
  .دارد

گويند نه اينكه او در نھان با خواھر خويش رابطه داشت بلكه آشكار او را  كسانى ھم مى
چیزى و تھیدستى شوھر ديگرى براى او پیدا  به زنى گرفته و اين براى آن بود كه از بى

  .شد نمى

كى از توانگرترين مردم آتن بود دل به آن دختر باخته و لیكن در زمان ديرترى كالیاس كه ي
او نیز به زنى اين رضايت . پیشنھاد كرد كه جريمه پدر او را كه محكوم شده بود بپردازد

آمد بود كه الینیكى به دلخواه خود طالق خواست و كیمون او را  دھد در سايه اين پیش
  .طالق گفت
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______________________________  
)1.(Hogesipyle   

)2.(Olorus   

)3.(Melanthius   

)4.(Archelaus   

)5.(Elpinice   

  108: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اينھا عیبھايى است كه بر كیمون گرفته شده، ولى خويھاى ديگر او بسیار پسنديده و 
  .ارجدار بود

از ثمیستوكلیس كمتر نبوده  زيرا در دلیرى به پايه ملتیاديس رسیده و در دريافت و ھوش
  .تر بود روى ھم رفته از ھر دوى ايشان دادگرتر و برآزرم

نیز در كار جنگ و سیاست با ايشان ھمتراز او بوده و در زمینه كارھاى شھريگرى و 
  .زندگانى با توده بر آنان برترى بسیار داشت

  .نداشت پیدا بوداين نیكیھاى او ھنوز از آغاز جوانیش كه ھیچگونه ورزش و آزمايش 

زيرا در آن ھنگام كه مادان ھجوم به يونان آوردند و ثمیستوكلیس رھنمايى به مردم آتن 
ھاى خود را رھا كرده ابزارھاى جنگى را برداشته روى به كشتیھا  نمود كه شھر و خانه مى

اين ھاى ساالمین جنگ نمايند و مردم ھمگى در برابر  بیاوردند و با دشمن در دريا در تنگه
توانستند نمود در چنین  راھنمايى او خیره گرديده متحیر درمانده بودند و اعتماد به آن نمى

شود كه پیش از ھمه مردم به كار برخاسته و با چھره گشاده  ھنگامى كیمون ديده مى
ھمراه چند تن از دوستان خود يك لگامى در دست به سوى ارك روان است كه آن لگام را 

ھديه نمايد و اين براى فھمانیدن آن بود كه ديگر كار از دست سواران به خداى مادينه 
بیرون رفته و به دست جنگجويان دريايى افتاده است و از اين جھت او جانسپارى در برابر 

  .گزارد سازد و آن لگام را ھديه مى آن خداى مادينه آشكار مى

برداشته آھنگ بندرگاه نمود سپس يكى از سپرھايى را كه بر ديوار پرستشگاه آويزان بود 
  .و به پیروى او بود كه بسیار ديگران از مردم آتن راه دريا را پیش گرفتند

بدينسان كه بلند باال و تناور . شاعر، كیمون ديدار بس زيبايى داشت »1«  به گفته ايون
و چون در جنگ ساالمین . كرده بوده گیسوھاى دراز و پر پیچ خود را به دوش رھا مى

داوطلبانه شركت كرده و دلیريھا نمود شھرت بسیارى در میان آتنیان يافت و ھمگى او را 
نیز كسان بسیارى پیروى او را پذيرفته ھمیشه . ندنگريست نواخته با ديده احترام در او مى

امیدوار بودند كه از او كارھاى بزرگى مانند كار پدرش در ماراتون سرخواھد زد و چون 
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سپس دخالت در سیاست و كارھاى توده نمود مردم او را به خرسندى و شادمانى 
سايه نرمخويى و پذيرفتند به ويژه كه از دست ثمیستوكلیس به ستود آمده بودند و در 

  ديدند و چابكى و سادگى كه از اين مى

______________________________  
)1.(Ion   

  109: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خرسندى بسیار از اين خويھا داشتند در اندك زمانى او را به واالترين جايگاه حكمرانى 
اين پیشرفت كار او مساعدت نمود  يكى از كسانى كه بیشتر از ھمه به. رسانیدند

آريستیديس بود كه شايستگى و سرشت و ستودگى خويھاى او را ديده و سخت 
پسنديده و اين زمان كوشش در كار او داشت تا در برابر دلیرى و حیله كارى ثمیستوكلیس 

  .كسى را حريف او گرداند

فرماندھى دريا به بیرون  پس از آنكه مادان را از يونان بیرون راندند، كیمون به عنوان
فرستاده شد و اين زمان ھنوز آتنیان برترى در دريا نیافته بودند بلكه ھنوز پیروى از 

  .پااوسانیاس و الكیدومنیان داشتند

دادند و چه در  لیكن ھمراھانى كه كیمون داشت در میان يونانیان برترى خود را نشان مى
  .جستند بر آنان مىسامان و آراستگى چه در كوشش و غیرت پیشى 

نوشت  ھا به پادشاه ايران مى و آنگاه پااوسانیاس اين ھنگام با ايرانیان رابطه پیدا كرده نامه
و راه خیانت پیش گرفته بود، نیز از توانايى كه در دست داشت سخت مغرور گرديده با 

  .كرد نمود و بیدادگريھا مى ھمدستان خود بدرفتارى مى

ساخت و  رده برعكس او مھربانى از ھیچ كس دريغ نمىكیمون فرصت را غنیمت شم
داد و ھمانا از اين راه بود كه توانست سردارى بر  ھمیشه مردمى از خود نشان مى

آنكه  آنكه خود او آگاه گردد و بى ھمگى يونانیان را از دست پااوسانیاس در ربايد بى
ديگر تاب شكیبايى و بردبارى در بسیارى از يونانیان چون . گونه زور و سپاه به كار برود ھیچ

برابر درشتخويى و تندى پااوسانیاس را نداشتند اين است كه از او بريده به دلخواه خود به 
كیمون و آريستیديس پیوستند و كیمون اين سمت را پذيرفته نامه به ايفوران اسپارت 

عث آزار يونانیان نوشته از ايشان خواستار گرديد كه مردى را كه مايه بدنامى اسپارت و با
  .است به اسپارت بازخوانند

  اند ھنگامى كه پااوسانیاس در بوزانتیوم بود دختر جوان و قشنگى را به نام كلئونیكى گفته
كه از خاندان بزرگى در آن شھر بود نزد خود خواند تا با وى كام گذارد و پدر و مادر  »1«

  .رابر خواھش او خاموشى گزيننددختر كه سخت ناراضى بودند ناچار گرديدند كه در ب

دختر از پرستاران او كه در بیرون اطاق بودند خواھش كرد كه ھمگى چراغھا را بیرون ببرند 
رفت پايش لغزيده چراغى را بر  و چون در تاريكى و خاموشى به سوى رختخواب او مى

  .گردانید
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______________________________  
)1.(Cleonice   

  110: يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان و 

پااوسانیاس كه در خواب بود به صدا بیدار شده و در تاريكى آن غوغا را شنیده پنداشت 
آيد و قمه خود را كه در كنار بستر بود برداشته ضربتى به  مگر دشمنى براى كشتن او مى
  .آن دختر زد كه افتاده جان سپرد

گرفت و  میشه ترس و تشويش او را فرا مىھ. از اين پس ھیچگاه آسودگى نداشت
ھمیشه در خواب يك سیاھى در برابرش پديدار گرديده روى به او كرده خشمناك اين شعر 

  :خواند را مى

  .برو نتیجه كار خود را درياب آن كارى كه به زور ھوس و نادانى كردى

یخت و ھمگى اين يكى از جھتھاى عمده بود كه يونانیان ھمدست را به دشمنى او برانگ
با كیمون دست يكى كرده او را در بوزانتیوم به محاصره گرفتند و او ناگزير گرديده از شھر 

 گذاشت به ھراكلیا اش نمى اند چون ھنوز آن سیاھى آسوده ولى چنان كه گفته. بگريخت
نمود روان كلئونیكى را  گريخت كه در آنجا به دستیارى يك كاھنى كه گفتگو مى »1«

  .ه او البه نموده آشتى بخواھدخواسته، ب

اند كه آن روان آشكار گرديده و پاسخ به او داد كه ھمین كه به اسپارت برسى از درد  گفته
و آزار آسوده خواھى بود كه بدينسان با يك جمله مبھم مرگ او را پیشگويى كرد اين 

  .اند داستانى است كه بسیارى از مؤلفان نقل كرده

تان يونانى نیرومند گرديده به نام سردارى يونان روانه ثراس كیمون به پشتیبانى ھمدس
  .گرديد

را در كنار  »2«  شنید كسانى از بزرگان ايران از خويشان پادشاه در آنجا شھر ايون زيرا مى
  .سازند به دست گرفته و يونانیان آن پیرامون را ناآسوده مى »3«  رود سترومون

  .رفته كیمون آنان را بشكست و به درون شھر گريزاندنخست جنگى در میانه او با ايرانیان 

رسانیدند  سپس كیمون بر سر يونانیان آن سوى سترومون كه آذوقه به شھر ايون مى
رانده ھمگى ايشان را از سرزمین خود بیرون كرد و بدينسان كار آذوقه را به شھريان 

ه از طرف پادشاه در ك »4«  چندان سخت ساخت و آنان را چنان در فشار گرفت كه بوتیس
آنجا فرمانده بود از ناامیدى آتش به شھر زده خود و كسان خود و ھمه مالھاى خود را با 

  .ديگران در يك جا بسوخت

______________________________  
)1.(Heraclea   

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


)2.(Eion   

)3.(Strymon   

)4.(Butes   
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شھر دست يافت ولى غنیمتى به دست نیاورد زيرا ھمگى چیزھا را آتش زده كیمون به 
  .بودند

از اين ھنگام شھر و پیرامون آن در دست آتنیان افتاد كه خود جايگاه بسیار خوش و در خور 
  .نشیمن بود

در نتیجه اين فیروزى مردم به او اجازه دادند كه سنگھايى در آنجا گمارده بر روى آنھا 
 ند و او سه سنگى را برگماشت كه بر روى ھر يكى شعرھايى نگاشته بودنقشھايى ك

كه اگرچه در آن شعرھا نامى از كیمون نیست ولى ھمروزگاران او اين كار را از  »1«
اند ھیچ يك از ملتیاديس و ثمیستوكلیس ماننده آن  اند و گفته سرفرازيھاى وى شمرده

  .سرفرازى را نداشتند

از  »2«  ه پاداش كارھاى خود تاج گل خواستار بود سوخاريسھنگامى كه ملتیاديس ب
  :مردم ديكلیا از میان انجمن به پاخاسته و چنین گفت

توانى  ھر زمانى كه تو فیروزى را به نیروى خود به دست آوردى آن زمان مى! ملتیاديس
  .چنین تاجى را بطلبى

پس چه . پذيرفته پسنديدندو اين سخن او با آنكه درشت بود مردم آن را با خشنودى 
باعث شد كه مردم با كیمون بدينسان رفتار كردند؟ شايد سبب اين بود كه در آن 

كردند ولى در اين زمان پیشوايى كیمون نه تنھا بر  آمدھا آتنیان تنھا دفاع از خود مى پیش
ورده از بردند بلكه زمینھايى را نیز از دست آنان درآ دشمنان تاخته و لشكر بر سر آنان مى

را  »3«  ھم چنین آمفیپولیس. چنان كه شھر ايون را به دست آوردند. ساختند آن خود مى
دست  »4«  نیز كیمون به جزيره سكوروس. به دست آورده در آنجا بناھايى بنیاد گذاردند

  .نگاريم يافت و داستان آن اين است كه مى

و اينان كشت و كار را پاك  مردمى به نام دولوپیان در اين جزيره نشیمن داشتند*** 
باكى  پرداختند و چندان در اين كار بى فراموش كرده از قرنھا جز به كار راھزنى در دريا نمى

آوردند آنان را نیز لخت  نمودند كه بازرگانانى كه خواسته به بندرھاى ايشان مى مى
  نمودند و مى

______________________________  
  .آورده ولى ما به ترجمه آنھا نپرداختیمپلوتارخ شعرھا را ). 1(

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


)2.(Sochares   

)3.(Amphipolis   

)4.(Scyros   

  112: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

 »1«  كردند از جمله چند تن بازرگان از تسالى به بندر كتیسیوم ھا را تاراج مى خواسته
رسیده بودند و آنان را نه اينكه لخت نمودند و مالھاشان بردند خود ايشان را گرفته به 

  .زندان انداختند

از دست دولوپیان  »2«  اين بازرگانان پس از ديرى آزاد گرديده در محكمه آمفیكتواون
شكايت كردند و حكم به زيان آنان گرفتند و چون مردم سكوروس بايستى آنچه را كه 

جويى نامه به كیمون نوشته از او خواستار  اند به بازرگانان باز دھند به نام چاره گرفته
از اين . گرديدند كه كشتى بدانجا بفرستد و وعده دادند كه شھر را به دست او بسپارند

راه كیمون آن جزيره را به دست آورد و آن دزدان را از آنجا بیرون كرده راه بازرگانى را به 
  .باز داشت »3«  درياى آيیگايان

در زمان جوانى ھنگامى كه تازه از خیوس به آتن آمده بودم چنین رخ داد كه : گويد ايون مى
پس از شام بدانسان كه . شام را با كیمون در يك جا خورديم »4«  شبى در خانه الاومیدون

دند كه میھمانان از كیمون خواستار گردي. عادت بود برخواستند به نام خدايان باده گسارند
آوازى براى ايشان بخواند و او اين خواھش را پذيرفته و آوازى خوانده از عھده برآمد كه 

زيرا ثمیستوكلیس . میھمانان پسنديده از اين جھت نیز او را بھتر از ثمیستوكلیس شمردند
من ھرگز آواز خواندن : كنندگان گفته بود در مانند چنین ھنگامى در پاسخ خواھش

  .دانم كه چگونه يك شھرى را نیرومند و توانگر گردانم ھا اين مىدانم و تن نمى

سپس چون گفتگوھايى كه شايسته چنین بزمى بود كرده شد نوبت به گفتگو از پاره 
و چون مقدارى از آنھا . رانديم كارھاى مشھور كیمون رسید كه در پیرامون آنھا سخن مى

  :شمرده شد خود او گفت

ام  ر آنجا بیش از ديگر كارھا ھوش و زيركى نشان دادهلیكن شما يك كارى كه من د
  .سازيد فراموش مى

  :سپس آغاز كرد به سرودن داستان آن بدينسان

ھنگامى كه ھمدستان يونانى اسیران فراوان از آسیايیان در سیستوس و بوزانتیوم گرفته 
ان را يك من خود دستگیر. بودند اين حق را به من دادند كه آن غنیمتھا را بخش نمايم

   قرعه

______________________________  
)1.(Ctesium   
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)2.(Amphictyon   

)3.(Aegaean   

)4.(Laymedonn   
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گرفته و مالھاى آنان را از زرينه ابزار و چیزھاى ديگر قرعه ديگر گرفتم ھمدستان ايراد 
  .باشد نمىگرفتند كه دو بخش يكسان 

دانید برداريد آتنیان به بخش ديگر  تر مى من پاسخ دادم كه شما ھر كدام را كه فزون
از مردم ساموس به آنان راه نمود كه زرينه ابزار و  »1«  ھیروفوتوس. خرسند خواھند بود

مالھا را براى خود بردارند و دستگیران را براى آتنیان باز گزارند من سخنى نگفتم و اين كار 
بندھا و رختھاى ارغوانى و  نمود زيرا آن ديگران بازوبندھاى زرين و گردن آور مى بسیار خنده

ھاى لخت اسیران سھم نرسید و اينھا  گونه چیزھا را بردند ولى به آتنیان جز تن ديگر اين
ولى ديرى . توانستند كه به كارشان وادارند ھرگز سودى نداشت و بیش از اين نمى

و كسان اين دستگیران از لوديا و فروگیا آمدند تا پول داده اين اسیران  نگذشت كه دوستان
را باز خرند و در برابر ھر كدام فديه بزرگى دادند و من چندان پول اندوختم كه توانستم 

خرج كشتیھاى خود را تا چھار ماه از آن پول بپردازم و مقدارى ھم از آن را براى گنجینه آتن 
  .نگاه داشتم

آمدھا كیمون يكى از توانگران گرديده بود ولى آنچه را كه از آسیايیان  نگھا و پیشدر اين ج
زيرا زمینھا و . بخشید به سرفرازى گرفته بود به سرفرازى بیشترى به ھمشھريان خود مى

باغھايى كه داشت ديوارھاى ھمه آنھا را برداشت تا ھر كسى چه از مردم شھر و چه از 
  .ياب گردند خواھند از بار و میوه آن باغھا و زمینھا آزادانه بھره مىديگران به ھر اندازه كه 

داشت كه گرچه ساده بود ولى براى  در خانه خود نیز ھمیشه میزى را آماده نگه مى
توانست بدانجا رفته و گرد آن  چیزان مى داد و ھر كسى از بى دسته انبوھى كفايت مى
دريغ او نه براى ھمگى  يد اين خان بىگو لیكن ارسطو مى. نشسته خود را سیر سازد

گذشته از اينھا ھمیشه سه تن يا . بود »2«  آتنیان بلكه تنھا براى مردم زادگاه او الكیاداى
كرد كه چون در راه به يك پیرمردى از  دو تن جوانى را با رخت نوين زيبا ھمراه خود مى

خود را با آن پیرمرد عوض خوردند يكى از آن جوانان رختھاى  آتنیان با رخت كھنه برمى
  .افتاد كرد و اين كارى بود كه بسیار پسنديده مى مى

ھمچنین به آنان دستور داده بود كه مقدار بسیارى پول با خود بردارند و در بازارگاه چون 
  چیز و آبرومند ببینند در كنار ايشان ايستاده آھسته آن پولھا را در كسانى را از مردم بى

______________________________  
)1.(Herophytus   

)2.(Laciadae   
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شاعر در شعرھاى خود ياد  »1«  كه ھمین موضوع را كراتینوس چنان. دست آنان بريزند
  »2« .كرده است

  :برد ى او اين عبارتھا را به كار مى لئونتینى درباره »3«  گورگیاس

برد تا بتواند سرفرازى پیدا  اندوخت تا بتواند آن را به كار برد آن را به كار مى توانگرى مى
  .كند

كه يكى از سى تن بیدادگر بوده در شعرھاى اندوھگین خود كه چیزھايى را  »4«  كريتیاس
  .كند ھادى كیمون را آرزو مىبراى خود آرزو كرده از جمله پاك ن

دانیم كه در يونان از اين جھت شھرت يافت كه در روزھاى ورزش كه  را مى »5«  لیخاس
دويدند او ھمیشه میزبانى كرده كسانى را كه از شھرھاى ديگر براى  بچگان لخت مى

منشى كیمون  ولى بايد گفت كه بزرگ. ساخت آمدند میھمان مى تماشاى آن ورزشھا مى
نوازى آنان را پاك از  مه آنچه كه آتنیان پیشین داشتند بیشتر بود و دھش و میھماناز ھ

  .يادھا برد

اين حق آتنیان است كه به خود بالیده بگويند پدران پیشین ايشان به يونانیان ياد دادند كه 
ھا چگونه آب بردارند و آتش را چگونه بیافروزند، ولى  گندم را چگونه بكارند و از چشمه

مون ھم با گشاده داشتن در خانه خود به روى ھمگى مردم شھر و با آزادى دادن به كی
ھا و بارھاى باغھا و زمینھاى او بھره بردارند به ھمه جھانیان  ھمه رھگذريان كه از میوه

آمیزى كه در متولوگیھاى يونانى به زمان فرمانروايى كیمون  ثابت نمود كه خبرھاى شگفت
  .است و بجا بوددھند ھمگى ر نسبت مى

كرد تا توده مردم را ھوادار خود  گويند او اين كار را به قصد آن مى آنان كه ايراد گرفته مى
گرداند پاسخ آنان را كارھاى ديگر او خواھد داد كه ھر كدام جھتى جز از پاك نھادى 

  .نداشته

ر بیش از از جمله اينكه به ھمدستى آريستیديس با ثمیستوكلیس كه به توده مردم اختیا
كه  »6«  نیز در برابر ايفیالتیس. كرد نبرد آغاز كرد و جلو او باز گرفت اندازه خود تھیه مى

كوشید  مى »7«  براى خرسندى توده به برانداختن حق قضاوت محكمه اريئوپاگوس
  .ايستادگى نمود

______________________________  
)1.(Cratinus   

  .ولى ما ترجمه نكرديم پلوتارخ آن شعرھا را آورده). 2(

)3.(Gorgias   
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)4.(Critias   

)5.(Lichas   

)6.(Ephialtes   

)7.(Areopagus   

  115: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

در زمان او ھمگى پیشوايان به جز از آريستیديس و ايفیالتیس دست به مال توده دراز 
را از آنھا باز داشت و ھرگز به سوى آن  كرده خود را توانگر گردانیدند، ولى او دست خود

گاه به كارى براى سود يا خواھش دل خود  نگرايید و تا روزھاى آخر عمر خود ھیچ
  .برنخاست

نامى از ايرانیان به پادشاه خود خیانت نمود و بر او  »1«  اند كه رھويساكیس چنین گفته
از مردم آزارى در آنجا نیز او را شوريد و از او بگريخته به آتن پناه آورد، ولى چون كسانى 

گفتند ناگزير گرديده به كیمون پناھنده شد و  گزاردند و سخنانى درباره او مى آسوده نمى
از او پشتیبانى خواست و چون به خانه او درآمد در ظرفى يكى پر از زر و ديگرى پر از 

: بر او زده پرسیدكیمون لبخندى . سیمین در كنار در خانه به زمین گذاشت »2«  دريكھاى
خواھید كیمون دوست شما باشد يا اينكه او را مزدور گرفته از اين راه به يارى  آيا شما مى

  خود بخوانید؟

  :رھويساكیس پاسخ داد

  .خواھم كیمون دوست من باشد من مى

  :كیمون گفت

زيرا در حالى كه من دوست شما باشم ھر زمان كه ! ھا را از آنجا بردار پس آن فلزپاره
  .خواھم نیازى به آنھا پیدا كردم كس فرستاده مى

ھمدستانى كه از يونانیان بودند اين زمان از جنگ به ستوه آمده فرسودگى آشكار 
ساختند و آرزومند آن بودند كه آسوده گرديده به كشت و كار بپردازند و به دادوستد  مى

  .بكوشند

يونانیان ندارند و ترسى از رھگذر ايشان اند و آزارى به  ديدند ديگر دشمنان دور رفته زيرا مى
  .در میان نیست

پرداختند لیكن از فرستادن  اگرچه باجى را كه به نام خراج بر آنان بسته شده بود مى
  .ايستادند سپاھى يا دادن كشتیھاى جنگى باز مى
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 زدند جريمه در اينجا سركردگان ديگر آتن زور به كار برده از كسانى كه بدانسان سرباز مى
گرفتند و در نتیجه اين زور و فشار كار خويش را سخت و مردم را از حكمرانى خود بیزار  مى
  .ساختند مى

______________________________  
)1.(Rhoesaces   

   سكه ھخامنشى). 2(

  116: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

به كارى ناگزير نگرداند و اگر ولى كیمون راه ديگرى پیش گرفت و آن اينكه ھرگز كسى را 
كسى خواست از سپاھیگرى آزاد باشد در عوض پول بپردازد و كشتى جنگى تھى از 

نشینى و  جنگجويان گسیل دارد و بدينسان ھمدستان يونانى را آزاد گذاشت كه به خانه
  .آسانى بگرايند يا به كار و پیشه خاص خودشان بپردازند تن

ارت سپاھیگرى را از دست ھشته بازرگانان يا بزرگران ايشان در نتیجه اين كار مھ
  .دست و پايى گرديدند بى

در حالى كه كیمون از اين سوى ھمیشه مواظب بود كه آتنیان بر مھارت سپاھیگرى خود 
نشاند و در لشكركشیھاى خود ھمراه  بیفزايند و پیاپى آنان را در كشتیھاى جنگى مى

كوشید و خود  و ھمواره بر بیشى زور و ابزار خود مىگردانید  تر مى برده ھر چه ورزيده
نتیجه اين تدبیرھاى او بود كه آتنیان رشته اختیار ديگران را به دست آوردند و از آنان باج 

  .گرفتند مى

ديدند كه در برابر ايشان  ترسیدند و خود را ناگزير مى كم يونانیان از آتنیان مى سپس كم
پیمانان آتن بلكه خود  ند و اين زمان نه ھمدستان و ھمچاپلوسى و فروتنى آشكار گردان

  .شدند باجگزاران و بندگان ايشان شمرده مى

آن سختى كه كیمون به ايرانیان داد و آنان را از غرورى كه داشتند بیرون آورد كس ديگرى 
  .نداده بود

كه دنبال چه او به اين خرسند نبود كه يونان از دست ايرانیان رھا باشد و آزاد زيد، بل
ايرانیان را گرفته پیش از آنكه بتوانند اندكى از رنج جنگ بیاسايند و يا نفسى آسوده 

ساخت و شھرھايى را با زور  بكشند به سختگیرى پرداخت و پیاپى آباديھايى را ويرانه مى
  .نمود انگیخت و ياورى به ايشان مى گشاد و كسانى را به شورش برمى مى

مانى آسیا را از ايونا تا پامفیلیا از ايرانیان بپیراست كه ديگر سپاھى بدين تدبیرھا در اندك ز
  .از ايران در آنجاھا نبود
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اى از سركردگان پادشاه در كنار پامفیلیا آماده و آراسته  چون خبر براى او آوردند كه دسته
بر پوشى در دريا انتظار رسیدن او را دارند كیمون  با سپاھیانى در خشكى و كشتیھاى زره

   ھاى آن سر شد كه سراسر دريا از آن يونانیان باشد و خود كارى را كند كه از آن پس جزيره

  117: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

دور از دسترس ايرانیان گردد و كسى طمع در آنجا نتواند كردن، با اين قصد  »1«  خلیدونى
روانه گرديد و اين  »3«  و بندر تريیوپى »2«  بود كه با دويست كشتى جنگى از كنیدوس

كشتیھا آنھا بود كه ثمیستوكلیس به نظارت خويشتن با دقت بسیار ساخته و بیش از 
  .ھمه تندى و چابكى آنھا در راه پیمايى و گرديدن رعايت نموده بود

كیمون نیز تغییرھايى در آنھا داده چنان ساخت كه دسته انبوھى از جنگجويان در آنھا جا 
  .پرداختند گرفته به آسانى به جنگ مى

كه مردم آنجا اگرچه يونانى  »4«  نخست با اين كشتیھا بر سر شھر كوچك فاسالیس
كردند كه به  نمودند و به كشتیھاى كیمون راه باز نمى بودند ولى ھنوز ھوادارى از ايران مى

  .بندر شھر ايشان درآيد

  .نزديك ديوارھاى شھر پیش رفتى زمینھاى پیرامون را ويرانه ساخته تا  ھمه

نمودند چون دوستان ديرين مردم  ولى سپاھیان خیوس كه اين زمان در لشكر او كار مى
فاسالیس بودند خواستند كارى كنند كه خشم سردار را بر آن مردم كمتر گردانند و براى 

بستند و  فرستادند نامھايى نوشته به آنھا مى اين مقصود تیرھايى كه به شھر مى
ساختند و در نتیجه اين كار بود كه جنگ به  بدينسان مردم شھر را از چگونگى باخبر مى

آشتى انجامید و كیمون زينھار به آنھا بخشید، با اين شرط كه ده تا لنت پرداخته و آنگاه 
فرمانده كشتیھاى ايران «: گويد ايفوروس مى. ھمراه او به جنگ ايرانیان روانه شوند

لیكن كالستینس بر اين » .بود »6«  سردار لشكر خشكى فرنداتیسو  »5«  تثرائوتیس
  پسر گوبرواس »7«  سخن است كه فرمانده ھمگى سپاھیھا در خشكى و دريا آريمانديس

درنگ داشت نه به  »9«  بوده و او با ھمه زور و سپاه خود در دھانه رود ايورومیدون »8«
فنیقى از قبرس راه برگرفته بودند قصد آنكه به جنگ برخیزد بلكه چون ھشتاد كشتى 
  .نمود انتظار رسیدن آنھا را داشت و پشتیبانى از آنھا مى

كیمون قصد او را دانسته به سوى او روانه گرديد كه اگر ھم به دلخواه به جنگ درنبايد 
  .ناگزيرش گرداند

______________________________  
)1.(Chelidoni   

)2.(Cnidos   

)3.(Triopi   

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


)4.(Phaselis   

)5.(Tithraustesi   

)6.(Pherndates   

)7.(Ariomandes   

)8.(Cobruas   

)9.(Eurymedou   

  118: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .ايرانیان چون رسیدن اينان را ديدند به دھانه رود پس كشیدند كه از حمله بركنار باشند

كنند  چنان دنبالشان مى گیرى ھم و با ھمه كنارهولى چون ديدند يونانیان قصد آنان را دارند 
  .با ششصد كشتى به جنگ درآمدند »1«  ناگزير گرديده به گفته فانوديموس

ھرحال كارى كه شايسته  به. تنھا سیصد و چھل كشتى داشتند«: گويد ولى ايفوروس مى
ا برگردانیده روى درنگ پاروھا ر آن نیرو و زور بود نكردند و بیش از اين ھنرى ننمودند كه بى

به سوى خشكى نھادند و آنان كه زودتر رسیدند خود را بیرون انداخته به لشكرگاه در آن 
  .نزديكى به گريختند، ولى ديگران با كشتى خود يا نابود گرديدند و يا اسیر افتادند

توان به دست آورد كه گذشته از كسانى كه گريخته  میزان شمارش آنان را از اينجا مى
  .به در بردند يا كسانى كه به دريا فرو رفتند دويست كشتى به دست يونانیان افتادجان 

كیمون ترديد داشت كه آيا . اين ھنگام لشكر خشكى به حركت آمده روانه كنار دريا گرديد
اند  ترسید كه يونانیان كه فرسوده و درمانده يونانیان را به خشكى درآورد يا نه و سخت مى

اند اگر آنان را دوباره به جنگ برانگیزد با  و كشتاربزرگى دست كشیده و تازه از يك جنگ
لشكرى كه آسوده و تازه دم و در شماره چندين برابر ھستند و بر او گرداند، اين خود آنان 

  .را به دم شمشیر دادن باشد

نمايند و آن فیروزى پیشین جز بر نیروى  ولى چون ديد يونانیان ھمه چابكى و استوارى مى
ايشان نیافزوده اين بود دستور پیاده شدن داد با آنكه ھنوز عرق جنگ پیشین سرد نشده 

  .بود

كه پیاده شدند خروشى برآورده بر دشمن تاختند، ايرانیان سخت ايستادگى  اينان ھمین
نموده اين حمله را دلیرانه رد نمودند و اين بود كه جنگ بسیار سخت گرديده بسیارى از 

  .رتبه و در دلیرى سرشناس بودند كشته گرديدند آتنیان كه ھم در
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اندازه فیروزى از آن يونانیان گرديده دشمن را از جا  ولى سرانجام پس از كوشش بى
  .كندند

گروھى را از ايشان كشته ديگران را دستگیر ساختند و چادرھاى آنان را كه پر از 
  .ھاى گرانبھا بود تاراج كردند خواسته

شود با آنكه در يك روز دو  گیر بسیار ماھرى كه فرسوده نمى كشتىكیمون ھمچون 
تر و اين يكى از فیروزى  فیروزى به دست آورد كه آن يكى از فیروزى ساالمین در دريا بزرگ

  .تر بود با اين ھمه خواست پیشرفت ديگرى بھره خود گرداند پالتاى در خشكى مھم

______________________________  
)1.(Phanodemus   

  119: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آيند نزديك رسیده تا  زيرا خبر يافته بود كه ھشتاد كشتى فنیقى كه به يارى ايرانیان مى
  .اند، اين بود كه به شتاب روانه گرديده آھنگ آنان كرد رسیده »1«  ھدروم

نديده بودند از ديدن آنھا خیره  فنیقیان كه تا آن ھنگام از اين گونه كشتیھاى جنگى بزرگى
درماندند و اين بود كه دست و پا گم كرده به آسانى ھمه كشتیھا و بسیارى از كسان 

  .خود را از دست دادند

اين فیروزيھاى كیمون پادشاه ايران را چندان در فشار گذاشت كه ناگزير گرديده صلح را 
ايرانى به درياى يونان درنیامد  اعالم كرد بدينسان كه پس از آن ھیچ كسى از سپاھیان

گونه كشتى جنگى از ايران در آن  مگر در مسافت يك میدان اسب از كنار خشكى و ھیچ
: گويد كالیستنیس مى »3« ھاى حیلیدونیان ديده نشود و جزيره »2«  دريا در میان گوانیان

  .پادشاه ايران ھیچ يك از اين شرطھاى صلح را نپذيرفت

اين پیشرفتھاى يونانیان چنان خود را از درياى يونان دور گرفت كه چون  لیكن در كار از ترس
ھاى خیلدونیان را  پريكلس با پنجاه كشتى و يافالتیس با سى كشتى گرد جزيره

  .گرديدند ھرگز يك كشتى ايرانى در آنجا نديدند مى

ده اى از اين پیمان صلح دي ولى در گردآورى كه كراتروس از سندھاى مھم كرده نسخه
  .شده

كه در آتن ھم طاقى به نام صلح در آن ھنگام برپا گرديد و كالیاس كه : اند ھمچنین گفته
  .اندازه از او نمودند عنوان فرستادگى داشت و آن صلح را انجام داده بود احترام بى

آتنیان مالھاى تاراجى را كه به دست آورده بودند در يك جا ريخته بفروختند و از اين رھگذر 
ن پول به دست آوردند كه گذشته از خرجھاى ديگرى كه كرده بودند و نیز ديوار جنوبى چندا

يك رشته ديوارھاى درازى را آغاز نھادند كه ھنوز تا زمانھاى ديرترى انجام . ارك را بساختند
شد و چون آن زمین كه اين ديوارھا در آنجا بنیاد  نامیده مى »4«  نگرفته بود و به نام لق
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زار بود آتنیان ناگزير گرديده سنگھاى بسیار بزرگى را در ته آن  سست و شوره نھادند مى
  .نھادند انداختند و بر روى آن بنیاد ديوار مى مى

______________________________  
)1.(Hydrum   

)2.(Cyanean   

اند اين كارھاى كیمون در زمان  شناسان اروپا كرده از روى تحقیقى كه شرق). 3(
دانیم انجام يافته يا نه به او  ارتخشثر يكم بوده و اين پیمان آشتى كه نمىپادشاھى 

  .شود نسبت داده مى

)4.(Leg   

  120: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .دادند ى اين كارھا را با پولى كه كیمون براى ايشان آورده بود انجام مى ھمه

ھاى زيبا براى ورزش بیاراست  بااليى را به میدانگاهنیز كار كیمون بود كه نخستین بار شھر 
  .كه سپس ديگران ھم بر آنھا افزودند و مايه آبادى شھر گردانیدند

را كه خود جايگاه پلید و چركین و  »1«  نیز او در میدانگاه بازار درخت چنار كاشته و آكادمى
كه خیابانھاى سايه  تھى از درخت و سبزى بود پاكیزه ساخته و جنگلى از آن پديد آورد

  .دارى براى راه رفتن و میدان بزرگى براى گروبندى دارد

را از آن خود گرفته و ھرگز انديشه رھا كردن آنجا  »2«  ھنگامى كه ايرانیان خیرسونیسى
را نداشتند و كیمون را بسیار خوار داشته در برابر او مردم ثراس درونى را به يارى خود 

با چھار كشتى بر سر آنان رفته و سیزده كشتى از آنان اسیر  خواندند، كیمون تنھا مى
گرفت و ايرانیان را از آنجا بیرون رانده و ثراسیان را زيردست گردانید و بدينسان 

كه بر آتنیان نافرمانى  »3«  خرسونیستى را ملك آتن نمود، سپس بر سر مردم ثاسوس
بشكست و سى و سه كشتى از كردند تاخته نخست آنان را در دريا  نموده دشمنى مى

  .دست آنان درآورد

سپس شھر ايشان را گرد فروگرفته بگشاد و بدينسان ھمه معدنھاى زر كه در آنسوى 
كنار دريا بود به تصرف آتنیان درآورد، نیز ھمه سرزمینى كه از آن شھر ثاسوس بود از آن 

خواست  باز شد كه اگر مىاز اينجا يك راه آسانى براى او به سوى ماكیدونیا . آتن گردانید
آورد، ولى او دست به سوى خاك ماكیدونى دراز  بخشى از آن كشور را نیز به دست مى

نكرد و به ھمین جھت متھم شد كه پادشاه الكساندر رشوه به او داده و او را فريفته وگرنه 
  چرا فرصت را از دست داده حمله به ماكیدونى ننمود؟

ى كرده بدگويى آغاز نمودند و او را در دوستارى يونان از ھمین جا دشمنان او دست يك
  .نامیدند دروغگو مى
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  :گفت كیمون در دفاع خود به قاضیان چنین مى

گاه در زندگانى عمومى خود ھوادار زندگانى پرشكوه و توانگرانه ايونیان و تسالیان  من ھیچ
  الكیدومنیان رابلكه ھمیشه زندگانى ساده ) بدانسان كه ديگران ھستند. (ام نبوده

______________________________  
)1.(Academy آموخت  نام باغى بوده كه چون افالطون در آنجا درس به شاگردان خود مى

  .اند از اين جھت سپس يك گونه دانشگاه را با اين نام آكادمى خوانده

)2.(Chersonese   

)3.(Thasos   

  121: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ام و اين است كه ھرگز نیازى به  ام پیروى از سادگى آنھا نموده دوست داشته تا توانسته
پذيرفتن ھديه از كسى ندارم بلكه ھمیشه كوشش من در اين راه بوده كه شھر خود را 

  .ام توانگر گردانم و پیاپى مالھاى تاراجى به اين شھر آورده

  :گويد استیسمبروتوس كه اين داستان را آورده مى

الپنیكى ھم به پشتیبانى برادر خود سخنانى به پريكلیس كه دشمنى بیشتر را او 
  :نمود گفت مى

  :ولى پريكلیس لبخندى زده پاسخ داد

  .تو پیرتر از آنى كه به چنین كارھا دخالت نمايى! الپنیكى

  .ھرحال كیمون از اين محاكمه پاكدامن درآمد و تبرئه گرديد به

ى خود ھمچنان برقرار ماند و تا زمانى كه در شھر درنگ داشت چون نیز در زندگانى عموم
خواستند  توده مردم كینه بزرگان را در دل داشتند و رشته كارھا را جز در دست خود نمى

ولى چون به جنگ بیرون رفت توده . كوشید آنان را از تند روى باز دارد او ھمیشه مى
ديرين را كه تا اين ھنگام نگھداشته بودند  سرپرست گرديده، ھمه قانونھا و عادتھاى بى

سرباز زده در ھمه  »1«  دور انداختند و به تحريك افیالتس از شناختن محكمه آريوپاگوس
در نتیجه اين كارھا حكمرانى از ھرباره . دعويھا و كارھا خودشان دخالت نمودند

یار از توده را در دست دموكراسى گرديد و پريكلیس كه از ديرزمانى نیرومند گرديده بود اخت
  .داشت

كیمون چون از جنگ برگشت و كارھا را بدينسان ديد سخت رنجور گرديد و كوشش بسیار 
به كار برد تا دوباره كارھا را به سامان آورد و آريستوگراسى را بدانسان كه در زمان 
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ريغ توانستند د ديگران با او كشاكش داشتند و آنچه مى. كلیستنیس بود زنده گردانید
  .گفتند نمى

ھمچنین او . ساختند از جمله گفتگوھاى ديرين را درباره رابطه با خواھرش دوباره تازه مى
شاعر در شعرھاى  »2«  نمودند، چنانكه ايوپولیس را به ھوادارى الكیدومنیان متھم مى

  :گويد مشھور خود درباره كیمون به اين تھمتھا اشاره كرده مى

  .يگران نیكو بودنداو نیكو بود بدانسان كه د

شبھا چه بسا كه آھنگ اسپارتا . آسايى بود خوارى و تن ولى ھمیشه در پى باده
  .گزاشت و خواھر خود را در خانه تنھا مى. نمود مى

______________________________  
)1.(Areopagus   

)2.(Eupolis   

  122: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خوارگى توانست آن ھمه شھرھا بگشايد و آن ھمه  باده دوستى و مىآرى او با ھمه 
كوشید و كارھاى خود را با خردمندى  فیروزيھا يابد، پس بايد گفت اگر به ھوشیارى مى

داد ھرگز كسى در يونان چه پیش از آن و چه پس از آن در بھادريھا به او  انجام مى
  .رسید نمى

ز از آغاز جوانى اين ھوادارى را داشت و از اين جھت دو اما ھوادارى او از الكیدومنیان ھنو
و ديگرى را به نام  »1«  پسر خود را كه توأم زايیده شده بودند، يكى را به نام الكیدومنیوس

  :گويد استسیمبروتوس مى. نامیده بود »2«  الیس

نكوھش  از اين جھت پريكلیس گاھى بر آنان. بود »3«  مادر اين دو پسر زنى از كلیتوريوم
نگار ثابت  جغرافى »4«  ولى ديودوروس. خون مادر خود را در تن داريد: گفت نموده مى

 »6«  بود از ايسوديكى »5«  كند كه اين دو پسر و پسر ديگر كیمون كه نامش ثسالوس مى
  .زايیده شده بودند »7«  دختر ايوروپتولیموس

با الكیدومنیان رابطه  ھرحال يقین است كه كیمون به جھت دشمنى ثمیستوكلیس به
دانستند و از كیمون از آغاز جوانى او  داشت زيرا آنان ثمیستوكلیس را سخت دشمن مى

  .كردند تا در برابر ثمیستوكلیس در آتن بزرگش گردانند پشتیبانى مى

نمودند و آن مھربانى الكیدومنیان را  آتنیان ھم در آن ھنگام از اين كار ايشان خرسندى مى
روز  زيرا در آن ھنگام اسپارتیان روزبه. شمردند ى خودشان بسیار سودمند مىبراى كارھا

كشیدند و اختیار ھمه كارھا در  گرديدند و ھمه يونانیان به سوى خود مى نیرومندتر مى
نمودند آتنیان خرسندى داشتند،  از اين جھت از مھرى كه به كیمون مى. دست آنان بود

رديده بودند از دلبستگى كه كیمون به الكیدومنیان ولى سپس كه خود آتنیان زورمند گ
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برد و  شدند و چون كیمون ھمیشه در گفتگوھاى خود نام آنان مى نمود خشمناك مى مى
  :گفت داد مثال گاھى مى بر آتنیان برتريشان مى

  .كنند الكیدومنیان ھرگز چنین كارى نمى

  .به دشمنى با وى كشیدكم كار  نمودند و كم از اينجا آتنیان ناخرسندى از او مى

لیكن بزرگ شدن داستان تا اين اندازه كه او را به ھوادارى الكیدومنیان متھم گرداند از يك 
  :دھیم آمدى برخاست كه در پايین شرح مى پیش

______________________________  
)1.(Lacedaemonius   

)2.(Eleus   

)3.(Clitoriom   

)4.(Diodorus   

)5.(Thessalus   

)6.(Isodice   

)7.(Euryptolemus   

  123: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

پادشاه اسپارتا در  »2«  پسر زيوكسیداموس »1«  در سال چھارم پادشاھى آرخیداموس
ترين زمین لرزى كه كسى مانند آن را در ياد نداشت رويداد،  سرزمین الكیدومون سخت

چنان  »3«  بدانسان كه زمین از ھم دريده شكافھاى بزرگى در او پديد آمد و كوه تااوگینوس
به جز از پنج خانه كه . تكانى خورد كه بسیارى از سنگھاى سخت آن شكافته گرديد

  .ھاى شھر اسپارتا ويران گرديد ند ماند ھمه خانهگز بى

اند اندكى پیش از آنكه لرزشى در زمین فھمیده شود يك دسته از جوانان با يك  گفته
در اين ھنگام خرگوشى از . دسته از بچگان در زير يك سقفى گرد آمده سرگرم بازى بودند

ھاى ايشان  بودند و تن اى از بچگان با آنكه لخت دسته. يك گوشه درآمده دويدن گرفت
ولى ھمین كه آنان از آنجا بیرون شدند سقف فرود آمده . آلوده بزيت بود دنبال او نمودند

ھمه جوانان و بچگانى را كه در آنجا مانده بودند بكشت كه گور ايشان تا امروز 
  .نامند مى »4«  سیسماتیاس

ھايى پیش خواھد آمد  دثهبارى ارخیداموس چون بال را ديد دانست كه پشت سر آن چه حا
ھا بیرون آورده در انديشه بیرون رفتن  ديد كه مردم چیزھاى پرارج خود را از خانه و چون مى
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باشند، در زمان، خبر خطر داد كه تو گويى دشمنى آھنگ آنان كرده و  و پراكنده شدن مى
بر گرد سر او  فرمان داد كه مردم ھمگى در يك جا گرد آمده و ابزار و برگ جنگ آماده كرده

  .ھمین تدبیر اسپارتا را از گزند سختى نگھداشت. باشند

زيرا بندگان و اسیران در پیرامون شھر از ھمه جا گرد آمده و دست به ھم داده بر آن سر 
شده بودند كه ناگھان بر شھر ريخته و مردم را در آن حال درماندگى غافلگیر ساخته آنچه 

ولى چون به شھر نزديك شدند اسپارتیان را ديدند كه . مايندمال از زلزله بازمانده تاراج ن
ھاى پیرامون  ھا و شھرك اين بود پس كشیده روى به ديه. اند آراسته و آماده جنگ ايستاده

در ھمان . را دستگیر ساخته با خود بردند »5«  آنجا گزاردند و دسته انبوھى از الكونیان
كرده بودند و حمله بر شھر آوردند و اين بود كه  نیز آھنگ آنجا را »6« ھنگام مردم مسینا

  .را به آتن فرستاده ياورى طلبیدند »7«  اسپارتیان پريكلیداس

______________________________  
)1.(Archidamus   

)2.(Zeuxidamus   

)3.(Taygetus   

)4.(Sismatias   

)5.(Lacones   

)6.(Messens   

)7.(Periclidas   

  124: يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان و 

باشد ياورى  گفت ما نبايد به شھرى كه ھمچشم آتن مى داستان نبود و مى افیالتیس ھم
  .كنیم و با دست خود آن را نیرومند گردانیم

  .كنون كه اسپارت پايین افتاده بايد آن را در ھمان حال نگاه داشت تا از غرورش بكاھد

آورده آسودگى و امینى الكیدومون را بر بزرگى و  »1«  تیاسولى كیمون بدانسان كه كري
گزيد و اين بود كه مردم را راضى گردانیده با دسته سپاھى به يارى  چیرگى آتن برمى

  .اسپارت شتافت

  :گويد ايون مى

  :برد و آن اينكه او جمله پرمعنايى را براى تحريك مردم در اين ھنگام به كار مى
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  .بھره گردد يوغ بى ن تفكیك بشود و نبايد بگزاريم آتن از داشتن يك ھمما نبايد بگزاريم يونا

  .گشت بر بخشى از خاك كورنثس درآمد و چون از اين سفر خود باز مى

  :ايراد بر او گرفته پرسید »2«  الخارتوس

  اجازه به خاك ما درآمدى؟ چگونه بى

  آيد؟ چگونه به درون درمىزند تا پاسخى نشنود و اجازه درنیابد  اى مى كسى كه در خانه

  :كیمون پاسخ داده گفت

را ھیچ نزديد و با زور به درون  »4« و مگارا »3«  ولى شما كورنثیان در كلئوناى! الخارتوس
  .ى درھا به روى او باز است رفتید و چنین پنداشتید كه ھر كه زور دارد ھمه

  .اين سخن را گفته و از آنجا درگذشت

الكیدومنیان دوباره فرستاده از آتنیان ياورى طلبیدند، زيرا بندگان و اندكى پس از اين حادثه 
ولى چون آتنیان روانه آنجا . دست يافته بودند »5«  مسینیان دوباره جنبش كرده و بر اثومى

  .شدند

ھايى كه به يارى آمده بودند  اسپارتیان از دالورى و توانايى آنان بیم كرده از ھمگى دسته
  .خواھیم تدبیر ديگرى به كار بزنیم ز پس گردانیدند، به اين بھانه كه مىتنھا اينان را با

  آتنیان از اين كار سخت برآشفتند و چون به شھر خود بازگشتند از بس كه خشمناك بودند

______________________________  
)1.(Critias   

)2.(Lachartus   

)3.(Cleonae   

)4.(Megara   

)5.(Ethome   

  125: يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان و 

نمودند و كیمون را به آيین  به دشمنى آن كسانى برخاستند كه ھوادارى از اسپارت مى
  .اوستراكیسم براى ده سال از شھر بیرون راندند
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در اين ھنگام چنین رويداد كه اسپارتیان به جنگ رفته و دلفى را از دست فوكیان در آوردند 
در تاناگرا لشكرگاه زدند و آتنیان اين شنیده سپاه آراسته به قصد گشتند  و چون برمى

  .جنگ ايشان روانه گرديدند

بود  »1«  كیمون ھم در اينجا حاضر گرديده با رخت و ابزار جنگ به تیره خود كه اوينیس
  .پیوست تا ھمراه ديگر آتنیان در جنگ شركت نمايد

گفتند  و از آن سوى دشمنان كیمون مىولى شوراى پانصد تنى كه بود چون اين را شنید 
مقصودش از اين پیوستن آن خواھد بود كه ھنگام جنگ سامان آتنیان را به ھم بزند و آن را 

دچار شكست ساخته الكیدومنیان را به شھر آتن بكشاند، از اين جھت شورا ترسیده به 
  .سر كردگان دستور داد كه او را نپذيرفتند

و ديگر  »3«  از مردم انافیلوستوس »2«  ولى به ايوثیپوس. كیمون از لشكر بیرون كشید
ھمراھان خود كه ھمگى تھمت زده ھوادارى الكیدومنیان بودند سپرد كه جانبازانه با 

  .گناھى خود را نزد ھمشھريانشان روشن سازند دشمن كوشیده بى

وار حمله  ودهاينان كه يكصد تن كمابیش بودند ابزار جنگ از كیمون گرفته ھمگى در يكجا ت
  .تكه شدند باكانه جنگیدند كه ھمگى تكه به دشمن برده چنان جانبازى نمودند و بى

اند سخت تأسف خورده از تھمتى  آتنیان از اينكه چنین جوانمردان دلیرى را از دست داده
  .اندازه پشیمان گرديدند كه به آنان زده بودند بى

موده دشمنى نشان ندادند و اين از يك به ھمین جھت ديگر درباره كیمون ايستادگى نن
سوى به جھت يادآورى نیكیھاى گرانبھاى گذشته او و از سوى ديگر به جھت فشارى بود 

  .كه اين زمان يافته و از غرور خود كاسته بودند

زيرا در اين جنگ بزرگ تاناگرا شكست بر آتنیان افتاد و آنگاه بیمناك بودند كه چون بھار 
  .ن لشكر بر سر شھر نیز بیاورندرسید بلوپونیسا مى

از اين جھت قانونى گزاردند درباره اينكه كیمون را به شھر باز بخوانند و پیشنھادكننده اين 
  .قانون خود پريكلیس بود

______________________________  
)1(Oeneis   

)2(EuthipPus   

)3(AnaPhlystus   
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اين بود شیوه زندگانى مردم در آن زمان كه لگام كینه و مھر را رھا ساخته و آنھا را بر 
گرديد  گردانیدند و اين بود كه در ھر كارى سود توده منظور مى راستى و دادگرى چیره نمى

تر است، آنان اين را نیز زيردست سود  ھوس كه در میان دريافتھاى آدمى از ھمه سركش
  .ندگردانید توده مى

كه به آتن بازگشت جنگ را در میان دو شھر به پايان رسانیده آشتى را پايدار  كیمون ھمین
ديد آتنیان از بیكارى بیزارند و شوق جنگ و سرفرازيھاى آن را در سر  ساخت و چون مى

دارند براى آنكه اين جنگجويى آنان دوباره رشته آشتى را با اسپارتیان پاره نكند و نیز 
اى جنگى آنان در پیرامون پلوپونیسوس بھانه به دست ديگران ندھد و مايه گردش كشتیھ

رنجش ھمدستان يونانى نشود دويست كشتى را پر ساخته آھنگ جانب مصر و قبرس 
كرد و قصدش اين بود آتنیان را به جنگ با آسیايیان آموخته گرداند و از تاراجھايى كه به 

  »1« .زددست خواھند آورد توانگر و پولدارشان سا

ولى چون ھمه چیز آماده گرديد و كشتیھا خواست حركت كند ناگھان كیمون چنین خوابى 
اليد و در میان اليیدن عوعو او با صداى آدمى به ھم  اى بر او مى ديد كه سگ ديوانه
  .دھد ھا را بیرون مى درآمیخته اين جمله

  !!اى من شوىھ يابى بچه زيرا چیزى نخواھد گذشت كه تو مايه لذت! بیا بیا

  .پیداست كه گزاردن چنین خوابى كار آسانى نیست

شناسى و خوابگزارى مھارت  از مردم پوسید و نیامردى كه در غیب »2«  ولى استوفیلینس
كه اين خواب : اندازه داشت و به كیمون نیز بسیار نزديك و محرم رازش بود چنین گفت بى

  .دھد از مرگ تو خبر مى

  :به گزارش آوردسپس خواب را بدينسان 

يابى دشمن يك كسى  شود و بھترين مايه لذت سگ به ھر كه باليد دشمن او نگاشته مى
  .باشد مرگ آن كس مى

______________________________  
گرى و دزدى و گردنكشى را در جھت  يادآورى اين نكته الزم است كه كیمون راه چپاول). 1(

  .آموخت مىمیھنان خويش  آسیايیان به ھم

)2.(Astyphilins   
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اما اين كه عوعوسك با صداى آدمى درآمیخته بوده اين اشاره به سپاھیان ايران است كه 
  .ھايى از يونانیان با مردم آسیا درآمیخته يكديگرند در آنجا دسته

  .نمود شد كه حكايت از فال بد مى ه مىپس از اين خواب از قربانیھا نیز نشانھايى ديد
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حال كیمون از سفر باز نايستاده روانه گرديد، نخست شصت كشتى را به جلو مصر  بااين
گسیل ساخته سپس خود او روانه شده با كشتیھاى پادشاه ايران كه برخى از آن فنیقیان 

ى را كه در آن و برخى از آنان كیلیكیان بود جنگ كرده بر آنان فیروزى يافت و شھرھاي
  .نمود پیرامونھا بود به دست آورد و بدينسان مصر را تھديد مى

  .اين زمان كیمون مقصودش برانداختن پادشاھى ايران بود و بس

به ويژه كه شنیده بود ثمیستوكلیس شھرت بسیارى در نزد ايرانیان دارد و وعده به 
  .الرى ايرانیان را به عھده بگیردپادشاه داده كه ھرگاه جنگى با يونانیان رويداد او سپھسا

ولى چنانكه گفته شد ثمیستوكلیس خواھش ايرانیان را نپذيرفته بود، زيرا كار دشوارى 
. دانست كه بر دلیرى و فیروزبختى كیمون چیره درآيد و از ناامیدى خود را كشت مى

  .كشتنى مردانه و دلیرانه

خواست به يك رشته  داشت و مى ھاى بزرگ را در دل خود بارى كیمون چون اين انديشه
كارھاى بزرگى دست بزند از اين جھت كشتیھاى خود را در نزديكیھاى جزيره قبرس 

كارھايى شور  ى پاره آمون فرستاد كه درباره نگاھداشته كسانى را به پرستشگاه زئوس
بخواھد و تاكنون دانسته نشده كه آن كارھا چه بوده ھر چه ھست خدا پاسخى به آن 

  .ا نداد و فرستادگان را پس فرستاد بدين عنوان كه كیمون كنون در پیش من استپرسشھ

آنان اين پاسخ را شنیده به دريا باز گشتند و چون به كشتیھاى يونانى كه در كنار مصر بود 
تاريخ آن حادثه را كه حساب كردند در آن زمان كه . رسیدند آنجا دانستند كه كیمون مرد

  .زيسته بوده و نزد خدايان مى خدا پاسخ داد او مرده

را در قبرس  »1«  اند چون شھر كیتوم علت مرگ او را برخى ناخوشى دانسته و گفته
  .محاصره كرده بود بیمار شده مرد

  .اند در جنگ با ايرانیان زخمى برداشته بود و از اثر آن بمرد ولى برخى گفته

  او بودند وصیت كرد كه نگذارند و چون يقین كرد كه خواھد مرد به كسانى كه در پیرامون

______________________________  
)1.(Gitium   
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از ھیچ راھى خبر مرگ او پراكنده شود و اينان خبر مرگ او را چنان پوشیده داشتند كه 
يونانیان آسوده و كسى از دشمن يا از خود ھمدستان يونانى آگاه نشد و اين بود كه 

  :ى خود بازگشتند و اين بود كه فانوديموس گفته گزند به خانه بى

  .دار بود كیمون ھنوز تا سى روز پس از مرگ خود سردارى يونانیان را عھده
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پس از مرگ او ھیچ سردارى از میان يونانیان كار مھمى در برابر ايرانیان انجام نداد، بلكه 
زيان دشمن عمومى خود ھمیشه با يكديگر كشاكش پیشوايان به جاى كوشیدن به 

انگیختند و كار را به آنجا رسانیدند كه ديگر  داشتند و مردم را به دشمنى يكديگر برمى
  .درخور آشتى نبود

با اين كشاكشھاى خانگى يونان را از زور انداخته به ايران مجال دادند كه شكستھاى خود 
  .بود به جاى باز آردرا بسته و آنچه را كه از دست داده 

سپاھیان يونان را به آسیا كشانید، ولى اين كار او  »1«  اين راست است كه اگیسیالوس
بسیار ديرتر بود و آنگاه اگرچه او اندك جنگى با سركردگان پادشاه ايران بر سر بندرھا كرده 

رگرفته بود بر آنان چیره درآمد، ولى ديرى نكشید كه در سايه نبردھاى خانگى كه دوباره د
  .آنكه كارى را به انجام برساند بازگشت او را باز پس خواندند و او بى

بدينسان گماشتگان پادشاه ايران آزاد گرديدند كه از شھرھاى يونانى در آسیاى كوچك كه 
  .خواھند بگیرند پیمانان الكیدومنیان بودند ھر باجى كه مى ھم

  .ت جلوتر از پنجاه میلى كنار دريا بیايدتوانس ولى در زمان كیمون ھرگز يك سوارى نمى

رساند كه جنازه او را به شھر خود  شود مى يك گورى در آتن كه به نام كیمون خوانده مى
  .خواندند گورى را در آنجا احترام كرده و آن را گور كیمون مى ولى مردم كتیوم ھم. اند آورده

______________________________  
  .خواھد آمدداستان او ). 1(

  129: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

   آلكبیاديس

  130: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

پدر او كلنیاس در جنگ . بود »3«  دختر میگاكلیس »2«  دينوماخى »1«  مادر آلكبیاديس
بزرگى نزد آرثیمسیوم با خرج خود يك كشتى جنگى راه انداخت و از اين جھت احترام 

كه با مردم بويوتیا كرده  »4« ولى در جنگ كورونیا. مردم داشت و شھرت بزرگى يافت
  .شد كشته گرديد مى

پسران خانتپوس چون خويشان نزديك او بودند، پرستارى پسرش  »5«  پريكلیس و آريفرون
  .دار شدند آلكبیاديس را عھده

با سقراط بیش از ھر چیزى باعث اند كه دوستى آلكبیاديس  جھت نگفته اين سخن را بى
  و ديموسثینس »6«  ى نام مادر نیكیاس اى درباره شھرت او گرديده، زيرا ما ھرگز نوشته

  .نداريم »10«  و ثرامینس »9«  و فورمیون »8«  و الماخوس »7«
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او اند، ولى از آلكبیاديس دايه  با آنكه ھر يكى از اينان از مردان به نام و بزرگ آن زمان بوده
ھمچنین . و سرزمین او الكیدومون بوده است »11« شناسیم كه نامش آموكیال را ھم مى

  هللا و

______________________________  
)1.(Alcibiades   

)2.(Dinomache   

)3.(Megacles   

)4.(Coronea   

)5.(Ariphron   

)6.(Nicias   

)7.(Demosthenes   

)8.(Lamachus   

)9.(Phormion   

)10.(Theramenes   

)11.(Amycla   
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و  »2«  بوده و اين آگاھیھا را آنتسثینس »1«  شناسیم كه زوپوروس آموزگار او را مى
  !دھند افالطون به ما مى

راند و اينكه در سايه آن زيبارويى و اينكه  پلوتارخ شرحى از زيبايى رخسار آلكبیاديس مى(
ز خاندان توانگر و توانايى بود كسانى گرد او را گرفته از راه چاپلوسى به ويرانى و تباھى ا

كوشیدند، ولى سقراط او را از تباھى بازداشت، ما از ترجمه اين بخشھا چشم  او مى
  .)پوشیديم

ھنگامى كه الكبیاديس بسیار جوان بود به عنوان سپاھیگرى در لشكرى كه بر سر 
رفت داخل شد و سقراط در اين سفر با او بوده ھر دو در يك چادر بسر  مى »3« پوتیدايا

  .بردند مى

  .جنگیدند قضا را آلكبیاديس زخمى برداشت در جنگ نیز پھلوى ھم مى
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سقراط خود را پیش انداخته از او نگھدارى نمود كه تن و ابزارھاى جنگى او به دست 
  .دشمن نیفتد

تى داد، ولى سركردگان چون به سوى الكبیاديس براى اين كار پاداشى به سقراط بايس
گرفتند از اين جھت مايل بودند  بیشتر توجه داشتند و خاندان و توانگرى او را در نظر مى

  .پاداش را به اين بدھند

سقراط براى اينكه آلكبیاديس را در راه جستجوى سرفرازى و نیكنامى پافشارتر گرداند 
بود كه گواھى درباره او دارد و سركردگان را واداشت ايرادى نگرفته بلكه نخستین كسى 

  .تاج نیكنامى بر سر او گزاردند و پايگاه او را در سپاه واالتر گردانیدند

آتنیان شكست خورده بر  »4«  سپس در ھنگام ديگرى چنین روى داد كه در جنگ ديلیوم
اره بود فرا رسیده و آلكبیاديس كه سو. پیمود گشتند و سقراط با چند تن پیاده راه مى مى

او را ديده از آنجا نگذشت بلكه نگھدارى او را به عھده گرفت و تندرست به شھرش باز آورد 
  .آورد و كسانى را از آنان بكشت با آنكه دشمن از دنبال فشار سختى مى

حال بر  بااين. و چون الكبیاديس به دخالت در كارھاى توده برخاست ھنوز بسیار جوان بود
پسر اراسیسترتوس و نكیاس  »5«  جست مگر برتوس فاياكس يگران پیشى مىى د ھمه

  .كه اين دو تن نیز سرشناس و با او ھمدوش بودند »6«  پسر نیكراتوس

______________________________  
)1.(Zopyrus   

)2.(Antisthenes   

)3.(Potidaea   

)4.(Delium   

)5.(Faeax پسرErasistratus   

)6.(Neceratus   
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فاياكس ھم . شمارند نیكیاس به حد سالخوردگى رسیده و مردم او را نامزد سردارى مى
نمود و از يك خاندان مشھورى برخاسته پدران  مردى بود كه به كارھاى توده دخالت مى

يژه در ترزبانى و رسید، به و ھرحال به پايه آلكبیاديس نمى ولى به. معروفى داشت
اندازه داشت و مردم را با گفتگوھاى  شیوايى كه در اين باره آلكبیاديس مھارت بى

  .ساخت ساخت و به كشاكش برنمى خصوصى رام خود مى
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اين زمان مردى در آتن به نام ھوپريولوس بود كه ثوكوديديس ھم از زشتخويیھاى او گفتگو 
شد لیكن موضوع خوبى براى  رده مىاگرچه يكى از سركردگان شم: گويد كرده مى

. كردند آمیز خود از او ياد مى ريشخند نويسندگان آن زمان بود كه در نگارشھاى شوخى
  .نمودند ھرگز اثرى بر وى نداشت ترين يادى كه از وى مى ولى زشت

اگر . شناخت كرد معنايى براى شرم نیز نمى زيرا او چنانكه پرواى شھرت و نیكنامى نمى
. پروايى و نافھمى است نامند ولى بايد گفت بى چنین خويى را دلیرى مى چه كسانى

حال مردم ھمیشه در پى او بودند، زيرا زمانى بود كه  كس او را دوست نداشتى بااين ھیچ
بارى اين مرد . كوشیدند داران بد بودند و به زيان ايشان مى با ھمه نیرومندان و سررشته

يین اوستراكیسم را به كار برده يكى از پیشوايان را براى ده انگیخت كه آ مردم را بر آن مى
بردند كه  ايم اين آيین را درباره كسانى به كار مى زيرا چنانكه گفته. سال از شھر دور برانند

در شھرت و نیكنامى و يا در نیرومندى و توانايى از ديگران پیش افتاده باشند تا بدينسان از 
  .ايمن گردند يا خود از اين راه آتش رشك خود را فرو نشانند بیم چیرگى و بیدادگرى آنان

  .پس اين ھويدا بود كه ناچار يكى از آن سه تن سرشناس دچار رانده شدن خواھد گرديد

اين بود الكبیاديس به كوشش افتاده و با نیكیاس دست يكى كرده نیرنگ را به سوى خود 
اند كه اين ھمدستى  ديگران ھم گفته. شد ھوپريولوس برگردانید كه او از شھر بیرون رانده

با آنكه او ھرگز چنین بیمى را . با ناياكس بود كه در نتیجه آن ھوپريولوس را بیرون كردند
درباره خود نداشت زيرا تا اين ھنگام ھرگز روى نداده بود كه مرد گمنامى را با آيین 

  .ارستراكیسم بیرون كنند

آزرده بود از ارجمندى او در  م نیكیاس در نزد بیگانگان دلآلكبیاديس چنانكه از شھرت و احترا
  .برد زمان پیش خود آتنیان ھم رنج مى

  133: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

در اين كه الكیدومنیان بايستى به آتن بیايند آلكبیاديس را بر پذيرايى ايشان گمارده بودند، 
. او در عھده داشت. اسیر افتاده بودند »1«  لوسنیز سرپرستى دستگیرانى كه در جنگ پو

با اين ھمه چون آشتى در میانه برپا گرديد و آن اسیران را آزاد نمودند ھمه نیكنامى بھره 
شد، بلكه در يونان در ھمه جا چنین  نیكیاس گرديده و به او توجه بیشتر نموده مى

الكبیاديس از اين  »2« نجام آوردگفتند جنگ را كه پريكلیس آغاز كرده بود نیكیاس به ا مى
آمد دل پر آتشى داشت و اين بود بر آن سرشد كه آن آشتى و ھمدستى را به ھم  پیش
  .بزند

الكیدومنیان را دشمن داشته و ھم از  »3«  نخستین كار او اين بود كه چون مردم آرگوس
گونه  ده ھمهكردند از او پشتیبانى و نگھدارى خواستند و او در نھان وع آنان ترس مى

  .پشتیبانى و ياورى به آنان داد

نويسى به پیشروان و سرشناسان  سپس چه از راه سفر به آنجا و چه به دستیارى نامه
ايشان بر اين وادارشان كرد كه از الكیدومونیان رابطه خود را بريده چشم به سوى آتنیان 

  .ھند زدباشند و به زودى آن را به ھم خوا دارند كه از صلح پشیمان مى
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را كه بايستى به  »4«  سپس چون الكیدومنیان پیمانى با مردم بويوتیا بستند و پاناكتوم
آمدھا را فرصت  آتنیان پس بدھند ندادند مگر پس از ويران كردن آن، الكبیاديس اين پیش

اين بود از نیكیاس بدگويى آغاز كرده تھمتھاى بسیارى به او . شمرد كه آتنیان را بشوراند
  .دز مى

گیر  »5« گفت نیكیاس چون سردار بوده دشمنانى را كه در جزيره سفاكتريا از جمله مى
افتاد راه رھايى نداشتند كوشش نكرده دستگیر نمايد، بلكه سپس كه ديگران آنان را 

دستگیر كردند او كوشیده و رھايشان ساخته تا از اين راه ھوادارى الكیدومنیان را درست 
  .كند

______________________________  
)1.(Pylos   

بايد دانست كه پس از زمان كیمون كه رشته اختیار آتن به دست پريكلیس بود آتن ). 2(
بسیار نیرومند گرديده و با يك رشته از شھرھاى يونان دست به ھم داده يك امپراطورى 

كار به ھمین موضوع باعث شد كه میانه آتن و اسپارت دشمنى پیدا شده . پديد آورده بود
جنگھاى خونريزانه بكشد كه يكى از آن جنگھا در جايى به نام پولوس روى داد و از 

پس از آن جنگ بود كه فرستادگانى از . اسپارتیان اسیرانى بسیار به دست آتنیان افتاد
شود  اسپارت به آتن آمدند كه صلحى با ھم بكنند و بدانسان كه در اينجا شرح داده مى

اين جنگھا ھمان است كه به نام جنگھاى پلوپونیسوس . ح گرديدالكبیاديس مانع صل
  .معروف شده

)3.(Arglus   

)4.(Panactum   

)5.(Sphacteria   

  134: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

گفت او نیرويى را كه در دست دارد و بايد آن را در اين راه به كار ببرد كه نگزارد  نیز مى
برد، ولى از  دم بويوتیا و كورنثس پیمان ھمدستى به كار بندند به كار نمىالكیدومنیان با مر

خواھند با آتنیان ھمدست شوند اگر اين ھمدستى به زيان  آن سوى اگر كسانى مى
  .گزارد انجام گیرد باشد او مانع شده نمى الكیدومنیان مى

افتاد ناگھان  تبار مىدر اين میان كه نیكیاس در نتیجه اين بدگويیھا در میان مردم از اع
آيند بود  نمايندگانى از اسپارت رسیدند و درآغاز درآمدن خود عنوانى كردند كه بسیار خوش

اند كه در زمینه ھمگى موضوعھاى  گونه اختیار به ايشان داده و آن اينكه اسپارتیان ھمه
  .حل نمايند آمیز با آتنیان گفتگو كرده با رعايت برابرى و يكسانى آن موضوعھا را اختالف

شوراى آتنیان آن را پذيرفت و بايستى فردا مردم پذيرايى عام از ايشان بكنند و گفتگو آغاز 
  .شود
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جويى انديشید و از نمايندگان اسپارت وعده  آمد را ناگوار يافته به چاره الكبیاديس پیش
خته خواست كه در تنھايى ديدارى از ايشان بكند و چون نزد ايشان رسید به سخن پردا

  :چنین گفت

  خواھید بگويید اى اسپارتیان؟ چه مى" 

خواھد با شما به خوشى رفتار كرده و در  آيا از اين نكته غفلت داريد كه شورا مى
  .روى را برگزيند درخواستھاى خود راه میانه

دھند و اندازه براى خواھشھاى خود  ولى مردم كه ھمیشه تعصب و كینه به خرج مى
نند ھمگى اختیار سپرده به دست شماست ناچار ايستادگى كرده شناسند اگر بدا نمى

  .كنند كه در خور پیشرفت و پذيرفتن نیست خواھشھايى مى

شما اگر به راستى چشم داريد ! نمايید؟ پس اين چه سادگى است كه شما از خود مى
از راه گونه اختیار ننمايید تا من نیز  كه با آتنیان يكسان و برابر شويد ھرگز دعوى ھمه

دلبستگى كه به الكیدومنیان دارم ياورى از شما دريغ ندارم و از گفتگو نتیجه خردمندانه به 
  ."دست بیاوريم

چون اين سخنان را گفت الكیدومنیان را سوگند داد كه جز با دستور او رفتار نكنند و 
در بدينسان آنان را از نیكیاس بريده به سوى خود كشید و آنان سخت خرسند گرديده 

  .پیش خود از خردمندى و دانش او شگفتى نمودند

فردا چون مردم گرد آمدند و نمايندگان اسپارت به انجمن درآمدند الكبیاديس با خونسردى 
  .و آرامى از ايشان پرسش كرد

  135: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  آيا چه اختیارھايى در دست شماست؟

  :آنان پاسخ گفتند

  .اختیار بسیارى در دست خود نداريمما 

بر سر اين سخن الكبیاديس برآشفت كه گويى از ھیچ چیزى آگاھى ندارد و با آواز بلند داد 
  :زد

  .آزرم اى دروغگويان بى

سپس آغاز بدگويى نمود كه چنین كسانى درخور آن نیستند كه پاكدالنه با آنان پیمانى 
  .بسته شود
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دم سخت برآشفتند و نیكیاس كه از چگونگى آگاھى بدينسان شورى به ھم خورده مر
  .اى بیانديشد نداشت سخت درماند و ندانست كه چه چاره

  .اين بود آتنیان فرستادگان اسپارت را براندند و الكبیاديس را به سردارى برگزيدند

 »2« و مانتینا »1« درنگ به كار برخاسته نخست مردمان سه شھر آرگوس و ايلیا و او بى
  .ى ساخته ھمه را با آتنیان ھمدست گردانیدرا يك

  .ھیچ كسى بر اين تدبیر الكبیاديس ايراد نگرفت

بخش كرده و  بلكه ھمگى آن را تدبیر مھمى پنداشتند كه پلوپونیسوس را بدانسان بخش
  .آنگاه آنھمه مردم را به دشمنى الكیدومنیان برانگیخته و آماده جنگ گردانیده

جست  شد كه اگر دشمن فیروزى مى از آتن بسیار دور مى ھمچنین با اين تدبیر جنگ
جستند خود شھر اسپارت در  نمود، ولى اگر اينان فیروزى مى ھرگز خطرى به آتن رو نمى

  .افتاد خطر مى

ھزار تن برگزيده از سپاھیان آرگوس بدان سر  »3« چون اين جنگ در مانتینیا كرده شد
  .اندازند و خودشان خداوندان شھر گردندشدند كه حكمرانى توده را از شھر خود بر

  .الكیدومنیان به يارى آنان آمده دموكراسى را برانداختند

الكبیاديس نیز به يارى اينان رسید و . ولى مردم ابزار جنگ برداشته نبرد آغاز نمودند
الكبیاديس به اينان دستور داد كه ديوارھاى بلندى . بدينسان فیروزى از آن مردم گرديد

  ده شھربرآور

______________________________  
)1.(Elaea   

)2.(Mantinea   

  .شرح جنگ را نسروده). 3(

  136: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خود را به دريا برسانند تا از دسترس سپاه اسپارت در ايمن باشند و براى اين كار بنا و 
دريغ نداشت كه ھم نام و آبروى خود را كارگر از آتن به آنجا آورده و غیرت و كوشش 

راھنمايى  »1« ھمچنان به مردم پاتريا. بیشتر گردانید و ھم سود به جمھورى آتن رسانید
  .نمود كه ديوارھاى بلندى ساخته شھر خود را به دريا برسانند

  :و چون كسى به نام دورانديشى به مردم اين شھر گفت
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  .سرانجام آتنیان شما را خواھند بلعید

  :الكبیاديس پاسخ داده گفت

  .گويى شايد ھمچنان باشد كه تو مى

ولى اسپارتیان از سر بلعیده يك . بلعند كم مى چیزى كه ھست اينان را از پا آغاز كرده كم
  .بلعند جا مى

الكبیاديس از اين ھم غفلت نداشت كه آتنیان را به كار كشت و بزرگرى برانگیزد و زمینھا را 
  .زاردبار و بیكار نگ بى

نمود و مردم را به راه رستگارى  لیكن با ھمه اين كارھا و با خردمندى كه او از خود مى
  »2« .خوارى بود راند خويشتن گرفتار باده مى

اى خواند و ھنر بسیارى در آن از خود نمود چنانكه مردم  ھنگامى كه الكبیاديس خطبه
  .سخت خرسند گرديده ھمگى توجه به او نمودند

كه به دشمنى جنس آدمى معروف بود بر آنجا گذشته نه تنھا از  »3«  ھنگام تیموندر اين 
  :الكبیاديس پرھیز نجست بلكه نزديك آمده او را با دست گرفته چنین گفت

توانى مردم را فريفته خود گردان زيرا روزى  در كار خود دلیر باش و ھر چه مى! پسر من
  .اورىخواھد رسید كه بالى سختى بر سر آنان بی

ولى تا او زنده . داشتند »4«  ھنوز از زمان پريكلیس آتنیان چشم به سوى جزيره سیكیلى
نمودند كه گاھى به  بود به كارى برنخاستند، پس از آن ھم به اين اندازه بسنده مى

  دستاويز

______________________________  
)1.(Patrea   

  .س آورده كه ما ترجمه نكرديمپلوتارخ شرحى از زندگانى خانگى الكبیادي). 2(

)3.(Timon   

  .جزيره معروف درياى سفید كه عرب آن را صقیله نامیده). 4(

  137: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

بودند سپاه اندكى به  »1«  دستگیرى از ھمدستان خود كه زير فشار شھر سوراكوسى
  .آنجا بفرستند و آرزوى روزى را داشتند كه به آنجا دست بیابند

  :گفت الكبیاديس آتش اين آرزو را دامن زده مى
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  !كنیم؟ كم كار مى كوشیم و كم اين چیست كه مادر نھان به آن آرزو مى

  .انیمبايد به يكبار كشتیھاى بزرگى را به كار انداخته خود را خداوند جزيره گرد

شمردند  راستى اين بود كه دست يافتن به سیكیلى كه آتنیان آخرين آرزوى خود مى
شناخت و ديباچه  الكبیاديس آن را نخستین گام در راه پیشرفت مقصود خود مى

  .پنداشت فیروزبختى خود مى

گرفتن شھر سوراكوسى كار : گفت نیكیاس مردم را از جوش و جنبش فرود آورده مى
  .شمرد است و لشكركشى به سیكیلى را كار بیجايى مى بسیار دشوارى

ديد و  ولى الكبیاديس گذشته از گشادن آن شھر خواب گشادن كار تاج و لیبوارا نیز مى
پنداشت كه چون به اين آرزوھاى خود دست بیابد پس خداوند ايتالیا و  چنین مى

پنداشت كه انبارى  پلوپونیوس خواھد بود و در انديشه خود سیكیلى را بیش از آن نمى
جوانان نورس دلھاى خود را پر از آرزو گردانیده و ھمیشه . براى ابزارھاى جنگى گرفته شود

  .پرداختند آمدند جز به اين گفتگو نمى چون با بزرگتران در يك جا گرد مى

شدند كه  ھاى مردم ديده مى ھا ھمیشه دسته گیرى و در ديگر میدانگاه در میدان كشتى
نھايى را كه بايستى بگیرند بر روى زمین نگاشته با يكديگر سخن از نقشه سرزمی

  .راندند چگونگى آنھا مى

اند كه اين جنگ را سودمند و  شناس را گفته ستاره »2«  سقراط فیلسوف و میتون
  .شماردند فیروزمندانه نمى

  .ه بودگويند جنى را كه داشت و پرستار او بود خبر از آينده اين كار داد آن يكى را مى

آمد را دريافته و يا از راه علم خود آينده را دانسته  اما اين دومى يا از روى دورانديشى پیش
  .بود

نمود كه  ھرحال او خود را به ديوانگى زده و مشعلى در دست گرفته چنین وامى به
  .خواھد آتش به خانه خود بزند مى

______________________________  
  .هشھر بزرگ آن جزير). 1(

)2.(Meton   

  138: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اند كار ديوانگى در میان نبود بلكه او نھانى آتش به خانه خود زد و بامدادان  برخى ھم گفته
شیون آغاز كرده از مردم خواستار شد كه بر او رحم كرده با آن اندوھى كه به وى رسیده 
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كه با اين نیرنگ مردم را فريب زده مقصود خود را پیش بارى پسر او را به جنگ نفرستند 
  .برد

گذشته از الكبیاديس نیكیاس را نیز سردار برگزيده بودند و اين كار نه به دلخواه او بود زيرا 
او از اين فرماندھى سخت گريزان بود بدانسان كه الكبیاديس ھم از شركت او در سردارى 

كرده بودند كه در اين جنگ فیروزى از آن ايشان خرسندى نداشت، ولى آتنیان چون باور 
خواستند الكبیاديس تنھا و خودسر نباشد و تندروى نكند و  خواھد بود از اين جھت مى

اين كار را بسیار دربايست . سنگینى و دورانديشى نیكیاس جبران تندى او را بكند
بیشتر داشت ھم اگرچه سال  »1«  دانستند از آن جھت كه سردار سوم، الماخوس مى

ولى در پاره جنگھا از او ھم سبكیھا و تنديھا ديده شده بود و چون به سنجیدن اندازه 
سپاه پرداختند و اينكه تا چه اندازه آذوقه و برگ و ساز دربايست دارند نیكیاس بار ديگر 

از كوششى در اين باره به كار برد كه جلوگیرى كرده و مردم را از آن انديشه باز دارد، ولى ب
  .الكبیاديس با او كشاكش برخاست و به پشتیبانى مردم برو چیره درآمد

خطبه خوانده چنین پیشنھاد نمود كه درباره تھیه برگ  »2«  خطیبى به نام ديموستراتوس
. و ساز ديگر كارھاى جنگ اختیار به سرداران داده شود و اين پیشنھاد او را مردم بپذيرفتند

رسیده كشتیھا درست گرديد ناگھان يك رشته فالھاى بدى  ولى چون آمادگیھا به انجام
  .روى نمود

ھايى  آمد كه زنان در ھمه جا رسم داشتند تنديسه پیش »3«  در ھمان ھنگام عید آدونیس
ماننده مردگان از گور برخاسته درست كرده و در پیرامون آنھا آيین شیون و سوگوارى 

  .دادند نشان مى

چركین و آلوده  »4« ھاى تیر را ھاى بسیارى از تنديسه دى چھرهدر اين میان ناگھان بامدا
آمدھا باكى  يافتند كه كسانى شبانه گردانیده بودند، اين كار كسانى را كه از ديگر پیش

اند، زيرا شھر  برخى گفتند اين كار را مردم كورنثیس كرده. نمودند نیز آشفته گردانید نمى
ولى . اند آتنیان لشكر بر سر آن نبرند ت خواستهاى از آن ايشان اس سوراكوسى كه بنه

كوشیدند تا مردم را از فال بدزدن باز دارند  اى نیز مى توده اين خبر را باور نكردند دسته
   مردم به

______________________________  
)1.(Lamachus   

)2.(Demostratus   

)3.(Adonis   

  .نامیده شد» مرمس«ھمان است كه  پرستیدند و تیر يا عطارد را يونانیان مى). 4(
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كردند كه جوانانى كه شبانه از آن بزم  ھاى اينان نیز گوش ندادند بلكه چنین باور مى گفته
عارى را به  اند تا بى آزرمانه به چنین كارى برخاسته گشتند بى عارى برمى خوارى و بى باده

دار الشورى كه براى رسیدگى به اين كار برپا گرديد در آنجا نیز . ده باشندپايان رسانی
در اين میان كسانى از دشمنان الكبیاديس فرصت يافته . آمد را سخت ناگوار شمردند پیش

آن كار را به نام او و دوستانش شھرت دادند و در اين باره خبرھايى پديد آوردند و 
بكشند ولى چون ديدند ھمه لشكرھاى دريايى كه براى  كوشیدند كه او را زير محاكمه مى

ھايى كه از آرگوس و  اند نیز دسته اند به ھوادارى او برخاسته سفر سیكیلى گرد آمده
مانتینا به ياورى آمده و ھزار تن سپاھى بودند آشكاره ھوادارى از او دارند از اين جھت 

تند و با ھمه پافشارى كه الكبیاديس دنبال كردن محاكمه را در آن ھنگام به زيان خود ياف
  .درباره محاكمه داشت آنان تدبیرھايى به كار برده محاكمه را به تأخیر انداختند

سپاھى درست  5100كشتى  140الكبیاديس ھمراه سرداران ديگر حركت كرد و با آنان 
  .انداز سبك ابزار و ديگر كاركنان بودند تیرانداز و فالخن 1300ابزار و 

لنگر انداخته به شور برخاستند كه  »1«  به كار ايتالیا رسیدند در آنجا در رھگیونو چون 
  .چگونه به جنگ پردازند

نمود ولى چون با الماخوس ھمداستان بود از اين  اگرچه نیكیاس با آلكبیاديس مخالفت مى
اين بود تنھا كارى كه با بودن . را گرفتند »2« جھت به پیشرفت پرداخته شھر كاتانا

زيرا در ھمین ھنگام آتنیان او را بازخواستند تا در محاكمه از . آلكبیاديس انجام داده شد
ھاى تیر او را متھم  خود دفاع كند زيرا چنانكه گفتیم در داستان چركینى چھره تنديسه

بدينسان كه او . كرده بودند و پس از سفر كردن او دشمنانش تھمتھاى ديگر به میان آوردند
كوشیده حكمرانى را تغییر بدھد و براى اين مقصود ھمیشه با  سانى مىبه ھمدستى ك

اى را  كرده اين تھمتھا آتنیان را سخت بشورانید كه دسته دين و خدايان دشمنى مى
سپس . دستگیر نموده به زندان انداختند و پس از اندك رسیدگى بیشتر ايشان را بكشتند

 »4«  اى را به نام ساالمنیان ى اين كار كشتىو برا »3« الكبیاديس را به محاكمه خواستند
  .به دنبال او فرستادند

______________________________  
)1.(Rhegiun   

)2.(Catana   

داستان محاكمه و علت آن را پلوتارخ به تفصیل شرح داده ولى چون مأخذ تاريخى ). 3(
  .ايم ندارد ما از ترجمه ھمگى آنھا چشم پوشیده

)4.(Salaminian   
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زيرا بیم آن . ويش را روشن گرداندگناھى خ آمده در پیش مردم دفاع از خود نمايد و بى
داشتند كه اگر درشتى بكنند با سپاھیانى كه او بر سر دارد در آن كشور بیگانه شورش 

خواست  پديد آورد و خود چنین كارى در دست آلكبیاديس آسان بود كه اگر مى
  .توانست مى

رود سفر ايشان پنداشتند اگر او ب زيرا سپاھیان از رفتن او سخت دلگیر بودند و چنین مى
افتاد و او در كارھا  انجامد، زيرا پس از رفتن او اختیار به دست نیكیاس مى به درازا مى

  .چابك نبود

چیزى او را پايگاھى در  نمود ولى از بى اگرچه الماخوس ھم بود و او در كارھا چابكى مى
  .نزد سپاھیان نبود

را از افتادن به دست آنان باز  »1« نخستین دشمنى آلكبیاديس با آتنیان اين بود كه مسینا
  .داشت

خواستند آنجا را به دست يونانیان بسپارند ولى  زيرا كسانى در آن شھر بودند كه مى
ھمین كه فرستادگان آتن از دنبال آلكبیاديس آمدند او به دستیارى كسان خود جلوگیرى از 

د در آنجا روانه خشكى رسی »2«  سپردن شھر كرد و چون با آنان روانه گرديده به ثوريى
  .شده و خود را نھان ساخت و بدينسان از دست آنان رھا گرديد

  :شناخت پرسید مگر تو اطمینان به ھمشھريان خود ندارى؟ پاسخ داد كسى كه او را مى

  .اطمینان دارم جز درباره جان خود در اين باره به مادر خود نیز اطمینان ندارم

  :اند چنین گفت آتنیان حكم مرگ و نابودى او را دادهپس از آن ھم چون خبر يافت 

  .من به آنان نشان خواھم داد چگونه زنده بمانم

و چون آلكبیاديس به محاكمه حاضر نشد محكمه چنین حكم داد كه دارايى او را ضبط كنند 
ن دختر منون با اي »3« ولى يكى از ايشان ثنائو. و كاھنان ھمیشه او را با نفرين ياد نمايند

اى كه او دارد بايد او را دعا كرد نه  آن سمت خجسته: گفت بخش حكم مخالفت كرده مى
  .اينكه نفرين نمود

______________________________  
)1.(Messena   

)2.(Thurii   

)3.(Theano دخترMenon   
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آن حكم از ثوريى بگريخت روانه پلوپونیسوس ھرحال چون الكبیاديس در زير فشار  به
كرد و امیدى  ولى چون در آنجا بیم از دشمنان مى. زيست گرديده زمانى را در آرگوس مى

براى بازگشت به شھر خود نداشت اين بود كسى را به اسپارتا فرستاده از آنان خواستار 
بران بديھايى كه در زمان زينھار گرديد و شرط كرد كه نیكیھا درباره ايشان انجام داده ج

  .دشمنى خود نموده بكند

اسپارتیان زينھار به او داده به شھر اسپارتش خواستند و او بدانجا شتافته پذيرايى گرمى 
  .يافت

ترس سپاه به يارى  در ھمان روزھاى نخستین بود كه اسپارتیان را واداشت بیدرنگ و بى
  .مردم سوراگوس فرستادند

را به سیكیلى روانه ساختند و او سپاه  »1«  او بود كه گولیپوسنیز در سايه رھنمايى 
پس از اينھا دومین كار  »2« .آتنى را كه در آنجا بود شكست داده پايمال ساخت

الكبیاديس آن بود كه اسپارتیان را برانگیخت سپاه آراسته در درون يونان با آتنیان جنگ آغاز 
  .كردند

به آتن رسانیده از ارج و نیروى آن كاست اين بود كه  سومین كار او كه بیش از ھمه گزند
ھاى درآمد  را استوار گردانیدند و بدينسان سرچشمه »3« اسپارتیان را واداشت تا دكلیا

  .آتن بسته گرديد

پوشید و به شیوه  الكبیاديس از ھر باره اسپارتیان را شیفته گردانیده و رخت آنان را مى
  .كرد آنان زندگانى مى

كارھاى او بود كه زن پادشاه آگیس را از راه برده او را آبستن گردانید و پسرى از او يكى از 
  :گفت زايیده شد كه خود آن زن چگونگى را انكار نكرده به زنان ھمراز خود باز مى

پس از شكستى كه آتنیان در سیسیلى يافتند فرستادگانى از خیوس و لسبوس و 
. د، به اين مقصود كه از آتن بريده به اسپارت پیوندندبه اسپارتا فرستاده ش »4«  كوزيكوس

   بويوتیا میانجى

______________________________  
)1.(Gylippus   

اين شكست آتنیان در سیگیلى با دست گولیپوس يكى از گزندھاى تاريخى است كه ). 2(
  .به آتن رسیده

ن كه در پیش آورده اشاره به به گفته پلوتارخ باعث آن الكبیاديس بوده گويا داستان كیمو
  .ھمین گزند و بدبختى است كه آتنیان از دست الكبیاديس يافتند

)3.(Decelea   
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)4.(Cyzicus   
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ولى الكبیاديس الكیدومنیان را بر . میانجى مردم كوزيكوس بودند »1«  لسبیان و فارناباروس
  .آن واداشت كه از خیوس پشتیبانى كرده او را در برابر ديگران نگھدارى نمايند

خود او ھم سفرى به دريا كرده ھمه ايونیان را بر آن واداشت كه از آتنیان ببرند و به 
  .ه آتنیان رسانیدھمدستى سركردگان الكیدومنیان گزندھاى بسیار ب

دار  پادشاه اسپارت دشمن او بود، زيرا كه دامن زن او را لكه »2«  با اين ھمه چون آگیس
ديد كه بیشتر  برد، زيرا مى ساخته بود و آنگاه بر احترام و آبروى او نزد اسپارتیان رشك مى

رگان اسپارت شود ھمچنین بسیارى از توانايان و بز كارھا و فیروزيھا به نام او خوانده مى
رشك او را در دل داشتند اين بود كه ھمگى دست به ھم داده قاضیان را قانع گردانیدند و 

  .حكم كشتن او را گرفته به ايونا فرستادند كه در آنجا او را بكشند

پايید و با آنكه در كار  الكبیاديس در نھان از اين كارھا آگاھى داشت و اين بود كه خود را مى
  داد، سرانجام نیز از ايونا نزد تیافرنیس كوشید خود را به دست آنان نمى مىالكیدومنیان 

پادشاه ايران شتافت تا به جان خود ايمن باشد و در اندك زمانى نزد او  »4«  شھرپان »3«
  .جايگاه وااليى يافت

زيرا اين ايرانى كه خود او بدكردار و دغلكار بود، بودن دغلكارى و بدكردارى ھمچون 
داشت و آنگاه كشش الكبیاديس در رفتار و گفتار ھمه  یاديس را در نزد خود دوست مىالكب

دارند اين يونانى  ساخت و با آنكه ايرانیان يونانیان را سخت دشمن مى كس را رام مى
ھمگى آنان را رام خود گردانیده و تیسافرنیس بھترين و زيباترين كوششھاى خود را به او 

  .سپرده بود

ترسید از اين جھت  چون بدينسان از اسپارتیان بريده بود و از آگیس سخت مىالكبیاديس 
كوشید اسپارتیان را پیش  توانست ديگر ھواى آنان را داشته باشد بلكه اين زمان مى نمى

  .تیسافرنیس خوار و ننگین نمايد

______________________________  
)1.(Pharnabazus پادشاه ايران بوده كه داستان آن را نشاندگان  اين مرد يكى از دست

  .سپس ھم خواھیم خواند

)2.(Agis   

  .حكمران آسیاى كوچك كه پادشاه ھخامنشى فرستاده بود). 3(

اند و اصل آن در زبان ھخامنشى  ساخته» ساتراپ«اين كلمه ھمان است كه يونانیان ). 4(
  .بوده كه امروز بايد شھربان گفت» شھر پاون«گويا 
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ى اين كوشش او تیسافرنیس از ھمراھى و ياورى كه به اسپارتیان داشت و به  در سايه
  »1« .كوشید دست كشید نام اين ياورى به كندن ريشه آتنیان مى

كرد كه بايد به دستیارى پول يونانیان را به دشمنى  زيرا الكبیاديس چنین راھنمايى مى
كم ھر دو سوى را از توانايى برانداخت تا  آنكه خود آنان بفھمند كم انگیخت و بىيكديگر بر

  .ناخواه فرمان پادشاه ايران را ببرند بدينسان ھر دو سوى درمانده خواه

نمود، اين بود  اندازه بر او مى بست و نوازش بى تیسافرنیس درست سخن او را به كار مى
آتنیان از حكمى كه . ن چشم به سوى او داشتنداكنون ھر دو دسته آتنیان و اسپارتیا

ھرحال دل به سوى  نمودند، او نیز به رحمانه درباره او داده بودند كنون پشیمانى مى بى
انديشید كه اگر جمھورى آتن به ھم بخورد شھر به دست  آتنیان داشت و چنین مى

  .اسپارتیان خواھد افتاد كه دشمن جان او ھستند

نیروى آتنیان در ساموس گرد آمده بودند و كشتیھاى ايشان در آنجا در اين ھنگام ھمگى 
نمودند و بیش از ھمه  توانستند جلوگیرى از شورش شھرھاى زيردست مى ايستاده تا مى

  .كوشیدند كه برابرى خود را با اسپارت در دريا نگھدارند بر آن مى

  .اند شد به سفر برخاسته و دسته كشتیھاى فنینگانى بود كه گفته مى

الكبیاديس از . ماند رسید ديگر نشانى از جمھورى آتن بازنمى اگر اين كشتیھا به آنجا مى
چگونگى آگاھى يافته كسى نزد بزرگان آتن كه در جزيره ساموس بودند فرستاد و به آنان 

وعده داد كه تیسافرنیس را به دوستى آتن برانگیزد و چنین گفت كه من اين نیكى را نه از 
كنم كه امیدوارم دلیرانه و دورانديشانه  كنم، بلكه از بھر آن دسته آتنیانى مى مى بھر توده

به كار برخاسته رشته حكومت را به دست آورند و جلو ناسزايیھاى توده را گرفته آتن را از 
  .ويرانى باز دارند

از مردم شھر  »2«  ھمه آتنیان اين سخنان او را به رضايت گوش دادند مگر فرونیخوس
  :ديراديس كه يكى از سرداران بود و درباره آن سخن ترديد پیدا كرده چنین گفت

اى  به الكبیاديس چه تفاوتى دارد كه رشته حكمرانى در دست توده بوده يا به اختیار دسته
  .از برگزيدگان شھر بیفتد

______________________________  
اندازه نیرومند  با ايران كردند و فیروز در آمدند آتن بى چون پس از جنگھايى كه يونانیان). 1(

از اين جھت دولت ايران در . گرديده به ھمدستى شھرھاى ديگرى جمھورى پديد آورده بود
  .نمود چنانكه اين داستان سپس ھم ياد خواھد شد برابر آتن از اسپارت پشتیبانى مى

)2.(Phrunichus از مردم شھرDirades   
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بلكه مقصود او از اين دخالت و پیغام راه براى خود باز كردن است كه بار ديگر به شھر 
برگردد و غرض او از نكوھش توده جز آن نیست كه كسانى را به ھوادارى و دوستى خود 

  .وادار سازد

به دشمنى الكبیاديس  ولى چون اين سخنان فرونیخوس پذيرفته نشد او بیم آن كرد كه
فرمانده كشتیھاى  »1«  جويى در نھانى خبر به استیوخوس معروف شود و براى چاره

دشمن داد كه الكبیاديس رفتار دو رويه پیش گرفته و درخواست نمود كه او را دستگیر 
  .آنكه بداند كه آن دو تن با يكديگر ارتباطھايى دارند گرداند بى

جست و پايگاه الكبیاديس را در  ضايت تیسافرنیس را مىزيرا استويوخوس كه ھمیشه ر
داشت و از اين جھت ھمه پیام فرونیخوس به او باز  شناخت ناگزير پاس او را مى نزد او مى

الكبیاديس فرستادگانى به ساموس فرستاده خیانت فرونیخوس را باز نمود و . گفت
  .چگونگى را به آنان خبر داد

شمنى فرنیخوس برخاستند و او كار را سخت ديده ناگزير بدينسان ھمه سركردگان به د
تر و بدترى  گرديد كه چاره بد را با بدتر كند و براى رھايى از آن حال بیمناك به يك كار بیمناك

برخیزد و آن اين بود كه دوباره كس نزد استويوخوس فرستاده درباره بیرون دادن راز بر او 
چون جنگ درگیرد آتنیان و كشتیھاى آنان را به  نكوھش نمود، سپس وعده به او داد كه

زيرا . گونه آسیبى به آتنیان نرسید ولى از اين پیشنھاد او ھیچ. دست ايرانیان بسپارد
استويوخوس بار ديگر ھمگى سخن و پیام او را با الكبیاديس در میان گذاشت چیزى كه 

ديس دوباره خبر را دانست كه الكبیا ھست اين بار فرونیخوس پیشدستى كرده چون مى
به آتنیان خواھند نوشت خود او پیش افتاده به آتنیان چنین خبرى داد كه دشمن آماده 

  .خواھد حمله ناگھانى بیاورند جنگ گرديده مى

در اين ھنگام بود كه . بدينسان آنان را واداشت كه به كشتیھا درآمده آماده پیكار ايستادند
ز فرونیخوس را بیرون داده به آنان يادآورى كرده بود كه ھايى از الكبیاديس رسید كه را نامه

  .به ھنگام جنگ از وى ايمنى نداشته رشته احتیاط را از دست نھند

كوشد  آتنیان اين بار به سخن او نگرويده چنین پنداشتند كه الكبیاديس به فريب آنان مى
   فرونیخوس را بهچه با آنكه از آھنگ و آمادگى دشمن از پیش خبر داشت تنھا بدخواھى 

______________________________  
)1.(Astyochus   
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ھرحال ھواخواھان الكبیاديس ھمه كسانى را كه در ساموس بودند با خود ھمداستان  به
را به آتن فرستادند كه به تغییر حكمرانى بكوشد و ھواداران  »2« گردانیده پیساندر

اسى را تشويق كرده براى برانداختن آيین دموكراسى به كار وادارد بدين عنوان اريستوگر
كه اگر چنان كارى بشود الكبیاديس كوشیده تیسافرنیس را به دوستى و پشتیبانى آتنیان 

  »3« .خواھد برانگیخت

اين بود رنگى كه ھواداران تغییر حكومت به خواھش خود داده دستاويز براى غرضھاى خود 
كه در كار خود پیشرفت يافته رشته حكمرانى را به نام پنج  ولى ھمین. رده بودندپیدا ك

به دست گرفتند، ) با اينكه به راستى شماره آنان بیش از چھار صد كس نبود(ھزار تن 
و . پروايى بیشتر به الكبیاديس نمودند و جنگ را با اسپارت سبك ساختند روى ھم رفته بى

كه آن ھنگام اطمینان به مردم شھر كه از آن تغییرھا ناراضى اين به دو جھت بود يكى آن
بودند نداشتند ديگرى آنكه اسپارتیان چون ھمیشه ھوادار حكمرانى پیشوايان بودند از اين 
جھت حكمرانان آتن در اين ھنگام امید مھر و دوستى داشتند و آشتى و آرامش را نزديك 

  .ديدند مى

رس جان گردن به حكمرانى چھارصد تن گزاردند، زيرا مردمى كه در خود شھر بودند از ت
كشتند، ولى آن كسانى از  كسانى را كه دلیرى نموده و آشكار ايستادگى كرده بودند مى

چون آن خبر را شنیدند سخت برآشفتند و بر آن سر شدند كه . آتنیان كه در ساموس بودند
لكبیاديس فرستاده او را به روانه گردند و اين بود كسانى نزد ا »4«  به سوى پرايوس

  .سردارى خود برگزيد نه كه آنان را برداشته بر سر بیدادگران براند

گى و دور راندگى به يكبار سمت سردارى سپاه بزرگى را  آلكبیاديس اگرچه پس از آواره
يافت و در چنان ھنگام ھركس باشد اختیار خود را به دست سپاھیان سپرده و ابزار دست 

  .د ولى او ھرگز خود را نباخته و اختیار خويش را از دست ندادگرد آنان مى

______________________________  
)1.(Hermon   

)2.(Pisander   

آتن از نخست ھوادار حكمرانى دموكراسى بود و يكى از جھتاى دشمنى با اسپارت ). 3(
  .ھمین را داشت

دموكراسى را برانداخته اختیار را به كوشیدند در آتن نیز حكمرانى  اين زمان كسانى مى
  .دست بزرگان و پیشوايان بدھند

)4.(Piraeus بندر معروف آتن   
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كه رشته اختیار لشكر و كشتیھا را به دست گرفت با آن خواھش و آرزوى آنان  بلكه ھمین
توانست  بزرگى كه مايه نابودى جمھورى مىمخالفت نموده و آنان را از يك خطاى بسیار 

  .بود نگاه داشت

ھاى آن و  گرديدند سراسر ايونا و جزيره زيرا اگر آنان اين ھنگام از آنجا روانه آتن مى
ماند كه  افتاد و براى آتن جز چھار ديوار شھر نمى ھلسپونت ھمگى به دست دشمن مى

  .يزى برخیزندبايستى در درون آن چھار ديوار با يكديگر به خونر

و اين تنھا الكبیاديس بود كه از رخ دادن چنین خطايى جلوگیرى كرد و يا باعث عمده 
زيرا آلكبیاديس نه تنھا به سپاھیان پند داده زيان كار را بر ايشان باز . جلوگیرى او بود

  .گفت نمود بلكه در جاى خود از البه و التماس نیز دريغ نمى مى

اند بلندترين  از مردم شھر ستريا بود كه گفته »1«  كار ثراثوبولسھمدست و ياور او در اين 
و رساترين آواز را داشت و در اين ھنگام به اين سو و آن سو دويده كسانى را از لشكريان 

  .داشت كه آماده راه افتادن بود باز مى

 ديگرى از نیكیھاى بزرگ آلكبیاديس كه در اين ھنگام نمود اينكه چون دسته كشتیھاى
جنگى فنیگیان را پادشاه ايران به يارى مردم الكیدومون فرستاده بود و آنان امید رسیدن 
اينھا را داشتند او كوشش به كار برده فرار داد كه كشتیھا يا به يارى مردم آتن بیايند و يا 

  .ھیچ نیايند

  .و الكبیاديس با ھمه لشكريان خود روانه گرديد

رسیده و از آنجا ديده  »2«  تا نزديكى اسپندوس ولى كشتیھاى فنیقى كه پیش از آن
  .شدند مى

به فرمان تیسافرنیس ديگر جلو نیامدند و ھر دو سوى از يونانیان نیك دريافتند كه اين 
گفتند از  باشد بلكه اسپارتیان در اين باره تھمتھايى بسته مى نتیجه تدبیر آلكبیاديس مى

  .را نابود گردانند و ھر دو سوى از پاى بیافتندخواھد كه يونانیان يكديگر  اين تدابیر مى

رسید آنسوى ديگر از  زيرا اين يقین بود كه آن ھمه كشتیھا به يارى ھر يك سوى كه مى
  .گرديد شد و ھمگى فرمانروايى دريايى بھره اين يك سوى مى میان برداشته مى

راندند و در اين آمدھا چھار صد تن بیدادگران را از شھر بیرون  اندكى پس از اين پیش
  .نمودند كشاكشھا ھواداران الكبیاديس با مردم شھر يارى مى

______________________________  
)1.(Thrasublus از مردم شھرStiria   

)2.(Aspendys   
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بلكه پافشارى نمودند اين بود كه چون كارھا سامانى گرفت مردم نه اينكه خواستار شدند 
خواست كه برگشتنش به شھر تنھا نتیجه مھر  كه الكبیاديس به آتن باز گردد، ولى او نمى

خواست با دست تھى برنگشته پیش از بازگشت به يك  و آرزوى مردم باشد بلكه مى
  .رشته كارھايى برخاسته و شكوه و احترام نوين پیدا نموده پس از آن بازگشت كند

بود كه ھمراه چند كشتى از ساموس روانه گرديده آھنگ درياى كنیدوس و به اين قصد 
نمود و در آنجا گردش و جستجويى كرد ولى چون خبر گرفت كه  »1«  كنارھاى كوس

فرمانده اسپارت با ھمه سپاھیان خود روانه ھلسپونت گرديده و سركردگان  »2«  منداروس
آنجا گرديد تا به سركردگان آتن ياورى كند و قضا  اند ھم در زمان روانه آتن دنبال او را گرفته

  .ترين ھنگام جنگ به آنجا رسید را در سخت

به ھم رسیده به جنگ برخاسته بودند و  »3«  زيرا ھر دو دسته كشتیھا نزديك آبودوس
كشاكش ايشان تا شب انجامیده ھر يك سوى اگر از سمتى پیش رفته از سمت ديگر 

  .پس نشسته بود

نخست ھر دو لشكر به گمان دروغى . بود كه كشتیھاى الكبیاديس پیدا گرديد در اين حال
  .افتادند

بدينسان كه اسپارتیان آنھا را از خود پنداشته شادمانى نمودند و آتنیان كشتیھاى دشمن 
  .پنداشته به ترس افتادند

سیان ولى الكبیاديس نشان آتنیان را بر روى كشتى فرماندھى برافراشته به سوى پلوپونی
نمودند آھنگ كرد و آنان را گريزانیده چنان سخت  كه فیروز درآمده و دشمن را دنبال مى

دنبال نمود كه تا نزديكیھاى خشكى رسانید و در آنجا كشتیھاى آنان را در ھم شكست 
  .نشینان ناگزير گرديدند به شنا خود را به خشكى برسانند كه كشتى

گونه كوشش به  یده و در كنار دريا ايستاده و ھمهبا آنكه فارنابازوس به يارى دشمن رس
  .برد تا جلوگیرى از شكست آنان كند كار مى

كوتاه سخن آنكه آتنیان سى و يك كشتى از دشمن گرفته و شكست خود را جبران 
  .نمودند و در آنجا يادگارى براى فیروزى برگماردند

كه نزد تسافرنیس بشتابد و  پس از چنین فیروزى خودخواھى الكبیاديس او را بر آن داشت
  .آمد برخالف امید او درآمد از او ديدارى كند و امیدھايى در دل خود داشت ولى پیش

______________________________  
)1.(Cos   

)2.(Mendarus   

)3.(Abydos   
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ترسید كه اين  بدگمان شده بودند و او مىزيرا از ديرزمانى الكیدومنیان بر تیسافرنیس 
بدگمانى ايشان مايه ناخرسندى پادشاه ايران باشد و براى چاره كار ھمین كه الكبیاديس 
نزد او رسید دستگیرش ساخته به سارديس فرستاد كه در آنجا دربند باشد و امیدوار بود 

  .حساب خود جبران گذشته را خواھد نمود كه با اين كار بى

از سى روز كما بیش آلكبیاديس رھا گرديده و اسبى گرفته از آنجا بگريخت و  ولى پس
رسید در آنجا كارى كرد كه خشم تیسافرنیس را دوباره گردانیده  »1«  چون به كالزومیناى

بدينسان كه خبر داد او را خود تیسافرنیس رھا ساخته سپس از آنجا به لشكرگاه آتنیان 
باشند بیدرنگ سپاھیان را  و فارنابازوس در كوزيكوس مىرفته چون شنید كه مینداروس 

شتافت و فرمان داد كه ھرچه  »2«  برداشت و در كشتیھا نشانده به پروكونیوس
كشتیھاى كوچك در نیمه راه پیدا كنند دستگیر سازند و در درون كشتیھاى خود نھان كنند 

باريد و ھوا  ى با تگرگ مىتا بدينسان آھنگ او بر دشمن پوشیده بماند و چون باران تند
  .تاريك بود اين حال نیز باعث ناآگاھى دشمن گرديد

بلكه خود آتنیان ھم آگاھى از كار نداشتند و او ھنگامى فرمان حركت داد كه آنان چنین 
  .داند احتمالى نمى

و چون تاريكى شب بگذشت كشتیھاى پلوپونسیان نمودار گرديد كه از بندر كوزيكوس 
  !دآمدن بیرون مى

آلكبیاديس ترسید كه اگر دشمن شماره كشتیھاى او را دريابند خواھند كوشید به 
  .خشكى گريخته خود را رھا گردانند

مانده ھمیشه آھسته راه بپیمايند و  اى از كشتیھا را دستور داد كه پس از اين جھت دسته
  .طلبیدخود او با چھل كشتى پیش آمده خود را به دشمن نشان داده آنان را به جنگ 

ديدند خود را آماده گردانیده به جنگ  دشمن فريب خورده و چون جز سپاه اندكى نمى
ولى در اين میان كشتیھاى ديگر پديدار گرديد و دشمنان چنان ترسیدند و . پرداختند

  .سراسیمه شدند كه ديگر نايستاده روى به گريز نھادند

گذشته خود را به كنار رسانید و  الكبیاديس با بیست كشتى چابك برگزيده از میان آنان
كسانى را كه از كشتیھا بیرون جھیده در خشكى روى به گريز آورده بودند دنبال نمود و 

   گروه

______________________________  
)1.(Clazomenae   

)2.(Procennesus   
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میندارس و فارنابازوس به يارى اينان شتافتند الكبیاديس انبوھى را از آنان شكست و چون 
  .ايشان را ھم بشكست

  .مینداروس دلیرانه كوشید و در آنجا كشته گرديد، ولى فارنابازوس گريخته جان به در برد

اندازه به دست آوردند و ھمه  آتنیان انبوھى از دشمنان خود را كشته و مالھاى تاراجى بى
  .فتندكشتیھاى آنان را برگر

اى كه  ھمچنین شھر كوزيكوس را كه فارنابازوس رھا كرده بود به دست آوردند و سربازخانه
ى اين كار ايشان نه تنھا ھلسپونت را  در نتیجه. پلوپونیسیان در آنجا داشتند ويرانه نمودند

را در از آن خود ساختند بلكه بازمانده نیروى الكیدومنیان را از دريا بیرون رانده سراسر دريا 
ھايى كه به ايفوران نوشته شده بود پیدا كردند  نامه ھمچنین پاره. زيردست خود داشتند

نويسى كه داشتند چگونگى  كه در آنجا خبر آخرين شكست را داده و از روى شیوه كوتاه
  :اند دوستان شرح داده

اند، ما  امیدھاى ما ھمه از میان رفته مینداروس كشته شده سپاھیان ھمه گرسنه
  .دانیم چه بكنیم نمى

سپاھیانى كه در اين جنگ با الكبیاديس بودند در سايه آن فیروزى چندان گردنفرازى 
ناپذير شمرده از درآمیختن با  داشتند كه خود را دسته شكست نمودند و خود را برتر مى مى

  .نمودند سپاھیان ديگرى كه گاھى دچار شكست شده بودند عار مى

جنگى در نزديكى ايفیسوس كرده شكست  »1«  بود كه ثراسولوسزيرا اندكى پیش از آن 
  .خورده و مردم ايفیسوس يادگار فیروزى برپا كرده و زبان به ريشخند آتنیان باز نموده بودند

اين بود سپاھیان الكبیاديس ھم نكوھش آنان نموده و درآمیختن با آنان و در يك جا ورزش 
لیكن پس از . گرفتند ن در يك لشكرگاه نشیمن نمىشماردند، بلكه با آنا كردن را ننگ مى

ديرى چنین رخ داد كه چون سپاھیان ثراسولوس در ابودوس به ويرانى و زيانكارى پرداخته 
بودند ناگھان فارنابازوس با زور و نیروى بزرگى از پیاده و سواره بر آنان تاخته در اين ھنگام 

دو دسته دست يكى كرده دشمن را  الكبیاديس با سپاه خود به يارى آنان شتافت و
  .شكست دادند و از دنبال آنان رفته كشتار نمودند تا ھنگامى كه شب فرارسید

در اين ھنگامه بود كه سپاھیان الكبیاديس با لشكريان ثراسولوس به ھم درآمیختند و با 
   ھم

______________________________  
)1.(Thrasyllus   

  150: روايت پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به 

گفتند و چون فردا شد نخست  به لشكرگاه برگشته و با يكديگر مبارك باد فیروزى مى
يادگار فیروزى برگمارده سپس روانه گرديدند كه فارنابازوس را با آتش و شمشیر ويرانه 
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ھن گردانند و چنان كردند كه ديگر كسى در آنجا نماند و بسیارى از مردان كاھن و زنان كا
  .فديه آزاد نمودند را دستگیر كردند، ولى اينان را بى

سپس الكبیاديس بر آن سر شد كه لشكر بر سر خالسیدونیان برده آنان را كه از آتنیان 
ولى چون شنید . بريده و از اسپارتیان حكمران و سپاه پاسدار پذيرفته بودند گوشمال دھد

اند تا به لشكرگاه بثونیان  رون فرستادهكه آنان چھارپا و آذوقه خود را از لشكرگاه بی
فرستاده شود او نیز لشكر را به سوى بثونیان راند و بیش از رسیدن كسى را فرستاد تا 

بثونیان از خبر رسیدن او سراسیمه گرديده از در زنھار خواھى . خبر به ايشان برساند
  .درآمدند و آن مالھا را به او سپردند

روانه گرديد و آن شھر را گرد فروگرفته ديوار بر پیرامون آن از  پس از آن به آھنگ خالسیدون
دريا تا دريا كشید فارنابازوس به يارى آن شھر آمده كوشید كه لشكر آتن را از گرد آن دور 

  .كند

حكمران شھر ھم با سپاه از شھر بیرون آمده به جنگ  »1«  در ھمان ھنگام ھیپوكراتیس
دو بخش نمود كه با ھر دسته جداگانه جنگ كند و نه  الكبیاديس سپاه خود را. برخاست

تنھا فارنابازوس را به رسوايى شكست داده از جلو دور راند بلكه ھیپوكراتیس را ھم 
پس از اين كارھا روانه ھلسپونت . شكسته و خود او را با انبوھى از سپاھیانش بكشت

را بگشاد  »2« ر سلومبرياگرديد كه ھم پول براى لشكر به دست بیاورد و ھم در آنجا شھ
  .و پاسبانى از آتنیان در آنجا گزارده حركت نمود

در میان اين كارھاى او آن دسته از سركردگان آتنى كه بر گرد خالسیدون باز مانده بودند با 
فارنابازوس پیمانى آشتى بستند به دين شرطھا كه خالسیدونیان بار ديگر خود را 

در سرزمینى كه فارنابازوس فرمانرواست به تاخت و زيردست آتن بشناسند و آتنیان 
روند پذيرفته  ھجوم برنخیزند فارنابازوس ھم فرستادگان آتن را كه به نزد پادشاه ايران مى

  .دار تندرستى آنان باشد عھده

بندى چون آلكبیاديس به آنجا بازگشت فارنابازوس خواستار گرديد كه او  پس از اين پیمان
  الكبیاديس گفت تا فارنابازوس با من سوگند نخورد. پیمان ياد كندنیز سوگند بر روى 

______________________________  
)1.(Hippocrates   

)2 .(Selymbria   

151: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

سوگند نخواھم خورد و چون ھر دو سوى سوگند ياد كردند و پیمان استوار شد، 
بوزانتیوم گرديد كه از آتن رو برگردانیده به شورش برخاسته بود و چون به الكبیاديس روانه 

دار  عھده »2«  و لوكورگوس »1«  آنجا رسید گرد شھر را فراگرفت و چون آناگسیالوس
با شرط آنكه بر جان و مال مردم دستى دراز كرده . شدند كه شھر را به دست بدھند

ین شھرت داد كه شورشى در ايونا برخاسته و نشود الكبیاديس در میان سپاھیان خود چن
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و بدينسان ھمان روز ھمگى . از اين جھت او ناگزير است دست از محاصره اين شھر بردارد
نمايد ولى شبانه بازگشته  كشتیھا را از گرد شھر دور ساخت و چنین وانمود كه سفر مى

ك شدند و با ھمگى كسان خود كه بر گرد سرداشت خاموش و آھسته به شھر نزدي
  .آنكه كسى بفھمد از ديوارھا باال رفتند بى

توانست خود را به  در ھمین ھنگام كشتیھا نیز به سوى بندر شتافته به ھر تندى كه مى
  .وار به ھجوم پرداختند آنجا رسانید و سپاھیان خروش دلشكافى بر آورده ديوانه

ى روى به سوى بندر مردم شھر كه پاك در غفلت بودند سخت سراسیمه گرديدند و ھمگ
نھادند كه به دفاع و جنگ بپردازند و اين خود فرصتى بود كه آن كسان شھر را به دست 

  .الكبیاديس بسپارند

با اين ھمه كار به آسانى انجام نیافت، زيرا پلوپونیسیان و بويوتیان میگاريان نه تنھا 
به كشتیھا برگردانیدند  سپاھیانى را كه از كشتى بیرون آمده بودند باز پس رانده دوباره

اند دوباره صفھاى خود را به  بلكه چون شنیدند كه آتنیان از سوى ديگر به شھر درآمده
سامان آورده روانه سوى آنان گرديدند و يك رشته جنگھاى بسیار خونريزانه روى داد كه 

خود الكبیاديس فرماندھى دست راست را به عھده گرفته و فرماندھى دست چپ را به 
  .سپرده بود »3«  امینسثر

از اين جنگ تنھا سیصد تن از دشمن زنده رھا شدند كه الكبیاديس ھمه را دستگیر 
  .ساخت

پس از اين فیروزمندى كه بھره آتنیان گرديد كسى را از مردم نكشتند و يا از شھر بیرون 
ز اين آزار بماند، ا نساختند و اين شرطھا پیش از آن شده بود كه جان و مال شھريان بى

جھت چون سپس آناكسیالوس را در اسپارت درباره اين كار خیانتكار شمردند او انكارى 
ننمود و شرمسارى آشكار نساخت، بلكه چنین پاسخ داد كه او نه يك تن الكیدومینى 

   بلكه يك تن

______________________________  
)1.(Anaxilaus   

)2.(Lucurgus   

)3.(Theramenes   

  152: يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان و 

ديده است و چنین گفت  باشد و او نه اسپارت را بلكه بوزانتیوم را در خطر مى بوزانتى مى
گونه آذوقه به شھر نبود و پلوپونیسیان و بويوتیان  كه در آن ھنگام راھى براى آوردن ھیچ

  .ندكه پاسدارى شھر را داشتند جز به آذوقه كھنه خود دسترس نداشت
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در حالى كه مردم شھر به گرسنگى گرفتار گرديده و زنان و بچگان حال دلگدازى پیدا كرده 
بودند، در چنین حالى او شھر خود را به دست دشمن سپرده ولى ھمشھريان خود را 

آسوده و تندرست نگاه داشته و در اين باره پیروى از پیشوايان برجسته خود الكیدومنیان 
  .كنند ايه آسايش كشورشان باشد ھمان مىنموده كه ھر آنچه م

الكیدومنیان از شنیدن اين دفاع او متأثر گرديده او را ارجمند داشتند و از تھمتھا چشم 
  .پوشیدند

پس از اين كارھا الكبیاديس آرزومند آن گرديد كه بار ديگر به شھر زادگاه خود باز گردد و 
  .ديگر خود را به آنان نشان بدھدپس از آن ھمه نیكیھا كه به مردم شھر كرده بار 

و چون روانه راه گرديد كشتیھايى كه ھمراه او بودند ھمگى را با سپرھا و ديگر تاراجھاى 
جنگى آراستند و ھر يك كشتى، كشتیھايى را كه از دشمن گرفته شده بود يدك 

د نیز نشانه و ديگر آرايشھاى آن كشتیھايى را كه غرق كرده يا شكسته بودن. كشید مى
توده انبوھى به آنجا شتافته . بردند و چون به آتن رسیدند به خشكى درآمدند ھمراه مى

بودند، ولى كمتر كسى توجه به سركرده ديگرى داشت بلكه ھمگى روى به سوى 
  .رفتند خواندند و دنبال او مى الكبیاديس داشتند و بر او درود گفته و آفرين مى

نمودند و پیرمردان او را به جوانان نشان  او احترام مىديگران كه نزديك نبودند از دور به 
ريخت و مردم در اين حال  ھا فرو مى لیكن با اين شاديھا اشكھايى نیز از ديده. دادند مى

خود به ياد آن بودند كه اگر رشته . آوردند شادمانى روزھاى بدبختى را نیز به ياد مى
ودند آن تیره بدبختى سیكیلى و ديگر كارھاى خود را ھمچنان در دست آن مرد گزارده ب

زيرا آن روزى كه دوباره رشته كارھا را به دست او نھاده بودند . داد تیره بدبختیھا روى نمى
روزى بوده كه از دريا بیرون رانده شده و به نگھدارى زمینھاى خود در خشكى ھم امید 

  .چندانى نداشتند

كه نه تنھا شكوه و نیروى خود را در دريا به اند  حال در اندك زمانى به جايى رسیده بااين
اند، بلكه در خشكى ھم خداوند فیروزيھاى بسیار گرديده و نیروى فزونى  دست آورده

  .دارند

   پیش از اين قانون بازگردانیدن او به شھر گزارده شده بود، كنون ھم مردم را در انجمنى

  153: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آمد كار  ھايى از پیش الكبیاديس نیز به آنجا به میان مردم درآمد و نخست گله. وردندگرد آ
خود و از سخنھايى كه ديده بود نمود و با زبان نرمى گله از رفتار آتنیان كرد سپس ھم 

  .فیروزيھايى كه يافته بود ياد كرده امیدواريھا به مردم داد

سپھساالرى آتنیان در دريا و خشكى برگزيدند و مردم تاجى از زر بر سر او نھادند و او را 
گونه اختیار گردانیدند و نیز قانونى گزاردند كه ملكھاى او را به خودش باز  داراى ھمه

  .گردانند
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اش از روى قانون پیشنھاد كرده شده بود  ھمچنان يك منادى او را از نفرينھايى كه درباره
  .پاك گردانید

اى فالھاى  نمودند و پاره رفتھا باز كسانى از او رمیدگى مى با اين ھمه فیروزبختیھا و پیش
  .زدند بد مى

لیكن او در قصد خويش پافشارى داشت و چون صد كشتى كه بايستى ھمراه او سفر 
  .كنند آماده و آراسته گرديد

او از روى قصدى كه داشت از حركت باز ايستاد تا ھنگامى كه جشن مینروا به پايان 
  .رسید

ى آن كه چون از ھنگامى كه دكلیا به دست الكیدومنیان افتاده و به روى شرح چگونگ
  .در دست دشمن بود »1«  آتنیان بسته شده بود سراسر راه از آتن تا الیوسیس

شد و اين بود كه از شكوھى كه دربايست داشت  از اين جھت موكب از راه دريا آورده مى
كردن و رقص نمودن و ديگر رسمھايى كه به  عارى بود و آتنیان ناچار بودند كه از قربانى

بايستى انجام گیرد چشم بپوشند از اين جھت الكبیاديس به  »2«  ھنگام آوردن ياخوس
ديد كه اگر بتواند آيین جشن را به شكوه ديرين خود باز رساند كه  انديشه فرو رفته مى

  .دوباره آن را از راه خشكى ھجام دانند

نیكى براى خدايان است و ناچار احترام او را نزد مردم ھر چه  اين يك كارى خواھد بود كه
انديشید كه اگر آگیس در برابر اين كار خاموش ايستاده  چنین مى. بیشتر خواھد ساخت

ارجى او خواھد بود و اگر ايستادگى و جلوگیرى  جلوگیرى ننمايد ناگزير مايه سبكى و بى
به نام نگھدارى از آيین خدايان جنگ خواھد به خرج دھد در اين صورت او فرصت پیدا كرده 

  .نمود و از اين راه نام و شھرت ديگرى خواھد يافت

به ويژه كه اين جنگ در برابر چشم ھمشھريانش خواھد بود و آنان دالورى و پھلوانى او را 
  .از نزديك تماشا خواھند كرد

______________________________  
)1.(Eleusis   

)2.(Ialchus   

  154: انیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، صاير

  .بدينسان تصمیم به كار گرفت و با مناديان گفتگو كرده قصد خود را به ايشان گفت

دمید پیشروان سپاه خود را  اى برگمارده و چون آفتاب مى بانان بر سر ھر پشته سپس ديده
برگرفته و بر گرد آنان  به جلو فرستاد و سپس كاھنان و ديگر پرستاران خدايى را با خود

سپاھى برگمارده و خويشتن به جلو افتاده بدينسان آراسته و آرام به راھپیمايى پرداخت 
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مانندى بود كه ھر آن كسى كه دل از رشك پاك داشت چنین  يك موكب خجسته و بى
  .گفت كه وى وظیفه يك سردار و وظیفه پیشواى دينى را در يك جا انجام داد مى

  .گزند به شھر باز آورد رض نكرد و او موكب را ھمچنان آسوده و بىدشمن جرأت تع

در نتیجه اين كار نه تنھا خود او ديگران ھم درباره وى انديشه ديگرگونه ساختند و ھمگى 
  .ناپذير خواھد بود چنین باور كردند كه ھر سپاھى سردارش او باشد شكست

كردند او حكمران مختار  پايین آرزو مى ھاى مردم از طبقه كار او تا به آنجا رسید كه دسته
ايشان باشد و از رشك و كینه مردم ترس نكرده بلكه خود را از دسترس رشك و كینه باالتر 

گو كه مايه ويرانى كشور  دانسته به ھر كارى از برانداختن قانونھا و سركوفتن مردمان ياوه
نمايد به پیشرفت كارھا  آنكه از بازخواست و بازپرس ترسى بودند مبادرت نمايد و بى

  .بپردازد

درست روشن نیست كه آيا خود او چه آرزويى داشت و براى گرفتن اختیار مردم و 
ھرحال كسان مھمى از مردم شھر چنان  فرمانروايى خودسرانه تا چه اندازه مايل بود، به

ه آماده به ترس افتادند كه مجال درنگ بیشتر به او نداده و ھر چه زودتر در كشتى جا داد
سفرش گردانیدند و درباره برگزيدن سرداران ديگر و نیز در زمینه ديگر كارھا ھرگونه اختیار 

  .به دست او سپردند

رسید در آنجا با مردم شھر و  »1«  الكبیاديس با صد كشتى روانه گرديد و چون به آندروس
ولى . ھم با الكیدومنیان كه به يارى ايشان شتافته بودند جنگ كرده ھمگى آنان را بكشت

به ھر حال شھر را نگشاد و اين نخستین دستاويز بود كه به دست دشمنان خود داد تا به 
  .آسانى زبان به تھمت او باز كنند

كوھش بر زمین انداخته ھمان الكبیاديس در جھان اگر كسى ھست كه او را شھرت و ن
  .است

  زيرا فیروزيھاى پیاپى كه بھره او گرديد اين نتیجه را داد كه مردم او را به ھر كارى توانا

______________________________  
)1.(Andros   
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كارى دانسته زبان  افت علت آن را مسامحهي كه يك كارى انجام نمى پنداشتند و ھمین مى
در آتن ھمه روزه انتظار داشتند . شايد نتوانسته. گفتند داشتند و ھیچ نمى به گله باز مى

كه مژده گشادن خیوس و ديگر شھرھا برسد و از اين كه تأخیرى در رسیدن چنان مژده 
افزودند و انديشه  نمودند و بر بدگمانى مى روز ناشكیبايى بیشتر مى ديدند روزبه مى

  .كردند كه براى اين كارھا تا چه اندازه پول دربايست است نمى
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رسانند و خود بايستى ھمیشه  كسى كه پول به دشمنان او يك پادشاه توانگر و توانا مى
پولى باشد و پیاپى لشكر را سرخود رھا نموده براى تدارك پول به اينجا و آنجا  در فشار بى

  .كار چنین كسىبرود چه دشوار بود 

آخرين دستاويز كه براى تھمت الكبیاديس به دست دشمنان او افتاد از ھمین راه بود زيرا 
  كه از الكیدومون به سردارى كشتیھاى الكیدومونى فرستاده بودند كورش »1« لوساندير

رسانید و اين بود كه به كارگر كشتى كه پیش از آن روزانه سه  پول گزافى به او مى »2«
  .پرداختند اين ھنگام روزانه چھار ابولوس پرداختند ابولوس مى

توانست به آسانى برساند  در حالى كه الكبیاديس به كارگران خود سه ابولوس را نیز نمى
  .رفته پول فراھم گرداند »3« و براى اين كار ناگزير بود كه به كاريا

واگزاشت و او مردى آزموده  »4«  از اين جھت نگاھدارى كشتیھا را در نبودن خود به آنتیوخ
نمود و از اين جھت الكبیاديس به او سپرد  باكى مى در جنگ دريايى بود، ولى ھمیشه بى

 كه به جنگ برنخیزد و اگر ھم دشمن جنگ خواست او ايستادگى نمايد ولى آنتیوخ
برخالف اين سپارش سبكى را تا آنجا رسانید كه تنھا خود را با يك كشتى ديگر آماده كرده 

روانه ايفیسوس گرديد، در آنجايى كه كشتیھاى دشمن درنگ داشت و چون بر سر 
  .كشتیھاى آنان رسید آشكارا جنگ خواست

ون ديد ولى چ. لوساندير نخست چند كشتى را جدا كرده فرستاد كه او را دنبال كنند
اش آمدند او نیز ھمگى كشتیھاى خود را به كار انداخت و  كشتیھاى ديگر آتن به يارى

  .بدينسان فیروزى بزرگى يافت

______________________________  
)1.(Lysander   

شود و داستان جنگ او با برادرش ارتخشتر  پسر داريوش كه كورش كوچك خوانده مى). 2(
  .سرگذشت ارتخشتر خواھیم آوردمعروف است كه ما نیز در 

)3.(Caria بخشى از آسیاى كوچك كه گويا اين زمان در دست آتنیان بود.  

)4.(Antioch   
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خود آنتیوخ را بكشتند و كشتیھا و دستگیران بسیار به دست آنان بیفتاد و اين بود كه 
  .يادگارى فیروزى برگماردند

الكبیاديس چون اين بشنید به ساموس بازگشته و از آنجا با ھمه كشتیھاى خود روانه 
شده از لوساندير جنگ خواست، ولى لوساندير فیروزى كه به دست آورده بود غنیمت 

  .شمرده به جنگ نگرايید
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داشتند ثراسوبولوس پسر  در میان كسانى كه در لشكر الكبیاديس او را دشمن مى
من جانى او بود و چون اين كارھا را ديد تنھا براى آنكه تھمتھا به او بزند دش »1«  ثراسون

زيرا در ھمه جا به گفتگو پرداخته . روانه آتن گرديد و در آنجا به شورانیدن مردم پرداخت
  :گفت مى

الكبیاديس سپاه را تباه نساخت و كشتیھا را از دست نداد مگر در سايه خودپرستى و 
خوارى و چاپلوس كارى  ھا را به دست كسى سپرد كه تنھا از راه بادهغفلت زيرا رشته كار

پرداخت و جز از پول فراھم  جست و خود او جز به لذتھاى خويش نمى به او نزديكى مى
خاست و ھمیشه در اين  كردن و با روسپیھاى ابودوس و ايوناكام گزاردن كار ديگرى برنمى

شمن تا به آن نزديكى رسیده بود او لشكر را به ھنگامى كه كشتیھاى د. راه تكاپو داشت
  .رھا كرده دور رفت و اين بود كه اين شكست روى داد

ساخته و به  »2«  زد كه درى براى خود در بیسانث ھم او اين تھمت را به آلكبیاديس مى
  .پردازد كه تو گويى امید بازگشت به شھر خود را ندارد استوارى آن مى

گوش گرفتند و از الكبیاديس ناخرسندى نموده سرداران ديگرى را آتنیان اين سخنان را به 
  .به جاى او برگزيده روانه نمودند

دانست كه چه روى خواھد داد بیدرنگ  كه اين خبر را شنید چون مى الكبیاديس ھمین
لشكر را رھا كرده و دسته سپاھیان با مزد تھیه نموده و بر سر آن دسته از ثراكیان كه 

گزاردند رفت و با آنان به جنگ پرداخت كه  خوانده سر بر ھیچ حكومتى نمىخود را آزاد 
سرزمینى براى خود آماده گرداند و از اين راه مال بسیارى اندوخته در آن سر حد يونان 

  .وتاز آسیايیان آسوده گرداند نشست كه يونان را از تاخت

  اران تازه برگزيده بودند دركه ھمان سرد »5«  و آديمانتوس »4« و میناندار »3«  توديیوس

______________________________  
)1.(Thrasnbulus پسرthrsuqn   

)2.(Bisanth جايى در تسالى   

)3.(Tydeus   

)4.(Menander   

)5.(Adimantus   
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لشكر انداخته و ھمه كشتیھاى خود را در آنجا داشتند و از اينجا ھر  »6«  آيیگوسپوتامى
روز به سوى دريا بیرون رفته و از لوساندير كه در المپساركوس لنگر انداخته بود جنگ 

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


پروا  خاست بازگشته و بازمانده روز را بیكار و بى خواستند و چون او به جنگ برنمى مى
  .نمودند ان و آراستگى نمىباكى رعايت سام گزاردند و از بى مى

الكبیاديس كه در آن نزديكیھا بود دانست كه خطر بزرگى بر ايشان توجه دارد و روا نشمرد 
پروايى كند و اين بود كه سوار اسبى گرديده به نزد سرداران آمد و  كه خود را دور گرفته بى

ندر ايمنى ندارد و آنگاه ايد بسیار نابجاست زيرا ب با آنان گفتگو نمود كه اين جايى كه گرفته
  .براى آذوقه بايستى تا شھر سیستوس برويد

پروا در خشكى پراكنده گرديده  باك و بى چنین يادآورى كرد كه سپاھیان شمالى بى ھم
شود و سومى به چادر خود رفته  پردازد و ديگرى روانه بازار مى گذرانى مى يكى به خوش
دشمن و آن سامانى كه سپاھیان ايشان دارد كه  پردازد و اين حال با نزديكى به خواب مى

  .كنند بسیار بیمناك است ھرگز جاى خود را رھا نمى

از اين جھت پیشنھاد كرد كه كشتیھا را حركت داده به نزديكى سیستوس بروند لیكن 
سرداران نه تنھا سخن او را خوار گرفتند و گوش ندادند بلكه يكى از ايشان بنام 

  :آمیزى پاسخ داده چنین گفت اى دشنامتسوديبوس با عبارتھ

ديگر تو سردار نیستى تا به كارھاى سپاه دخالت كنى بلكه سردار ديگران ھستند و او را 
  .بیرون راند

الكبیاديس از آنان دريافت خیانت كرد و از آنجا روانه گرديد و چون از لشكرگاه بیرون آمد به 
  :اش بودند چنین گفت دوستان خود كه ھمراه

كردم كه الكیدومنیان ناگزير  كردند من كارى مى سرداران بدينسان به خوارى رفتار نمى اگر
  .گرديده به جنگ برخیزند وگرنه كشتیھاى خود را گزارده بروند

توانست كه  اند او مى اند، ولى ديگران گفته كسانى اين سخن او را گزافه پنداشته
رد آورده بر لشكرگاه الكیدومنیان بتازد و ھاى سواره و تیرانداز ارثراك به انبوھى گ دسته

  .سامان آنان را به ھم زند

______________________________  
)6.(AAegqspotamii   
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بینیھايى كه كرده بود  ھرحال اندكى نگذشت كه ارج اين راھنمايیھاى الكبیاديس و پیش به
  .دانسته شد

وار  دادند لوساندير ناگھان بر آنان تاخته ديوانه به ھنگامى كه آتنیان ھرگز احتمال نمى زيرا
با ھشت كشتى جان به در برده ديگران ھمگى  »1«  به جنگ برخاست كه تنھا كونون

  .نابود شدند و دويست كشتى به دست دشمن افتاد
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ى خود آتن به دست پس از اندك. نیز سه ھزار تن مرد دستگیر شد كه ھمه را بكشتند
لوساندير افتاده ھمگى كشتیھايى كه در آنجا يافت به آتش سوزانید و ديوارھاى دراز شھر 

  .را برانداخت

آمد الكبیاديس از الكیدومنیان كه در دريا و خشكى چیره شده بودند  پس از اين پیش
مقدارى را ھم  پیش از خود گنجینه بزرگى به آنجا فرستاده. ترسیده خود را به بثونیا كشید

  .ھمراه خود برد و بیشتر مال را در آن دژى كه استوار گردانیده بود بازگذاشت

ولى بسیارى از اين دارايى خود را در بثونیا از دست داد كه ثراكیان كه در آن نزديكى 
  .نمودند تاراج كردند زندگى مى

كه پادشاه ايران ارزش از اين جھت خواست از آنجا روانه نزد ارتخشتر گردد و يقین داشت 
  .كارھاى او را به ديده گرفته او را از ثمیستوكلیس كمتر نخواھد شمرد

زيرا . تر از آن ثمیستوكلیس خواھد بود بلكه عنوان پناھندگى اين بھتر و سرفرازانه
خواھد با  ثمیستوكلیس پناھنده شده بود تا با ھمشھريان خود بجنگد ولى اين مى

. بھتر از ديگران حمايت خواھد نمود »2«  پنداشت فارنابازوس ىدشمنانش بجنگد و چون م
اين بود كه روانه نزد او گرديد و ديرزمانى را در فروگیا نشیمن داشت كه به فارنابازوس 

  .برد نھاد و او نیز ھرگونه نوازش در حق اين به كار مى احترام بسیار مى

زيرا . نزديك بود آزادى را از دست بدھنددر اين میان آتنیان كه جمھورى ايشان برافتاده 
لوساندير سى تن بیدارگر بر ايشان به فرمانروايى برگمارده بود و در اين ھنگام بدبختى و 

يافتند اكنون دريافتند و خطاھاى گذشته خود را به  گرفتارى آنچه را كه پیش از آن درنمى
  .ياد آوردند

______________________________  
)1.(Conoun  اين داستان كه پلوتارخ در اينجا بسیار كوتاه ساخته در جاى ديگرى نیز ياد آن

به اختصار خواھد كرد و خود از حوادث بزرگ تاريخ يونان و ايران است، زيرا ھمه اين 
  .فیروزيھاى اسپارت نتیجه دستگیرى ايران بود

  .گفتیم كه يكى از گماشتگان ايران در آسیاى كوچك بود). 2(

  159: ن و يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیا

  .اى را كه دوباره با الكبیاديس كرده بودند به ويژه آن رفتار ستمگرانه

زيرا گناھى كه بر او گرفته بودند تنھا اين بود كه چند كشتى بر جمھورى زيان زده و به 
بھره  دست دشمن داده ولى گناه خود ايشان كه جمھورى را از داشتن چنان سردارى بى

  .تر بود ساخته بودند بسیار بزرگ
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گفتند كسى كه در آن  ھرحال تنھا امیدى كه آتنیان داشتند به الكبیاديس بود زيرا مى به
نمود اكنون ھم  نشست و سود شھر خود را رعايت مى زمان دور راندگى آسوده نمى

  .آسوده نخواھد بود و ھمین كه فرصتى پیدا كرد به كار خواھد برخاست

نمايند و رفتار ناھنجارى كه سى تن  آزرمیھا كه الكیدومنیان از خود مى ژه با اين بىبه وي
  .گرفتند ھمیشه نگرانى از الكبیاديس داشتند و ھمیشه خبر رفتار و گفتار او را مى

سرانجام كريتیاس به لوساندير چنین گفتگو كرد كه تا ريشه دموكراسى آتن كنده نشود 
حكمرانى يونان نخواھند پرداخت و تا الكبیاديس زنده باشد مردم  الكیدومنیان آسوده به كار

  .به حكمرانى سى تن خرسند نگرديده و از ته دل گردن نخواھند نھاد

لیكن لوساندير به اين گفتگوى او اثرى باز نكرد تا آنگاه كه حكم نھانى از قاضیان 
ستد و ايشان اين كار را يا از الكیدومینى دريافت كه بايد الكبیاديس را گرفته نزد ايشان بفر

شناختند و از رھگذر او نگرانى  باكى و غیرتمندى او را مى آن جھت كرده بودند كه بى
  .خواستند دل پادشاه آگیس را جسته باشند داشتند و يا اينكه مى

لوساندير آن حكم را دريافته ھمراه يك فرستاده نزد فارنابازوس فرستاد كه به كار بندد 
 »2«  و به عموى خود سوسامیثريس »1«  س دستور آن را به برادر خود میگايوسفارنابازو

 زيست و تیماندرا الكبیاديس اين زمان در يك ديه كوچكى از فروگیا مى. داد كه به كار بندند
  .را كه بر گزيده خود بود ھمراه داشت »3«

به درون اطاق او كسانى كه براى كشتن او فرستاده شده بودند آن دلیرى را نكردند كه 
  .بروند بلكه گرداگرد آن را فراگرفته و آتش به آن زدند

   كه آن را دريافت رخت و ابزار خانه ھر چه يافت گرد كرده به روى آتش الكبیاديس ھمین

______________________________  
)1.(Megaeus شباھت به نامھاى ايرانى نیست و جزو نخست آن گويا محرف  اين نام بى

باشد كه در زبانھاى ايرانى ھست ھمچنین نام سوسامثريس گويا ايرانى » غا«مه كل
  .شك نام ايرانى است چنانكه نام فارنابازوس بى. باشد

)2.(Susamithres   

)3.(Timandra   

  160: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

چپ پیچیده و شمشیر را انداخت تا آن را خاموش گرداند و خود او رخت خويش را به بازوى 
به دست راست گرفته و خود را به آتش انداخته و پیش از آنكه رختھايش بسوزد از آن 

  .رھايى يافت
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آن كسان چون او را ديدند ھیچ كدام جرأت ايستادن و يا به جنگ پرداختن نداشته و ھمه 
  .بازگشتند ولى از دور به تیرباران پرداخته با تیر او را بكشتند

آدمكشان دور شدند تیماندرا جنازه را برداشته و او را به رختھاى خود پیچیده و با و چون 
  .آمد به خاك سپرد شكوه و احترامى كه از دست او برمى

جز اينكه . اند داستان كشته شدن الكبیاديس را به ھمین شرح نوشته كسان ديگرى ھم
خواھش الكیدومنیان اينان علت داستان را نه دخالت فارنابازوس و لوساندير يا 

  .شمارند مى

داشت و  گويند چون او دخترى را از يك خاندان نجیبى نزد خود آورده نگه مى بلكه چنین مى
اين كار مخالف آبروى آن خاندان بود برادران دختر تاب شكیبايى بر آن بدنامى نیاورده 

بگريزد و خود را اى كه نشیمن او بود آتش زدند و چون او بیرون دويد تا  شبانه به خانه
  »1« .برھاند او را بدانسان كه نقل كرديم بكشتند

______________________________  
تر است زيرا گذشته از آنكه فارنابازوس به میھمان  بايد گفت اين روايت دومى درست). 1(

كرد چون الكبیاديس به قصد رفتن به نزد پادشاه ايران پیش او  و پناھنده خود خیانت نمى
  .دستور پادشاه ايران بكشتند مده بود از اين جھت ھم باور كردنى نیست كه او را بىآ

  161: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  لوساندير

  162: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ز بود كه از خاندان پادشاھى نبوده ا »2«  اند اريستوكولیتوس را گفته »1« پدر لوساندير
  .شد شمرده مى »3«  تیره ھراكلیداى

اى كه الكیدومنیان براى بزرگ كردن جوانان  چیزى بزرگ گرديده و از روى شیوه او به بى
آوردند او نیز ھمیشه در پى شھرت  داشتند و آنان را آرزومند شھرت و بزرگى بار مى

و آنچه در اخالق او غرابت دارد  »4«  داشت زيست و كوشش در اين باره دريغ نمى مى
سپس ھم . چیزى نمود و ھرگز خود را بنده مال نساخت شكیبايى است كه در برابر بى

شمارى كه پس از  كه اسپارت را پر از مال و توانگرى گردانید و در نتیجه زر و سیم بى
مال را  پوشى از دوست ساخته افتخار چشم جنگھاى آتن به آنجا فرستاد اسپارتیان را مال

با اين ھمه درھمى از آن مال براى . كه از باستان زمان خاص آنان بود از دستشان ربود
  .خود نگه نداشت

ھاى پلويونیسوس به درازى انجامید و پس از شكستى كه آتنیان در سیكیلى  چون جنگ
 رفت كه چیرگى خود را بر دريا پاك از دست ھشتند تا ديرزمانى يافتند و چنین انتظار مى

گرديد، با اين ھمه ناگھان الكبیاديس از راندگى خود  ھم پیاپى شكست بھره آنان مى
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بازگشته و رشته فرماندھى را در دست گرفت و تغییر در كارھا پديد آورد و دوباره آتنیان را 
   حريف

______________________________  
)1.(Lysander   

)2.(Aristoclitus   

)3.(Heraclidae   

  .ايى از آغاز زندگانى او داده كه ما ترجمه نكرديمشرحھ). 4(

  163: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آمدھا به تشويش افتادند و خود را  الكیدومنیان از اين پیش. الكیدومنیان در دريا گردانید
ر ناگزير يافتند كه جانسپارى و غیرتمندى بیشترى آشكار سازند و چون فرمانده كاردانى د

  .دريا نداشتند لوساندير را به فرماندھى ھمگى درياھا برگزيده به آنجا فرستادند

لوساندير به ايفیسوس آمده مردم آنجا به الكیدومنیان دلبستگى داشتند و به او احترام 
ولى نزديك بود ايشان شیوه زندگانى وحشیان را پیش گیرند و اين در . نمودند بسیارى مى

زيرا ايفیسوس به لوديا نزديك است و آنگاه سركردگان . ايرانیان بود نتیجه آمیزش آنان با
از اين جھت لوساندير چادر خود را . پادشاه مدت درازى در ايفیسوس نشیمن گرفته بودند

در آنجا زد و دستور داد كه ھمه كشتیھاى بازرگانى در آنجا لنگر بیندازند و خويشتن آغاز 
  .كرد كه كشتیھاى جنگى بسازد

نسان بندرھا را پر از كشتى و دكانھا را پر از كار و بازار را پر از دادوستد گردانید و بدي
  .مردمان را توانگر ساخت

از ھمان ھنگام در سايه كوشش لوساندير اين شھر روى به پیشرفت نموده تا به آن حال 
  .رسید كه امروز ھست

پسر پادشاه به سارديس رسیده روانه آنجا گرديد كه  »1«  لوساندير چون شنید كه كورش
زيرا تیسافرنیس با آنكه از پادشاه فرمان . با وى گفتگو كرده از تیسافرنیس شكايت نمايد

يافته بود به الكیدومنیان يارى كند و آتنیان را از دريا بیرون اندازد جھت دوستى با 
دارى كرد و از اين راه مايه ويرانى آن الكبیاديس به آن كار نپرداخته و از پول دادن خود

  .گرديد

كورش در نھان خواستار آن بود كه از تیسافرنیس نكوھش كنند و خبرھاى بدى از او به 
  .ورزيد اى بود و با كورش نیز دشمنى مى پادشاه بفرستند زيرا تیسافرنیس مرد ناستوده

خوشرفتارى دل آن شاھزاده زبانى و  آمد كه لوساندير توانست با شیرين در سايه اين پیش
و چون خواست از آنجا باز گردد شاھزاده بزم . جوان را بربايد و او را ھوادار جنگ گرداند
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میھمانى باشكوھى بیاراست و از او خواھش كرد كه ھر چه آرزو در دل دارد بازگويد و 
  .شرم نكند زيرا ھرآنچه بخواھد به او داده خواھد شد

  :لوساندير پاسخ داده گفت

نمايید من خواھشمندم يك ابولوس به مزد روزانه  كنون كه شما تا اين اندازه مھربانى مى
  .كارگران كشتى بیفزايید كه به جاى سه ابولوس روزانه چھار ابولوس دريافت دارند

______________________________  
  .كورش كوچك كه اين ھنگام حكمران آسیاى كوچك بود). 1(

  164: ان به روايت پلوتارخ، صايرانیان و يونانی

دل گرديد ده ھزار در يك به  نمايد خوش كورش از اين پاكدلى او كه نیكخواھى ديگران را مى
او بخشید و او از اين پول بر مزد كارگران افزود و از اين راه كشتیھاى دشمن را تھى 

ى فزونى مزد به كه كارگران چگونگى را شنیدند بسیارى از ايشان برا زيرا ھمین. گردانید
اين سو گرايیدند و آنان كه به جاى خود باز ماندند ھمواره دلشكسته و پژمرده بودند و ھر 

با اين ھمه كه لوساندير . دادند جويى برخاسته آزار بر سركردگان كشتى مى روز به بھانه
زيرا اختیار . دشمن را ناتوان ساخته بود باز از پرداختن به جنگ در دريا ترس داشت

اى شمرده  سپاھیان دشمن به دست الكبیاديس بود كه سردار بسیار توانا و آزموده
  .شد و تاكنون در ھیچ جنگى در دريا يا در خشكى شكست نیافته بود مى

گرديد و اختیار كشتیھاى خود را  »1« ولى سپس چون الكبیاديس از ساموس روانه فوكايیا
امھايى به لوساندير بدھد با دو كشتى روانه به انتیوخوس سپرد اين مرد از براى آنكه دشن

بندر ايفیسوس گرديد و از غرورى كه داشت ريشخندكنان تا به آنجا كه كشتیھا بودند 
  .نزديك رفت

لوساندير نخست چند كشتى را به جلو او فرستاد ولى چون ديد كشتیھاى آتنیان به يارى 
  .آنتیوخوس آمدند كشتیھاى ديگر را نیز فرستاد

ھمگى كشتیھاى دو سوى به جنگ درآمد و فیروزى از آن لوساندير بود كه پانزده  سرانجام
  .كشتى از آتنیان برگرفت و به نام اين پیشرفت يادگار فیروزى برانگیخت

آمد بود كه مردم در آتن خشمناك گرديده الكبیاديس را از سردارى بر  در سايه اين پیش
يافت از آنجا دورى گزيده خود را به  آزار مى انداختند و او چون در لشكرگاه از سپاھیان

  .خرسونیسى كشید

اين جنگ اگرچه به خودى خود اھمیتى نداشت ولى چون نتیجه آن بیرون رفتن الكبیاديس 
  .گرديد از اين جھت نام پیدا كرد

  .به جاى لوساندير به سردارى كشتیھا آمد »2«  پس از ديرى كالیكراتیداس
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و سپرد ولى پولھايى كه در دستش بود و تا اين ھنگام خرج نشده لوساندير كشتیھا را به ا
بود ھمه را به سارديس بازفرستاده پیغام داد كه اگر خواستید خودتان اين پولھا را به 

  .كالیكراتیداس بپردازيد تا درست دريابید كه تا چه اندازه كاردان و تواناست

  .گرديد پس از رفتن او كالیكراتیديس دچار سختى و تنگدستى

______________________________  
)1.(Phocaea   

)2.(Callicratidas   

  165: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

توانست باج بر مردم شھر بسته پول از  زيرا پولى ھمراه خود نیاورده و از آن سوى ھم نمى
ادشاه رفته از ايشان طلب پس چاره نديد جز آنكه به دربار سركردگان پ. آنان دريافت دارد

ولى به اين كار شايستگى نداشت زيرا مرد . پول كند بدانسان كه لوساندير كرده بود
كرد كه يونانیان ھرگونه گزند از دست يكديگر  و چنین باور مى. فراز و واالھمتى بود گردن

  .لوسى كنندببینند و ھرگونه رنج بكشند بھتر از اين است كه به در خانه بیگانگان رفته چاپ

لیكن چون ناگزير بود خواه و . اى ندارند بیگانگانى كه زر فراوان دارند و ھیچ خوى پسنديده
  :ناخواه آھنگ لوديا كرده به در خانه كورش رفت و چون به آنجا رسید پیام فرستاد

  .خواھد با شما گفتگوھايى نمايد جاست و مى كالیكراتیداس فرمانده در اين

  :ین پاسخ داديكى از دربانان چن

  .گسارى پرداخته كورش اين ھنگام بیكار نیست و به باده! اى بیگانه

  :دالنه پاسخ داد كالیكراتیداس ساده

  .گسارى فارغ گردد نشینم تا او از باده پس منتظر مى

دربانان او را به نزديكى از ايرانیان كه مرد تربیت نديده و درشتخويى بود بردند و او جز 
بارى بار دوم كالیكراتیداس دم در كورش . داشتن پذيرايى ديگرى از او نكردخنديدن و خوار 

آمده و چون اين باز نیز ديدار كردن نتوانست ديگر تاب نیاورده به ايفیسوس بازگشت و در 
راه زبان به نفرين آن كسانى بازداشت كه باعث شده چنان كسانى را بر يونانیان چیره 

نیز . اند به غرور پول و دارايى بدانسان رفتار ناستوده نمايد داده اند و به ايشان ياد گرداننده
نزد كسانى كه ھمراھش بودند سوگند ياد كرد كه ھمین كه به اسپارت بازگردد تا بتواند 

نیاز  خواھد كوشید يونانیان را از دشمنى با يكديگر باز دارد و آنان را از ياورى ايرانیان بى
  .سازد
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كوشید و با  پروريد و جز بر نیكى يونان نمى ھاى پاكدالنه را مى شهولى او كه چنین اندي
شد ديرى  خرد و بزرگى و دادگرى كه داشت توانا بر انجام ھرگونه نیكى شمرده مى

  .شكست يافت و بمرد »1«  نگذشت كه در جنگ آرگینوساى

ھمدستان ايشان از لشكرگاه . پس از آن كار الكیدومنیان روى به پس رفتن داشت
اى به اسپارت فرستاده پیام دادند كه اگر لوساندير را به فرماندھى بفرستند ما  فرستاده

  .توانیم كوشش و غیرت بیشتر نموده جبران گذشته را بكنیم مى

______________________________  
)1.(Arginusae   

  166: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ولى چون چنین قانونى در میان ايشان . خواھش را كرد كورش نیز كسى را فرستاد ھمان
خواستند كه  توانست دوبار به سردارى برگزيده شود از آن سوى نمى بود كه يك تن نمى

نامى  »1«  اين بود عنوان فرماندھى را به يك آراكوس. در خواست ھمدستان را نپذيرند
گونه اختیار به دست لوساندير  ولى ھمه. داده لوساندير را به نام جانشینى او فرستادند

  .سپردند و بدينسان او روانه لشكرگاه گرديد

شمارند چون او را با  ولى كسانى كه بزرگوارى و پاكدلى را در يك سردار شرط مى
ديدند زيرا لوساندر حیله و نیرنگ  نھادند تفاوت را بسیار مى كالیكراتیداس به سنجش مى

برد و به جا كه راستى  ه دروغ و فريب پیش در ھر كار مىبه كار برده بسیارى از كارھا را ب
ھاى ديگر از آن روى بر  زد و در جاى و داد گرى سود داشت دست به دامن دغلكارى مى

  .گردانید مى

نھاد بلكه راست و دروغ ھر دو را يكى  به عبارت ديگر او راست را بر دروغ برترى نمى
  .شمرد دانست و گرنه ناسودمند مى ند مىشمرده ھر كدام باعث پیشرفت كار بود سودم

  :گفتند كسانى كه مى

خنديد و چنین  زنند او بر اين سخن مى پسران ھركولس در جنگ نیرنگ به كار نمى
  :گفت مى

  .در جايى كه پوست شیر نرسد بايد از پوست روباه بر سر آن دوخت

را به دوستان و بستگان زي. به ھمین راه بود »2«  چنانكه رفتار خود او در داستان میلتوس
و . خود وعده داده بود يارى به آنان كرده ريشه حكمرانى توده را از آن شھر براندازد

دشمنان ايشان را از شھر بیرون راند و چون شنید كه دو دسته با ھم آشتى كرده 
اند چنین وانمود كه از آن آشتى خرسندى دارد ولى در نھان  كشاكش را به كنار نھاده

را برانگیخت كه بار ديگر كشاكش را دنبال كنند و سپس كه بار ديگر دو تیرگى كسانى 
پیش آمد بیدرنگ به شھر شتافت و چون كسانى از آنانكه دوباره به كشمكش برخاسته 
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بودند نزد وى آمده و زبان به نكوھش آنان باز نمود، لیكن در نھان به ديگران اطمینان داده 
  :گفت مى

  .ھیچى نترسیدمن با شما ھستم از 

كرد كه سردستگان توده ترس نكرده از شھر نگريزند بلكه در  ھمه اين كارھا از بھر آن مى
  .آنجا ايستادگى كرده و ھمگى با دست او كشته شوند چنان كه ايستادند و كشته شدند

______________________________  
)1.(Aracus   

)2.(Miletus   

  167: لوتارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت پ

رساند كه در بند سوگند به خدايان نیز نبوده و چنین  اند مى سخنى كه از او نیز ياد كرده
  :گفته چه او گاھى مى. شمرده گناه بزرگى را گناه نمى

بچگان را بازيچه بايد فريب داد و بزرگان را با سوگند، اين جمله از آن پولوكراتیس پادشاه 
  .ساموس بوده

از يك پادشاه بیدادگرى سر زده چه شايستگى به يك سردارى دارد؟ اين  ولى سخنى كه
  !چه رواست كه كسى از دشمن بترسد و پرواى ايشان ننمايد؟

كورش اين زمان كس فرستاده لوسانديرا به سارديس خواند و به او مقدارى پول پرداخت و 
  :نیز وعده پولھاى ديگر داده با لھجه جوانى و مھربانى گفت

پدر من چیزى به تو ندھد خود من از كیسه خويش دستگیريھا از تو خواھم نمود اگر اگر 
تكه نموده پول  نشینم تكه پولم نماند آن ھنگام كرسى زرين و سیمین را كه به روى آن مى

  .براى تو تھیه خواھم نمود

خواستار نزد پدر خود بايستى برود لوساندير را به جاى خويش گزارده ) ايران(و چون به ماد 
گرديدند كه باجھاى شھرھا گرد بیاورد و به كارھاى حكومت پرداخته نگاھدارى از شھرھا 

  .كند

زيرا او در بازگشت كشتیھاى بسیارى از . نیز سپرد كه تا بازگشت او جنگى در دريا ننمايد
 اين سپارشھا را كرده روانه نزد پدر خود گرديد تا. كیلیكیا و فینیقیا ھمراه خواھد آورد

  .ديدارى از او بكند

كشتیھاى لوساندير كمتر از آن بود كه به جنگ برخیزد و بیشتر از آن بود كه به يكبار 
. ھايى را به دست آورد اين بود كه آنان را برداشته به سفر برخاست و پاره جزيره. بنشیند

  .نیز آيیگنا و ساالمین را ويرانه ساخت
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پادشاه آگیس كه از دكلیا براى ديدن او آمده بود سپس از آنجا در آتیكا لنگر انداخته به 
سالمى گفت و بدينسان به سپاھیان خشكى نشان داد كه به ھر كجا كه بخواھد 

  .تواند سفر كند و خود اختیار ھمه دريا را دارد مى

ھا به سوى آسیا  آيند از راه ديگرى از میان جزيره ولى چون شنید آتنیان از دنبال او مى
ديد در ھلسپونت پاسبانى نیست با ھمه كشتیھاى خود از دريا به  بگريخت و چون

  .المسپاكوس حمله برد

  168: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نمود و تا نزديك ديوارھاى شھر  نیز از خشكى به او يارى مى »1«  در حالى كه ثوراكس
  .بدينسان شھر را با زور بگشاد و به سپاھیان اجازه داد كه به تاراج بپردازند. رسیده بود

در  »2«  در اين ھنگام كشتیھاى آتنیان كه يكصد و ھشتاد كشتى بود به اليوس
يرانه گرديده روانه سیستوس خرسونیسى رسیده بود و چون شنیدند كه المپساكوس و

گرديدند كه بر دشمن كه ھنوز در  شدند و از آنجا آذوقه برداشته روانه آبیگوسپوتا مى
  .المپساگوس بود برانند

بود و اين آن كس است كه  »3«  در میان سركردگان آتنى اين زمان يكى ھم فیلوكلیس
است اسیران را ببرند تا پیشنھاد كرده بود قانونى نھاده شود كه انگشت نرينه دست ر

  .نیزه نتوانند برداشت ولى پارو بتوانند زد

  .اينان ھمگى امیدوار بودند كه فردا بامداد جنگ خواھد درگرفت

رانان خود چنین  پرورد و به ناخدايان و كشتى ولى لوساندير انديشه ديگرى در مغز خود مى
چنین وانمايند كه امروز جنگ دستور داد كه به ھنگام سفیده بامداد به كشتیھا رفته و 

خواھد بود و خود را به صف نھاده خاموش و آرام بايستند و منتظر حكمى باشند كه دوباره 
  .به آنان داده شود

ناخدايان اين كردند و چون آفتاب بردمید و آتنیان كشتیھاى خود را به حركت آورده به قصد 
كه ھنوز از بامداد داشت ھیچ  جنگ پیش آمدند، لوساندير با ھمه آراستگى و آمادگى

  .گونه جنبشى ننموده و به جنگ پیش نیامد

بانان كه خود را به صف  تنھا كارى كه كرد اين بود كه پاره قايقھا را فرستاد و به كشتى
نھاده بودند دستور داد كه ھرگز جنبشى نكنند و از جاى خود تكان نخورده قصد جنگ 

او ھمچنان سپاھیان را در . رسید و آتنیان برگشتند ننمايد و چون بدينسان روز به پايان
كشتیھا نگاه داشت و اجازه بیرون رفتن نداد و تا آنان خبر پیاده شدن آتنیان را نیاوردند 

  .كسان خود را از كشتى بیرون نساخت

  .به ھمین شیوه بود رفتار او در روزھاى دوم و سوم و چھارم
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كند  ا ترس فراگرفته و اين است كه جرأت جنگ نمىاز اينجا آتنیان يقین كردند كه دشمن ر
  .و نخواھد كرد

______________________________  
)1.(Thorax   

)2.(Elaeuc   

)3.(Philocies   

  169: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

زيست بر اسبى سوار گرديده نزد  در اين ھنگام بود كه آلكبیاديس كه در خرسونیسى مى
  .آتنیان آمد و به سركردگان از جھت جايگاه لشكر ايرادھايى گرفت

نخست اينكه لشكرگاه را در جايى قرار داده بودند كه ريگزار در كنار دريا و از ھر سوى باز و 
دوم اينكه آذوقه را از . پناه بود و آنگاه بندرى براى پیاده شدن از كشتى نداشت بى

  .سیستوس بايستى بیاوردند

رسیدند ھم به آذوقه نزديك  كه اگر راھى از دريا پیموده تا به بندر آن شھر مى در حالى
  .شدند پايید دور مى شدند و ھم از دشمن كه با دو چشم آنان را مى مى

ھرحال سرداران به اين ايرادھاى او گوش ندادند، بلكه توديوس درشتیھا كرده و چنین  به
  .باشند دار سپاه مىپاسخ داد كه اكنون نه او بلكه ديگران سر

  »1« .برد از آنجا دور گرديد اين بود الكبیاديس كه گمان خیانتكارى نیز به آنان مى

اما در روز پنجم چون آتنیان به شیوه ھر روز از جلو دشمن برگشتند و سخت مغرور شده 
  .شمردند دشمن را خوار مى

  :ن دستور دادلوساندير چند كشتى را براى خبر آوردن فرستاد و به ايشان چنی

توانید راه پیمايید و چون  اگر ديديد آتنیان پیاده شدند بیدرنگ باز گرديد و به ھر تندى كه مى
رسید دوباره به صف ايستاده سپر برنجى را كه نشان جنگ است از  به نیمه راه مى

  .سمت جلو كشتیھا بلند گردانید

بانان را دل  ه ناخدايان و كشتىخود او ھم به اين سو و آن سو دويده به كشتیھا نزديك شد
سپرد كه ھیچ كسى از سپاھى يا كارگر كشتى از جاى خود بیرون  داد و چنین مى مى

  .نرود بلكه ھمگى آماده بايستند كه چون نشانه جنگ داده شد يكبار دست به كار زنند
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بدين ترتیب بود كه چنان نشانه جنگ داده شد و آواز شیپور از كشتى فرماندھى بلند 
گرديد كشتیھا به صف ايستادند از آن سوى سپاھیان پیاده به كوشش برخاستند كه 

  .دماغه كنار دريا را به دست آوردند

فاصله در میانه دو خشكى در آنجا دو میل كما بیش است كه در سايه كوشش و غیرت 
  .كارگران كشتى به زودى پیموده گرديد

كه از خشكى چشمش به كشتیھا  كونون يكى از فرماندھان آتنیان نخست كسى بود
  افتاد و

______________________________  
  .اين داستان را در سرگذشت آلكبیاديس نیز آورده بود). 1(

  170: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

شتابند و اين بود داد زده دستور داد آتنیان به كشتیھا برگردند و از  ديد كه از دور مى
ھا  ساخت و برخى گاھى البه به لشكريان نموده و گاھى درشتى آشكار مىسراسیمگى 

  .رسانید را با زور به كشتیھا مى

  .ولى از ھمه اين كوششھاى او نتیجه به دست نیامد

زيرا آتنیان از آنجا كه انتظار جنگ را نداشتند چون از دريا برگشتند ھمگى پراكنده شدند 
اى در آن بیابان اين سو و آن سو رفتند يا در چادرھاى خود  كه برخى روانه بازار گرديده پاره

  .خوابیدند

  .پزى بودند اى ھم سرگرم خوراك دسته

  .بردند آمدى را ھرگز گمان نمى اينھا ھمه نتیجه ناآزمودگى سركردگان بود كه چنین پیش

آمد كونون با ھشت كشتى روى به گريز  و چون دشمن با خروش و فرياد دلخراش جلو مى
  .رفت و جان به در برد »1«  نھاده از آنجا روانه قبرس گرديده و از آنجا به ايوگوراس

پلوپونیسیان بر كشتیھاى بازمانده افتاده برخى را كه تھى بود برگرفتند و برخى را كه 
  .خواستند سوار شوند در ھمان حال به ته دريا فرو بردند كسانش فرا رسیده مى

رسیدند در ھمانجا در كشتى و  ابزار جنگ مى مدند چون بىآ سپاھیانى كه به ياورى مى
  .نمودند گريختند دشمنان دنبالشان مى شدند و آنان كه مى يا در خشكى كشته مى

لوساندير سه ھزار تن دستگیر گرفت كه سرداران نیز در میان ايشان بودند و ھمه 
ى كه كونون برده كشتیھاى آتن را به جز از يك كشتى به نام پارالوس و آن ھشت كشت

  .ھمه را به دست آورد
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سپس با شیپور و موزيك روى به چادرھا آورده آنجا را تاراج نمود و كشتیھا را از دنبال 
  .حال روى به المپساكوس نھاد انداخته بااين

بدينسان او به اندك رنجى يك كار بزرگى را انجام داد و در يك ساعت جنگى را كه از جھت 
  .مانند بود به پايان آورد آن بىھاى دنبالى  نتیجه

جنگى كه تاكنون ھزار بار صورت خود را تغییر داده و در اين مدت چندان سركردگانى را 
نابود ساخته بود كه در ھمه جنگھاى پیشین يونان تا آن زمان روى ھم رفته نابود نشده 

  .بود

  .چنین پتیاره جنگى سرانجام با دست يك مرد به پايان رسید

______________________________  
)1.(Evagoras   

  171: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

و چون شورايى كه درباره سه ھزار دستگیر تعیین يافته بود حكم به كشتن ھمه آنان داد 
  :لوساندير فیلوكلیس را نزد خود خوانده گفت

كرده بودى كنون خود را سزاوار در برابر آن پیشنھادى كه ھمشھريان خود درباره يونانیان 
  »1« .شمارى چه كیفرى مى

  :آمد ھرگز خود را نباخته بود چنین پاسخ داد فیلوكلیس از پیش

تھمتى كه ھنوز نزد ھیچ قاضى به ثبوت نرسیده مرا آلوده آن نساز و اينكه اكنون چیره 
ھمان كیفر را گرديدى چه كیفرى را امیدوار بودى  اى نگاه كن كه اگر دستگیر مى گرديده
  .ى من روا دار درباره

سپس خود را شسته و پاكیزه ساخته و رخت زيبا در بر كرد و جلو ديگران افتاده آنان را به 
  .سوى كشتارگاه راه نمود

سپس لوساندير به . نويسد در كتاب خود مى »2«  اين داستانى است كه ثئوفراستوس
داد كه به آتن روانه گردد و اعالن  مى ديد فرمان گردش پرداخته در ھر كجا يك آتنى مى

كرد كه ھر كسى از آتنیان كه از شھر بیرون باشد اگر به دست افتاد كشته خواھد  مى
  .شد

مقصودش از اين كار آن بود كه ھمگى در شھر گرد بیايند و بدينسان كمیابى و گرسنگى 
آيین حكمرانى توده را بر  نیز در ھمه جا. زود آغاز كند و مدت محاصره نیز به درازا نیانجامد

گماشت و  انداخته در ھر شھرى يك تن از الكیدومنیان را به حكمرانى آن شھر برمى
ھايى كه خود او پیش از آن در شھرھا پديد آورده  داد كه ده تن را نیز از دسته دستور مى

  .بود برگزيند و به كار حكمرانى دخالت دھند
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  .نمود و چه در شھرھاى دشمن مى اين كار را چه در شھرھاى ھوادار خود

گرديد و در ھمه جا مقصودش اين بود كه خود را برترين كس در  بدينسان در شھرھا مى
يونان بسازد و اين است كه در بخشیدن حكمرانى نگاھى به نژاد كسى يا توانگرى او 

ارھا را ى ك گماشت و اختیار ھمه نداشت بلكه تنھا دوستان و ھواداران خود را به كار برمى
سپرد و چون در پاره جاھا از كشتار و خونريزيھاى بیھوده خوددارى  به دست او مى

   كرد و به دوستان نمى

______________________________  
مقصودش پیشنھاد بريدن انگشت نرينه دستگیران است كه فیلوكلیس در آتن كرده ). 1(

  .بود

)2.(Theophrastus ت و آتن در آن زمان در حكمرانى با ھم فراموش نبايد كرد كه اسپار
اختالف و دشمنى داشتند بدينسان كه آتن ھوادار دموكراسى و اسپارت خواھان 

اريستوكراسى بود و اين ھنگام كه لوساندير چیره گرديده بود در ھمه جا بنیاد دموكراسى 
  .داد كند و آيین اريستوكراسى را رواج مى را برمى

  172: روايت پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به 

شمارند دور برانند، از اين جھت  خود اختیار بخشیده بود كه ھر كسى را كه دشمن مى
  .داد نمونه بدى از رفتار و فرمانروايى الكیدومنیان به مردم نشان مى

  .پرداخت نمود و به اين كارھا مى ديرزمانى را بدينسان گردش مى

الكیدومون فرستاده خبر داد كه من با دويست از آن سوى كسى را پیش از خود به 
رسم و چون به آتیكا رسید در آنجا زور خود را با زور و سپاه دو پادشاه آگیس و  كشتى مى

  .پااوسانیاس يكى كرد كه بتواند شھر را به آسانى بگشايد

شھرى  ولى چون آتنیان به دفاع برخاستند او بار ديگر روانه آسیا گرديد و در آنجا نیز در ھر
  .سپرد داد و اختیار را به دست ده تن برگزيده مى حكمرانھا را تغییر مى

در اين شھرھا چه بسا كسانى را بكشت و چه بسا كسانى را از شھر بیرون كرده آنجا را 
به دور رانده شدگانى كه برگردانیده بود بداد و چون آتنیان ھنوز سیستوس را در دست 

  .ان بیرون آوردخود داشتند آن را از دست ايش

پس از گرفتن آنجا ھمگى بومیان را بیرون رانده شھر را به ناخدايان و كارگران كشتیھاى 
خود سپرد كه نشیمن گیرند و اين نخستین كار او بود كه الكیدومنیان روا نشمردند و 

  .بومیان را دوباره به شھر بازگردانیدند

حال سختى افتاده و اين بود بیدرنگ لوساندير اين ھنگام شنید كه آتن از گرسنگى به 
كند  روانه پیرايوس گرديد و چون آتنیان ناگزير بودند به ھر شرطى كه او پیشنھاد مى

  .سرفرود بیاورند اين بود ناگزير شھر را به او سپردند
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  :لوساندير نامه به ايفوران فرستاد بدين عبارت كه

  :ايشان پاسخ فرستادند» آتن گرفته شده«

دھد بندر پیرايوس و ديوارھاى بلند را برانداز، ھمه شھرھا  كیدومنیان فرمان مىحكمرانى ال
اى، اگر صلح را بخواھى  اگر چنین بكنى صلح را انجام داده. را رھا كرده شھر خود را نگھدار

  .ھمگى بیرون راندگان را به شھر باز گردان

  .شود آن را نگھدار ى كشتیھا ھر آنچه دربايست شمرده مى درباره

میانجى پذيرفتن آنھا  »1«  ثرامنیس پسر ھاگنون. اين يك رشته شرطھا را آتنیان بپذيرفتند
  .بود

______________________________  
)1.(Theramenes پسرHagnon   

  173: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كه يك خطیب جوانى بود بر او ايراد گرفت كه چگونه برخالف كار  »1«  كلیومنیس: اند گفته
راند؟ ثرامنیس در پاسخ  كوشد يا سخن مى ثمیستوكلیس كه ديوارھا را برپا كرده مى

  :گفت

كنم زيرا او اين ديوارھا را برپا كرده  اى جوان من ھرگز كارى برخالف ثمیستوكلیس نمى
اگر يك . اندازيم براى آسودگى شھريان را برمىبراى آسودگى و شھريان و ما اكنون آنھا 

. ترين جاى باشد گردانید بايستى اسپارت ناآسوده شھرى را ديوار آسوده و نیكبخت مى
  .زيرا ھیچ ديوارى ندارد

كه كشتیھا را به جز از دوازده كشتى به دست آورد و نیز ديوارھا را بگرفت  لوساندير ھمین
روزى كه يونانیان فیروزى ساالمین را در (بود  »2«  ونوخیونو اين كار در روز شانزدھم ماه م

  .از آن سپس به كار تغییر دادن حكمرانى پرداخت) آن يافته بودند

  .دادند ولى چون مردم از اين كار خرسند نبودند ايستادگى نشان مى

اند، زيرا  لوساندير كسى به شھر فرستاده اعالم كرد كه شھريان پیمان را شكسته
پس . ى را كه بايستى ديوارھا را براندازند گذشته و ھنوز آنھا برانداخته نشده استروزھاي

اند كه در شوراى ھمدستان  كسانى آورده. او خواھد توانست ترتیب ديگرى پیش بگیرد
  .آمد كه آتنیان را برده گرفته بفروشند يونانى چنین گفتگويى پیش

ردم ثبیس رأى داد كه شھر را ويرانه از م »3«  نیز در ھمین شورى بود كه ايريانثوس
  .ساخته چراگاه گوسفندان گردانند
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لیكن پس از ديرى در بزمى كه سركردگان در آنجا بودند مردى از فوكیس شعرھاى 
  :گويد خواند كه از جمله مى مى »5« را درباره ايلكترا »4«  ايوروپیديس

   اى ايلكترا فرزند آگاممنون من به خانه ويرانه تو آمدم

ھمگى سركردگان را دل به جنبش آمد و خود ناروا دانستند كه شھرى را كه آن ھمه 
  .شھرت يافته و آن چنان كسان سرفرازى را بیرون داده ويرانه گردانند و براندازند

زنى را از بیرون  و چون آتنیان سر به شرطھا فرود آوردند لوساندير كس فرستاده زنان نى
  .كه به لشكرگاه بودند بخواند و ديوارھا را فرود آوردشھر بخواند و نیز آنانى را 

و نیز به آواز نى كشتى را بسوزانید، ھمدستان يونانى بساكھاى گل بر سر گزارده به 
  ھمديگر

______________________________  
)1.(Cleomenes   

)2.(Mynuchion   

)3.(Erianthus   

)4.(Euripides   

)5.(Electra   

  174: يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان و 

سپس لوساندير به تغییر آيین . شمردند گفتند و آن روز را عید آزادى خود مى مباركباد مى
  .حكمرانى پرداخته سى تن در شھر و ده تن در پیرامون براى اين كار برگماشت

حكمرانى آنجا  اسپارتى را به »1«  دارى گمارده و كالبیوس نیز سپاھیانى را در ارك به پاس
پھلوان پاشنه او را لگد كرده به زمینش انداخته  »2«  اين مرد چون ايوتولوكوس. گماشت

بود چوب بر وى كشید كه بزند اين آيوتولوكوس كسى است كه گزنفون كتاب خود را به نام 
  .درباره او نوشته است» بزم«

  :لوساندير چون اين خبر را شنید ھمین اندازه گفت

  .داند چگونه بر مردم آزاد فرمانروايى كند نمىكالبیوس 

  .دادگر براى خوشنودى كالبیوس آيوتولوكوس را بكشتند ولى سى تن بى

لوساندير از آنجا به ثراك سفر كرد و آنچه را كه از پولھاى خراج در نزد او باقى مانده بود و 
زيرا او كه اين زمان  -بود ارمغانھا و تاجھايى كه براى او رسیده و خود از گرانبھاترين چیزھا
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ھمه اينھا را  -فرستاد اختیار سراسر يونان را داشت ھر كس بھترين ارمغان را براى او مى
كه بیش از آن در سیكیلى فرماندھى كرده بود به  »3«  گرد آورده به دستیارى گولیپوس
افته و از ھر ھا را از ته شك اند كه گولیپوس در راه كیسه الكیدومون فرستاد و چنین گفته

آنكه بداند كه  دوخت بى داشت و دوباره آنھا را مى كدام مقدار مھمى سیم براى خود برمى
و چون . رساند ھاى آن را مى اى ھست كه میزان نقره ھا نوشته در ھر يكى از كیسه

حال به اسپارت رسید آنچه را كه از اين دزديده بود در زير خشتھاى خانه خود پنھان  بااين
سپرد مھر ھر يكى را كه بر سر آنھا زده شده بود  ھا را كه به قاضیان مى و كیسهساخت 

  .داد نشان مى

ھا درآوردند و سیمھاى ھر يكى را شمرده كمتر  ھا را از درون كیسه ولى قاضیان آن نوشته
و چون چگونگى را درنیافتند . از میزان نوشته يافتند از اين جھت سخت در شگفت شدند

  :س معما را بدينسان سرودنوكر گولیپو

   زير خشتھا بومھاى زيادى خوابیده

گويا بیشتر آن پولھا سكه آتن را داشته و نشان آتنیان كه بوم باشد بر روى آنھا بوده 
  .است

گولیپوس كه پس از آن ھمه دلیريھا و نیكیھا به چنین خیانت پستى برخاسته بود ناگزير 
  .گرديده از الكیدومون بیرون رفت

______________________________  
)1.(Calibius   

)2.(Autolycos   

)3.(Gylippus   

  175: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

دانستند چگونه  بسیارى از خردمندان دورانديش اسپارت كه از آسیب پول آگاه بودند و مى
زدند كه بايد آنھا  بود داد مىگرداند از اين كار لوساندير بددل گرديدند و اين  مردم را تباه مى

  .را نپذيرفت

  .گفتند كه بايد ھمه سیم و زر را بیرون فرستاد با ايفوران نیز چنین مى

گونه  سرانجام در آن باره به شور پرداختند و كسانى در شورى نیز رأى دادند كه بايد ھیچ
  .بود به كار بردھاى ديرين خود را كه از آھن  سیم يا زر را به شھر نپذيرفت و ھمان سكه

ولى دوستان لوساندير مخالف اين رأى بودند و نتیجه كشاكش آن شد كه آنھا را به شكل 
ولى قانونى گزاردند كه اگر كسى براى . پول درآورده و در كارھاى عمومى به كار ببرند

  .خويشتن سیم و زر نگاھدارد سزاى او كشتن باشد
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زيرا در . نمودند اندوختن و نگاھداشتن آن تشويق مىلیكن بايد گفت با اين كار مردم را به 
شود و مايه  جايى كه يك چیزى تا آن اندازه ارزش دارد كه در كارھاى عمومى مصرف مى

باشد مردم چگونه از نگھدارى آن براى خود باز ايستند يا چگونه اين  پیشرفت ھر كارى مى
  كند؟ ھاى عمومى ارزش پیدا نمىارزش است در كار نكته را درنیابند كه يك چیزى اگر بى

داشت آيا دلھا را نیز از گرويدن به آنھا باز  ھا را از نگھدارى آنھا باز مى اگر قانون و ترس خانه
  توانست داشت؟ مى

از اين مالھاى تاراجى لوساندير تنديس خود را از برنج ساخته و در پرستشگاه دلفى 
  .بساختنیز تنديسھايى از آن خداوندان كشتى . بگذاشت

يك كشتى ھست كه از زر و عاج ساخته به  »2«  و آكانثیان »1«  نیز در گنجینه براسیداس
اندازه دو ذراع و آن را كوروش به نام اين فیروزيھاى لوساندير به او ارمغان فرستاده است و 
چون در اين ھنگام لوساندير در سراسر يونان نیرومندترين مرد بود و كسى در گذشته ھم 

اندازه دامنگیر او گرديده بود و بزرگى نشان  رسید از اين جھت غرور بى ايه او نمىبه پ
  .داد كه از اندازه توانايى خود او نیز بیشتر بود مى

در تاريخ خود شھرھا  »3«  او نخستین كسى بود در میان يونانیان كه به گفته دوريس
   محراب به

______________________________  
)1.(Brasidas   

)2.(Acanthians   

)3.(Duris   

  176: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

و نخستین . گزاردند كه به نام خدايان مى چنان. گزاردند نام او ساختند و قربانیھا در آن مى
شد كه كنون ھم يك شعر سرود در  كسى بود كه سرودھاى فیروزى به نام او خوانده مى

  .زبانھا باز مانده

خود را به اين بسته و ھمیشه با او بود و كارھاى او را به  »1«  میان شاعران خويريلوساز 
  .كشید رشته نظم مى

كه شعرى در ستايش او سروده بود او چون شعر وى را پسنديد كالھى  »2«  انتیلوخوس
ھراكلیايى  »4«  كلوفوئى و نیكراتوس »3«  پر از سیم به او بخشید و چون انتیماخوس

يى در زمینه يك كار او سروده بودند و بر سر آن با يكديگر كشاكش داشتند خود او شعرھا
  .تاج گل را به نیكراتوس داد

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


انتیماخوس از اين كار دل آزرده شده شعرھاى خود را نابود ولى افالطون كه آن زمان جوان 
  :پسنديد به او دلدارى داده گفت بود و شعرھاى انتیماخوس را مى

  .ز نادانى است بدانسان كه درد كور از نداشتن چشم استدرد نادانان ا

مھر او با دوستان يا میھمانان خود اين بود : لوساندير اندازه براى مھر يا خشم خود نداشت
  .اندازه به دست آنان بسپارد روا گرداند و اختیار و نیرويى بى كه ايشان را بر شھرھا فرمان

ود به بیرون كردن و دور راندن از شھر ھم خرسند خشم او نیز نابود كردن و ريشه كندن ب
  .شد نمى

بگريزند  »5« ترسید مبادا پیشوايان توده شھر میلیسا چنانكه در زمانھاى ديرترى چون مى
اند از  و جان به در ببرند از اين جھت كه جلوگیرى از گريز بكند و كسانى را كه پنھان شده

ھرگز آزارى بر ايشان نخواھد رسانید و چون آن نھانگاه بیرون بیاورد سوگند ياد كرد كه 
بیچارگان اين سخن را باور كرده آشكار شدند آنان را دستگیر ساخته به حكمرانان 

گونه  اين. شان از ھشتصد تن كمتر نبود با آنكه شماره. سپرد كه بكشند »6«  اولیگارشى
زندھاى او بیشتر و داد از ھمه گ كشتار ھواداران دموكراسى كه در ھمه شھرھا روى مى

جست و دشمنان خويش را از  زيرا در اين كشتارھا نه تنھا كینه خود را مى. بدتر گرديد
   داشت بلكه چون اختیار را به دست میان برمى

______________________________  
)1.(Choerilus   

)2.(Antilochus   

)3.(Antimachws   

)4.(Nicratus   

)5.(Milesis   

  .از پیش داده شدهشرح آن ). 6(

  177: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

دوستان و كسان خود سپرده بود و ھمگى اينان داراى اختیار آدمكشى بودند از اينجا 
  .شد جويى مى ھرگونه كینه

يونان «الكیدومونى درباره او شھرت بسیار يافت و آن اينكه  »1«  از اينجا سخن ايتیوكلیس
  ».نخواھد زايیددولوساندير 

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


ولى . ھمین سخن را درباره الكبیاديس گفته »2«  گويد كه آرخیستراتوس ثئوفراستوس مى
داشت و در اين باره پرواى  خواريھا و كامگزاريھا اندازه نگه نمى الكبیاديس تنھا در زمینه باده

اما از نیرومندى لوساندير مردم از اين جھت شكايت داشته و او را . كرد كسى را نمى
پیش از آن . سوخت نمى شناخت و دلش به كسى گرفتند كه ھرگز رحم نمى دشمن مى

ولى چون فارنابازوس كه . شد به ھیچ دادخواھى از دست لوساندير گوش داده نمى
لوساندير او را رنجانیده و كشورش را تاراج كرده بود به شكايت برخاست و كسانى را به 

ايفوران سخت خشمناك گرديدند و يكى از دوستان او . اسپارت فرستاد تا دادخواھى كنند
سپس ھم . اند بكشتند به عنوان اينكه سیم از خانه او پیدا كرده »3«  نام ثوراكسرا به 

اما چگونگى نوشتن تومار، . تومارى براى او فرستاده دستور دادند كه به اسپارت بازگردد
فرستادند دو تا چوب  آنكه ايفوران چون كسى را به سردارى يا فرماندھى دريايى مى

گرفتند كه يكى را  ده يكديگر است و روى ھمديگر بريده شده مىگردى را كه از ھرباره مانن
داشتند و اين چوبھا را  سپاردند و ديگرى را نزد خود نگه مى به آن سردار يا فرمانده مى

رسید كه بايد خبر نھانى براى او  سپس چون زمانى مى. نامیدند مى »4«  سكوتال
ار باريك و بسیار دراز ھم چون تسمه بفرستند يا دستورى بدھند يك تومارى از پوست بسی

كردند كه ھرگز جايى از آن  باريك درست كرده و آن را به روى چوب خود پیچیده و چنان مى
  .ى رويش پوشیده گردد پیدا نباشد و ھمه

نوشتند و سپس تومار را گشاده و  شد مطلب خود را بر روى آن مى چون اينكار كرده مى
گرفت و  داشتند و او چوب را مى ولى چوب را نگاه مى. دفرستادن آن را براى سردار مى
ھا به ھمديگر مربوط نبود ولى  زيرا حرفھا و جمله. توانست خواند ھیچ چیزى از آن نمى
پیچید بدانسان كه آنان پیچیده بودند و اين  گرفت و طومار را مى چون چوب خود را مى
رد از اين راه به خواندن آن دست ك ھا به ھمديگر ارتباط پیدا مى ھنگام حرفھا و جمله

  .يافت يافت و مطلب را درمى مى

______________________________  
)1.(Eteocles   

)2.(Archestratus   

)3.(Thorax   

)4.(Scytal   

  178: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .استخواندند كه به معنى چوب  مى» استاف«از اينجاست كه آنان تومار را 

بارى چون تومار به لوساندير رسید سراسیمه گرديد زيرا از دادخواھى و دشمنى 
ترسد و اين بود كه به ديدار او شتافت و امیدوار بود كه با ديدن او گفتگو را  فارنابازوس مى

  .از میان خواھد برداشت

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


ندى از او اين بود چون نزد او رسید خواستار گرديد كه نامه ديگرى به قاضیان نوشته خرس
شناخت  بايد گفت فارنابازوس را درست نمى. نمايد و چنین بگويد كه شكايتى از وى ندارد

چه فارنابازوس كاغذى را درست از : باشد تر از خود وى مى دانست كه او زيرك و اين نمى
ولى در نھان نیز نامه ديگرى كه از ھرباره مانند . روى خواھش او نوشته به انجام رسانید

نمود نوشته و در نزد خود نگھداشت كه چون ھنگام مھر كردن رسید اين يكى را  ىآن م
  .مھر كرده به جاى آن يكى به لوساندير سپرد

اين بود لوساندير چون به الكیدومون رسید و بدانسان كه رسم بود به نزد قاضیان رفت آن 
زيرا . نمانده نامه فارنابازوس را به ايشان داد و شك نداشت كه شكايتى از او باز

الكیدومنیان فارنابازوس را در نتیجه آن جانفشانیھا كه در راه ايشان كرده بود و در جنگھا 
داشتند و اين زمان  كوشید بسیار دوست مى ھمیشه بیش از ديگر سركردگان پادشاه مى

  .او نیز از لوساندير خرسندى آشكار ساخته بود

او پس دادند و او آن را خوانده دانست كه فريب  قاضیان آن نوشته را خوانده دوباره به خود
  .شناخت از آنجا بیرون آمد خورده است و اين بود با حالى كه خود را نمى

ولى پس از چند روز دوباره به ايفوران چنین گفت كه بايد به پرستشگاه آمون رفته به آن 
نمايند  راستى باور مىبرخى اين را به . خدا قربانیھايى كه به ھنگام جنگ نذر گفته بگزارد

را در ثراكى محاصره كرده بود ناگھان در خواب آمون را  »1«  كه ھنگامى كه او شھر آفوتاى
ديد جلو او ايستاده است و او چنین فھمید كه خدا برداشتن محاصره را خواستار است و 

و خود در اين بود محاصره را برداشته و به مردم شھر دستور داد قربانیھا براى خدا بكنند 
  .دل گذاشت كه سفرى به لیبوا كرده آمون را از خود خرسند گرداند

گويند خدا جز بھانه نبود و حقیقت اين است كه او از ايفوران  ولى بیشتر كسان مى
ترسید و در آنجا در شھر ھمیشه بايستى يوغ فرمانبردارى آنان را بر گردن خود داشته  مى
  بھره از بى

______________________________  
)1.(Aphytae   

  179: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آزادى و خودسرى باشد اين بود خواست به سفرى برخیزد و مدتى در آن آسوده و آزاد به 
گردش و تماشا بپردازد، ھم چون اسب كه چون او را از چراگاه آزاد به اصطبل آوردند يا به 

  .خواھد نمايد و دوباره آزادى مى كارى واداشتند تا خرسندى مى

آنچه را كه ايفوروس درباره اين سفر و علتھاى آن سروده آن را نیز در جاى خود خواھم 
  .آورد

دادند او آھنگ رفتن نمود و چون در راه بود  با آنكه ايفوران به آسانى اجازه بیرون رفتن نمى
و ھواداران او بازگزارند در آن پادشاھان ديدند كه اگر شھرھا را ھمچنان در دست دوستان 
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راند اين بود كه تدبیرھايى براى  حال چنانست كه خود او ھنوز به يونانستان فرمان مى
  .برانداختن دوستان او از كار و بازگردانیدن فرمانروايى مردم بیانديشیدند

ن بر سر سى ت »1«  ولى بر سر اين كارھا شورش پديد آمد و بیش از ھمه آتنیان از فولى
  .فرمانروايان خود تاختند و بر آنان فیروز درآمدند

اين بود كه لوساندير با شتاب به يونان بازگشته الكیدومنیان را بر اين واداشت كه به 
  .ھواداران اولیگارشى ياورى نمايند و ھواداران دموكراسى را سربكوبند

جنگ كنند و خود اما با آتنیان بیش از ھمه صد تا لنت نزد سى تن فرستادند كه خرج 
بردند و  ولى پادشاھان چون بر او رشك مى. لوساندير به نام سردار به يارى آنان شتافت

ترسیدند كه دوباره او آتن را بگشايد اين بود تصمیم گرفتند يكى از ايشان سمت  مى
برگزيده شد و او چون روانه گرديد  »2«  سردارى داشته باشد و براى اين كار پااوسانیاس

كوشید ولى در  نمايد و به دشمنى مردم مى ه در بیرون خود را ھوادار بیدادگران مىاگرچ
نھان براى صلح تالش داشت تا به جنگ نیاز نباشد و لوساندير دوباره آنجا را نگشايد و 

  .دار كارھاى آتن نگردد دوباره سررشته

وابانید و بدينسان راه اين كار را او به آسانى انجام داد و با آتنیان صلح كرد و شورش را خ
اگرچه پس از ديرى آتنیان دوباره به . بھانه را براى ھوسھاى لوساندير بسته داشت

زيرا مردم چنین باور كردند كه ھر . ديد شورش برخاستند و او در اين باره نكوھشھا مى
ر زمان كه الیگارشى برداشته شود دوباره آشوبھا پديدار خواھد بود و از اين جھت لوساندي

   ھر چه

______________________________  
)1.(Phyle   

)2.(Pausanias يكى از دو پادشاه اسپارت   

  180: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھاى اين و آن را ندارد و  بیشتر گرايیدند و درباره او چنین باور نمودند كه ھرگز پرواى گفته
  .باشد وزى اسپارت را خواستار مىكند و تنھا فیر اعتنا به ديگران نمى

نمود پاسخھاى  لوساندير زبانش نیز در گفتگو برنده بود و به كسانى كه به او پیكار آغاز مى
مثال مردم آرگوس با الكیدومونیان بر سر خاكھاى سرحدى گفتگو داشتند و با . داد تند مى

به شمشیر برده چنین آوردند لوساندير دست  تر براى دعوى خود مى آنكه دلیلھاى روشن
  :گفت

  .دلیلھاى روشن را كسى درباره دعوى خود آورده كه شمشیر داشته باشد

  :نمود چنین گفت به مردى از میگارا كه در گفتگوى خود با او گستاخى مى
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  .اين زبان بايد از شھر آمده باشد! دوست من

  :ذرد چنین پرسیدبويوتیان كه رفتار دو رويه داشتند او چون خواست از زمین ايشان بگ

  ھا را بلند داشته از سرزمین شما بگذريم يا سرھاى آنھا را پايین برگردانیم؟ آيا نیزه

چون مردم كونثیس سركشى نمودند و او لشكر به اينجا آورده و تا ديوارھاى شھر نزديك 
نمايند و در اين میان چون يك  رفت ديد الكیدومونیان در ھجوم به ديوارھا ايستادگى مى

  :جھد لوساندير خرگوش را نشان داد و گفت رگوشى از ديوار خندق مىخ

  ترسید؟ دشمنى كه از تنبلى خرگوش بر روى ديوارشان خوابیده شما از ايشان مى

  باز ماند و لئونتوخیديس »1«  چون پادشاه آگیس بمرد از او يك برادرى به نام اگیسیالوس
ارى از اگیسیالوس كرده او را واداشت كه لوساندير ھواد. شد پسر او گمان كرده مى »2«

  .گفت كه پسر راستین ھرگولیس اوست طلب پادشاھى كند و چنین مى

رفت كه پسر الكبیاديس باشد زيرا در ھنگامى كه او  لئونتوخیديس اين شك درباره او مى
ته زن آگیس پادشاه ياف »3« در اسپارت پناھنده الكیدومنیان بود در نھان آشنايى با تیمايا

  .بود

چنین دريافت كه وى پسر او نیست و اين بود كه او  »4«  ھا را شمرده آگیس ماه: اند گفته
آورده شد اين  »5« ولى چون در بیماريش به ھیرايا. خواند نواخت و پسر خود نمى را نمى

  زمان او را

______________________________  
  سرگذشت او خواھد آمد). 1(

)2.(Leontychides   

)3.(Timaea   

دادند چنانكه در پیش گفتیم كه نسبت رابطه  اين پسر را نسبت به آلكبیاديس مى). 4(
  .شد میانه او با زن اگیس داده مى

)5.(Heraea   

  181: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

به پسرى خود پذيرفت و اين يا به جھت خواھش و البه خود آن پسر يا در نتیجه خواھش 
ھرحال در نزد گروه انبوھى اقرار به پسرى او كرده و از آنان خواستار  دوستان وى بود به

  .گرديد كه به اين اعتراف شھادت در نزد الكیدومنیان بدھند و اين به گفته بمرد
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آن كسان گواھى خود را به سود لئونتوخیديس بگزاردند و اگیسیالوس اگرچه از يك سوى 
اشت پشتیبانى لوساندير در مايه ديگرى بر پیشرفت كار او بود خود او نیكنامى فراوان د

كه مردى آزموده در كار وحى خدايان بود وحیى از  »1«  لیكن از سوى ديگر ديوپتیس
باشد خدايان  گفت كه اگیسیالوس كه مردى لنگ مى خدايان مدعى شده چنین مى

  :گفت ه مىلیكن لوساندير سخن او را رد كرد. پسندند پادشاھى او را نمى

زيرا ھرگز خدايان بددل نخواھند بود كه يك لنگى بر . ديوپتیس در وحى تغییرى داده
ولى اگر كسانى كه تبار درستى ندارند بر پسران ھركولیس . الكیدومونیان پادشاھى كند

  .پا خواھد گرديد فرمانروا باشند ھر آينه خود فرمانروايى لنگ و بى

كه داشت سرانجام پادشاھى را از آن اگیسیالوس  با اين سخن دلنشین و با نیرويى
  .گردانیده قصد خود را پیش برد

پس از آن بیدرنگ اگیسیالوس را واداشت كه سپاھى براى فرستادن به آسیا بیارايد و به 
دادند كه اگر لشكر بر آسیا ببرد و بر ايرانیان دست يافته و پادشاھى آنان را  او پندھا مى

  .اى درست خواھد كرد اندازه م بىبرانداخته شھرت و نا

ھا به دوستان خود در آسیا نوشته آنان را واداشت كه اگیسیالوس را براى خود  نیز او نامه
سردار خواھش كنند تا زيردست او با آسیايیان جنگ نمايند و آنان اين پیشنھاد را پذيرفته، 

  .واستندنماينده به اسپارت فرستادند و اگیسیالوس را براى خود سردار خ

اين خود نیكى ديگرى از لوساندير درباره اگیسیالوس بود كه كمتر از نیكى نخستین ارج 
ولى پادشاھان با خودخواھى و گردنفرازى كه در نھاد خود دارند و بايستى ھم . نداشت

تابند كه كسانى در شھرت و نیكى ھمپايه ايشان باشند و اين  داشته باشند اين برنمى
  .اندازند اى اين كسان ھم چشم پوشیده حسودانه آنان را برمىاست كه از نیكیھ

اگیسیالوس لوساندير را يكى از سى تن كسانى گرفت كه براى شور و رأى برگزيده و 
  .قصد آن را داشت كه آنان دوستان و ھمنشینان او باشند

______________________________  
)1.(Diopithes   

  182: پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت 

شناختند از اين  ولى چون به آسیا رسیدند در آنجا مردم چون اگیسیالوس را كمتر مى
  .كردند جھت كمتر آمد و شد پیش او مى

ولى لوساندير در سايه كارھايى كه كرده و شھرتى كه يافته بود مردم ھمگى او را 
ترس و نگھدارى خود پیاپى شناختند و دوستان به نام مھر و دوستى و ديگران به نام  مى

  .نمودند نزد او آمد و شد مى
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دار است  مانست كه در تیاتر كسى كه نوبت يك پیك يا نوكرى را عھده درست بدان مى
ولى آنكه نوبت يك پادشاه را دارد و . مردم توجه به او بیشتر دارند و او بھترين بازيگر است

  .كنند د و كمتر مردم توجه به او مىگوي شود كمتر سخن مى با تاج و چوگان پديدار مى

  .ھرحال ھمه احترام و نوازش و فرمانروايى بھره لوساندير بود و پادشاه جز نام را نداشت به

خواست اين حال را تغییر داده لوساندير را به جايگاھى كه بايد داشته  اگیسیالوس مى
  .باشد برگرداند

زيرا او را . نمود گزارده با او بدرفتارى مى اين بود كه ھمه نیكیھاى او را درباره خود كنار
داد و ھر كسى را كه ھوادار يا  اى به شمار نیاورده و مجال ھیچ كارى به او نمى سركرده

فرستاد  داشت و آنان را اين سو و آنسو مى توانست خوار مى پنداشت تا مى دوست او مى
  .كاست بدينسان خاموش و آھسته از احترام و نیروى او مى

شود و نیز مھرى كه او به دوستان خود  ساندير چون ديد در ھر كارى بدرفتارى با او مىلو
مھرى  شود، زيرا اگیسیالوس به آنان بدگمان گرديده بى ورزد مايه آزار آنان مى مى
  .آغازد مى

از اين جھت از پرداختن به دوستان خوددارى نموده از ايشان خواستار گرديد كه نزد او آمد 
  .ند و به او احترام ننمايندو شد نكن

بلكه با پادشاه گفتگو كرده كسانى را در كارھاى خود میانجى گردانند كه بھتر از او انجام 
  .توانند كار مى

ولى احترام از او دريغ . بسیار از ايشان اين شنیده از آمد و شد نزد او خوددارى نمودند
آمد پاسبانى او را  بیرون مىنگفته و به ھنگامى كه براى راه رفتن و گردش نمودن 

  .كردند مى

   قضا را اين كارھا بیشتر مايه رنجش پادشاه گرديد و سرانجام چون به ھر يكى از دوستان

  183: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خود گردانید و براى  »1« بخشید لوساندير را خوانساالر خود حكمرانى يا فرماندھى مى
  :گفت نام ايونیان را برده مىنكوھش و ريشخند 

  .اكنون ھم بروند و مھر نوازش بخوانساالر من نمايند

در نتیجه اين كارھا لوساندير بھتر آن ديد خويشتن ديدارى از اگیسیالوس كرده گفتگويى 
ھاى كوتاه و پرمعنايى در میانه گذشت  نمايد و از روى عادتى كه داشتند يك رشته جمله

  .آوريم كه مى

  :ر گفتلوساندي
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  .دانید كه چگونه دوستان خود را از پا بیاندازيد شما بھتر مى! اگیسیالوس

  :اگیسیالوس پاسخ داد

ولى دوستانى كه براى نیرومندى من . تر از خود من ھستند آن دوستانى را كه بزرگ! آرى
  .كوشند حق ايشان است كه از ان نیرو بھره يابند مى

  :لوساندير دوباره پاسخ داد

  .ام گويید كه من كرده وس در اين باره شايد شما بیشتر از آن مىاگیسیال

ھر چه ھست من از شما خواھشمندم براى جلوگیرى از نگرانى خود مرا به كارى 
  .برگماريد كه دلتنگى شما كم باشد و من بھتر بتوانم انجام كارى كنم

د و او در آنجا با در نتیجه اين گفتگوھا او را به عنوان فرستادگى به ھلسپونت فرستادن
ايرانى را كه مرد  »2«  ھمه رنجیدگى از اگیسیالوس از كار خود غفلت ننموده سپثردات

دالورى بود و سپاھى گرد سر داشت ولى از فارنابازوس رنجیده آماده شورش بود نزد 
  .اگیسیالوس آورد

آزرده به اسپارت  دلپس از آن ديگر به كارى گمارده نشد ولى پس از ديرى از آنجا خوار و 
  .باز گشت

داشت و اين بود خواست درنگ  در اين ھنگام حكمرانى اسپارت را سخت دشمن مى
اى را كه گويا از پیش از آن در دل خود داشت به  ننموده تا فرصت در دست ھست نقشه

  .كار ببندد و حكمرانى را تغییر دھد

______________________________  
كسى است كه بر سر سفره بايستد و خوراكھا را به گرد  مقصود پلوتارخ). 1(

نامند ولى چون در فارسى نام  مى Carver نشینان بخش كند كه در زبان انگلیسى سفره
  .خاصى بر آن نیست ما كلمه خوانساالر را آورديم كه شايد با آن معنى موافق نباشد

  .خواند» سپھرداد«ھمان كلمه است كه امروز بايد ). 2(

  184: نیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرا

شرح چگونگى آنكه خاندان ھراكلیداى كه با دوريان به ھم پیوسته و يك تیره شده به 
  .پلوپونیوس درآمدند

ھمگى خاندانھاى ايشان حق پادشاھى نداشتند بلكه پادشاھان تنھا از دو خاندان 
  .نامیدند مى »2«  ى را آگیاداىو ديگر »1«  شد كه يكى را ايوروپوتیداى برگزيده مى
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نمودند به پادشاھى  ديگران ھر چند از خاندانھاى برگزيده بودند و چه بسا كه ھنرھا مى
  .توانستند رسید ھاى ديگر مى رسیدند ولى به رتبه نمى

لوساندير كه از آن دو خاندان نبوده و از اين سوى در سايه كارھاى خود بزرگ شده و 
بود ھمیشه اين اندوه را داشت كه شھرى را كه او در سايه  دوستان بیشمار يافته

گونه برترى ندارند در آن  كارھاى خود بدان شكوه و بزرگى رسانیده ديگران كه ھیچ
  .كنند حكمرانى مى

از اين جھت تصمیم داشت كه شورش كرده و حكمرانى را از دست آن دو خاندان در آورده 
  :اند بلكه برخى گفته. ر آن شريك گردانداز آن پس خاندانھاى ھراكلیداى را د

خواست پادشاھى از آن ھمه خاندانھاى اسپارت باشد كه ھر كه توانست در سايه  مى
  .شايستگى خود به آن برسد

به عبارت ديگر پادشاھى پاداشى براى بودن از خاندان ھراكلیس نباشد بلكه ھر كسى 
پنداشت كه اگر چنان  دريابد و چنین مىكه توانست ھمچون ھراكلیس باشد آن پاداش را 

تر از او نیست و به پادشاھى برگزيده نخواھد  اى بگزارد ھیچ يك اسپارتى شايسته قاعده
  .شد

اى  خواست ھمشھريان را با خود ھمدست گرداند و نھانى خطابه براى اين كار نخست مى
  .نامى آماده ساخت »3«  با كلیون

گى كه مردم آماده شنیدن خبر آن ھم نیستند چاره ولى سپس ديد براى چنان كار بزر
كارگرترى بايد بیانديشد و اين بود كه دست به دامن جادوگرى و وحى زده يك رشته 

پرسشھا با پاسخھاى آنھا از خدايان بدانسان كه دلخواه خود او بود درست نمود كه از اين 
  .یردراه دلھاى مردم را بلرزاند و اختیار آنھا را از دستشان بگ

  :گويد ايفوروس مى

______________________________  
)1.(Eurypontidae   

)2.(Agiadae   

)3.(Cleon   

  185: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

را  »1« كوشید و نتوانست و نیز زن كاھن دودونا پس از آنكه او به فريفتن وحى اپولو مى
آزمود و فريفتن نتوانست ناگزير شده به سوى آمون رفت و در آنجا با پاسبانان پرستشگاه 

گفتگو كرده خواست آنان را با پول بفريبد، ولى آنان از اين كار او رنجیده كسى را به 
ھاى  اسپارت فرستادند كه لوساندير با اين ھمه ھنوز دست از كار برنداشته و به چاره
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 .اى از اين كارھا برنداشته و اندكى پس از آن بمرد چیزى كه ھست نتیجه ديگرى برخاسته
»2«  

مرگ او پیش از برگشتن اگیسیالوس از آسیا در نتیجه جنگھاى پیش آمده يا به عبارت 
زيرا روايت بر دو گونه است و كسانى او را باعث آن  »3« .بھتر خود او پیش آورده بود

اند و برخى نیز ھر دو را گناھكار  را گناھكار شمرده جنگھا دانسته و كسانى مردم ثبیس
  .دادند مى

و  »4«  دھند كه پولى به دستیارى اندروكلیديس بر مردم ثبیس اين نسبت را مى
از پادشاه ايران گرفته كه جنگھايى در يونان پديد آورده اسپارتیان را خفه  »5«  آمفیتیوس

  .گردانند

چون : اند از آن سوى گفته. آنجا را ويرانه گردانیدنداين است آنان بر فوكیس ھجوم برده 
خواستند از اينجا لوساندير به دشمنى آنان  مردم بیش از دھیك براى خود رسد مى

نیز . كردند برخاست زيرا ديگران كه در آن جنگھا ھمدست او بودند چنین شكايتى را نمى
لیكن . نمودند ه بدگويى از او مىآنان پولھايى را كه لوساندير به اسپارت فرستاد عنوان كرد

آزردگى لوساندير از مردم بیش بود اينكه به دستیارى ايشان  آنچه بیش از ھمه مايه دل
زيرا سى تن بیدادگر كه لوساندير بر آتنیان . كوشیدند آتنیان بر پیدا كردن آزادى خود مى

در ھر شھرى كه برگمارده بود چنین اعالن داده بودند كه ھمه گناھكاران سیاسى آتنى 
ھست بايد بند كرده شود و ھر شھرى كه آنان را پناه دھد از پیمان ھمدستى يونانیان 

  .بیرون خواھد بود

اى از خون و  در پاسخ اين اعالن ايشان مردم ثبیس ھم اعالنى بیرون دادند كه خود نمونه
ھاى آنھا به ھاى بويوتیا در غیرت ھركولیس و باخوس بود و آن اينكه ھمه شھرھا و خانه

اى را گرفتار ببیند و به يارى او  روى گريختگان آتنى باز است و ھر كس كه يك گريخته
  نشتابد

______________________________  
)1.(Dodona   

پلوتارخ شرحى در زمینه آن كارھاى لوساندير آورده كه چون عنوان تاريخى نداشت ما ). 2(
  .ايم ھا چشم پوشیده از ترجمه آن

مقصود يك رشته جنگھايى است كه میانه اسپارت دشمن آغاز شده بود و خود يكى . )3(
  .از داستانھاى مھم تاريخ يونان است

)4.(Androclides   

)5.(Amphitheus   

  186: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص
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جنگ و دشمنى و نیز كسانى كه با ابزار جنگ از بويوتیا براى . يك تالنت جريمه خواھد داد
  .روند كسى نبايد خبر آنان را برساند با بیدادگران آتن به آتیكا مى

را گرفته  »1«  اين قانون را كه گزاردند خود ايشان ھم به كار برخاسته به آتنیانى كه فولى
  .گونه يارى و پشتیبانى نمودند بودند با سپاه و پول ھمه

ساخت و چون اين ھنگام او  آزرده مى دل اين بود علتھايى كه لوساندير را از مردم پیش
سخت درشتخو گرديده بود و پیروى سختى و تندى او را ھر چه بیشتر گردانیده بود 

ايفوران را ناگزير ساخت كه بايد سپاھیانى را به پاسدارى در پیش گذاشت و خود او عنوان 
  .اى از سپاه روى به آنجا نھاد سردارى را گرفته با دسته

  .اوسانیاس ھم با دسته ديگرى فرستاده شدپس از او پا

چرخ زده به بويوتیا براند و لوساندير نیز با دسته  »2«  پااوسانیاس بايستى از راه شايرون
كه  »3«  لوساندير شھر اورخومنیاى. اندكى از سپاه از راه فوكیس روانه شده به او بپیوندد

ھا براى  نیز نامه. را تاراج نمود »4« خودشان به سوى او گردانیده بودند برگرفته و لباديا
زيرا . بیايد »5«  پااوسانیاس فرستاده دستور داد كه از پالتاپا حركت كرده و به ھالیارتوس

ھا  خود او به دمیدن آفتاب در پشت ديوارھاى آنجا حاضر خواھد بود ولى پیكى كه اين نامه
ھا به  د مردم آن شھر آورد و نامهبانان ثبیس افتاده و او را به نز برد به دست ديده را مى

اين بود كه ياورى از آتنیان خواسته و شھر خود را به پاسبانى آنان . دست آنان افتاد
سپرده خودشان شبانه روانه ھالیارتوس گرديدند و اندكى پیش از آنكه لوساندير به آنجا 

  .اى از ايشان به درون شھر دررفتند برسد اينان برسیدند و دسته

اى جاى داده به  ير پیش از ھمه اين تصمیم را گرفت كه سپاه خود را بر روى پشتهلوساند
ولى چون آفتاب برخاست ديگر ايستادگى نتوانست و به . انتظار پااوسانیاس بنشیند

سپاھیان و ھمدستان خود دلداريھا داده و ھمگى را يك ستون قرار داده از شاھراه حمله 
  .به شھر آورد

ثبیس كه در بیرون مانده بودند شھر را در دست راست گزارده از كنار آن دسته از مردم 
  .شد پشت سر دشمن را برگرفتند نامیده مى »6« اى كه گیوسیا چشمه

______________________________  
)1.(Phyle اى از آتنیان استوار ساخته با سى تن دادگران به  جايى بر سر راه آتن كه دسته

  .دشمنى برخاسته بودند

)2.(Orchoaeron   

)3.(Cltbaeron   

)4.(Lebadea   

)5.(Haliartus   
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)6.(Gissusa   

  187: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھا  از آن سوى دسته مردم ثبیس كه به درون شھر رفته بودند با بومیان شھر دسته
شوند  شھر نزديك مىآراستند و منتظر حمله لوساندير بودند و چون ديدند سپاھیان او به 

به يك بار در را باز كرده و خود را به روى آن سپاھیان انداختند و خود لوساندير را با يك 
ولى بازمانده بیدرنگ برگشته . پیشگويى كه در پھلوى او بود و با كسان ديگرى بكشتند

  .ھاى سپاه رسانیدند خود را به دسته

ھا رفتند و آنان ھمگى روى  آن دسته چیزى كه ھست مردم ثبیس مجال نداده از دنبال
  .ھزار تن از آنان كشته گرديد. ھا گريختند برگردانیده به سوى پشته

از ثبیس ھم سیصد تن نابود شد كه چون دشمن را تا پايه كوھستان سخت دنبال كردند 
  .در آنجا كشته شدند

گرفته بود بیدرنگ چون خبر اين حادثه به پااوسانیاس رسید كه راه خود را از پالتاى پیش 
سپاه را به صف گزارده روانه آنجا گرديد و از آن سوى آتنیان نیز به يارى مردم ثبیس 

  .بیامدند

ولى . ھاى مردگان را به صلح باز گیرد خواست پیشنھاد صلح كرده جنازه پااوسانیاس مى
  :گفتند بزرگان اسپارت رضايت ندادند و از خشمناكى چنین مى

ولى . وساندير با دشمن جنگ كرده با شمشیر آن را به دست آوردبايد بر سر جنازه ل
حال دست يافتن بر دشمن سخت دشوار است و آنگاه  ديد بااين پااوسانیاس چون مى

باشد از اين جھت جارچى فرستاده و با  ھاى ديوار شھر مى جنازه لوساندير در نزديكى
ر گرديد و چون از خاك بويوتیا بیرون پیمان جنازه را برگرفت و سپاه را برداشته از آنجا دو

رفته به آغاز خاك دوستان خود رسیدند آن جنازه را در آنجا به خاك سپردند كه ھنوز ھم 
  .شود روى بر سر راه ديده مى كه چون از دلفى به خايروناى مى. گور او در آنجا پیداست

دشاه را آسوده نگزارده حال بر اسپارتیان چندان گران آمد كه پا كشته شدن لوساندير بااين
گريخت و در آنجا زندگانى  »1«  به محاكمه خواستند و او ايستادگى نتوانسته به تیگاى

چیزى لوساندير پیدا گرديد بیش از  داد و چون بى خود را با پرستارى خانه مینروا به سر مى
ھايى كه به نام ارمغان نزد او  زيرا با ھمه پولھاى گزاف و گنجینه. ھمه مايه اندوه مردم شد

ايى و چیرگى كه فرستاده شده يا پادشاه ايران به دست او سپرده بود و با ھمه توان
  .داشت چیزى براى خود اندوخته نكرده بود و اين علت ديگر بر بزرگى او نزد مردم گرديد

  .اين است داستان لوساندير كه به دست ما رسیده است

______________________________  
)1.(Tegae   
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  189: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  ارتخشثر

  190: يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان و 

نیكخوترين و پاكنھادترين پادشاه بود و او را  »2«  میانه ھمه پادشاھان پارس »1« ارتخشثر
  .نامیدند، چرا كه دست راست او درازتر از دست چپ بود مى» درازدست«

كه من در اينجا داستان وى را  »4«  اما ارتخشثر دوم »3«  او پسر خشايار شاه است
نوه ارتخشثر يكم است از دخترش . لقب داده بودند »5« »پرحافظه«نگارم و او را  مى

  .چھار پسر از او زايید »7« چه پاروساتیس كه زن داريوش بود »6«  پاروساتیس

______________________________  
منشى در دست ماست اين نام را در از روى قاعده كه امروز براى خواندن الفباى ھخا). 1(

ايم كه ھر نامى كه شكل  خوانیم و چون گفته مى» ارتخشثر«ھاى ھخامنشى  نوشته
را به » ارتخشثر«درست آن در دست باشد آن شكل را به كار بريم در اينجا ھم بايد ھمان 

امروز اند و ما  خوانده Artaxerxesكار بريم ولى نبايد فراموش كرد كه يونانیان آن را
  .گويیم مى» اردشیر«

   مقصود خاندان ھخامنشى است نه ايران). 2(

ھاى  پسر داريوش بزرگ و چھارمین پادشاه از ھخامنشیان بوده و نام او در نوشته). 3(
  .ايم اند كه در اينجا ھم به كار برده نوشته» خشايار شاه«ھخامنشى 

  .آورده شده» وشاحشوير«اند و در توريت  خوانده Xerxesيونانیان آن را

   پسر داريوش دوم و نھمین پادشاه ھخامنشى). 4(

شود و ما و  دانیم لقب اين پادشاه بھمن بوده كه امروز به ھمین گفته مى آنچه ما مى). 5(
  .شناسیم نه به معنى پرحافظه انديش مى بھمن را در پھلوى به معنى پاكدل و نیك

  .اده و تغییرى به معنى راه يافتهگويا در ترجمه كلمه به يونانى اشتباه روى د

)6.(Parysates  نويسند، ولى  مى» پريزاد«برخى مؤلفان ھمزمان ما اين نام را در فارسى
  .شناسیم ما بنیادى از علم براى اين كار نمى

خوانده شده » چھره آزاد«آمیزان  به گمان ما اين زن ھمان است كه در تاريخھاى افسانه
اند، ولى راھى براى روشن  نسته نوبت پادشاھى براى او پنداشتهكه او را دختر اردشیر دا

  .ساختن اين گمان در پیش نداريم

  .بريم ى خود اين نام را با شكل يونانى آن به كار مى ھرحال ما از روى قاعده به
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   داريوش دوم ھشتمین پادشاه ھخامنشى). 7(

  191: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

و  »1«  تر از او كوروش سپس دو كوچك ديگر اوستانیس ھمه ارتخشثر كوچك بزرگتر از
  :اند چنانكه گفته. بود »2«  اوخاثرس

 .نامند مى» كوروش«زيرا آفتاب را در زبان پارسى . كوروش نام خود را از آفتاب گرفته بود
»3«  

به جاى  »6«  نامیدند دينون مى »5«  ارتخشثر را نخست آرسیكاس »4«  به گفته كتسیاس
گفته ولى اين باور نكردنى است كه كتسیاس كه طبیب ارتخشثر بوده  »7«  آن اوارسیس

كرده نام درست او را  و پاسبانى از تندرستى او و تندرستى زن و مادر و فرزندانش مى
پا و درھم پر ساخته  ھاى بى اگر چه كتسیاس كتاب خود را از افسانه. (ندانسته باشد

  .)است

نمود لیكن از آن سوى اردشیر  آغاز جوانى درشتى و خودسرى از خود مىكوروش از 
  .گرايید ھمواره نرمى نشان داده در ھر كارى به آسانى مى

او يك زن زيبا و ھنرمندى داشت كه به دلخواه پدر و مادر خود او را گرفته ولى برخالف 
  .دلخواه ايشان او را نگاھداشته بود

كه داريوش برادر آن زن را كشته خواست او را ھم نزد ) بودپس از زناشويى ايشان (زيرا 
  .برادر بفرستند

ولى آرسیكاس خود را به پاى مادرش انداخته چندان اشك ريخته و البه نمود كه او را به 
  .ترحم آورد تا از سر خون زن گذشته اجازه دادند كه آرسیكاس او را طالق ندھد

كوشید كه پس از داريوش اين  اشته ھمیشه مىاما كوروش مادرش او را بسیار گرامى د
  .پسر او بر تخت نشیند

______________________________  
)1.(Ostanes   

)2.(Oxathres   

را با نام براى آفتاب از يك رشته » كوروش«اين يكى از غلطھاى يونانیان است كه نام ). 3(
ترديد داشته كه به عبارت خود مؤلف نیز . اند در حالى كه گويا چنین نیست پنداشته

  .نقل نموده» اند چنانكه گفته«

)4.(Ctesias   
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)5.(Arsicas  اشك«يكى از مؤلفان ھمزمان اين نام را در فارسى «)نوشته ولى ) ارشك
تفاوت » آرسیكاس«نگاشتند با شكل  مى Aracesرا» ارشك«درست نیست زيرا يونانیان 

  .دارد

)6.(Dinon او در زمان اسكندر . نمايد لوتارخ از كتاب او نقل مىيكى از تاريخنگارانى كه پ
  .نوشته بوده» تاريخ ايران«زيسته و كتابى به نام  مى

)7.(Oarses   

  192: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

به دربار  »1« از اين جھت زمانى كه داريوش بر بستر بیمارى بود و كوروش را از دريا
فرستادند او بدين امید روانه گرديد كه به پشتیبانى مادر خود تخت پادشاھى را به دست 

  .خواھند آورد

چه پاروساتیس در اين باره دلیل خاصى داشت دلیلى كه پیش از آن خشايار شاه به 
به كار برده و نتیجه به دست آورده بود و آن اينكه ارتخشثر  »2«  آموزگارى ديماراتوس

ھنگامى زايیده شده كه پدرش زيردستى بیش نبوده ولى كوروش ھنگامى به جھان آمده 
  .كه پدرش پادشاه بوده

با اين ھمه پاروساتیس بر داريوش چیرگى نتوانست و برخالف دلخواه او به آرسیكاس 
  .گرديد» ارتخشتر«پادشاھى داده شده و نام او تغییر يافته 

  .و فرمانده شھرھاى كنار دريا باز ماند لوديا »3«  كوروش ھمچنان شھرپاون

اندكى پس از مرگ داريوش بود كه جانشین او ارتخشثر به پاسارگاد رفت براى انجام 
در آنجا . نشینى با دست مؤبدان انجام گیرد آيینى كه بايستى به ھنگام تخت

 توان آن را ماننده منیروا ستايشگاھى است به نام خداى مادينه جنگ دوستى كه مى
وتاج است رخت خود را  دانست و در اين پرستشگاه است كه كسى كه نامزد تخت »4«

پوشد و سپس يك  كنده رختى را كه داريوش يكم پیش از پادشاھى بر تن خود داشته مى
  .نوشد زنبیل انجیر خورده از روى آن قدرى میوه خورده و يك فنجان شیر ترش مى

. كسى نبیند با شنیدن نخواھد دريافتگذشته از اين آيینھاى ديگرى ھست كه تا 
نزد او آمده موبدى را  »5«  ديد ناگھان تیسافرنیس ھنگامى كه ارتخشثر بسیج آن آيین مى

اين موبد آموزگار كوروش بوده از روى رسم دربار ايران به او ياد فلسفه . ھمراه آورد
   مجوسى داده بود و ھمه

______________________________  
  .د آسیاى كوچك است كه كوروش حكمران آنجا بودمقصو). 1(

)2.(Demaratus  يكى از پادشاھان اسپارت بود كه از آنجا گريخته و به دربار داريوش بزرگ
پناه آورده بود و چون میانه پسران داريوش بر سر ولیعھدى كشاكش بود ديماراتوس به 
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خود را در زمان پادشاھى پدر  ھوادارى خشايار شاه برخاسته به او ياد داد كه زايیده شدن
  .دلیل ديگر شايستگى خود سازد

اند و ما در نگارشھاى ھخامنشى  ساخته» ساتراپ«ھمین كلمه است كه يونانیان ). 3(
  .خوانیم مى» خشثروپاون«

)4.(Minerva خداى مادينه رومیان براى خرد و جنگ و ھنر  

)5.(Tisaphernes  ايم يكى از درباريان  كتاب خواندهاين مرد كه نام او را بارھا در اين
  .ھخامنشى است كه ديرزمانى حكمران آسیاى كوچك بوده و در تاريخ معروف گرديده

  193: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اين بود كه . پنداشتند كه او ھواخواه شاگرد خود و از پادشاھى نیافتن او دلتنگ است مى
  .كسى در راستگويى او شك نكرده حاجت به جستجو نديدندنسبتى را كه به كوروش داد 

خواھد در پرستشگاه كمین كرده ھنگامى كه پادشاه به آنجا در  موبد گفت كوروش مى
اند كوروش را  برخى نیز گفته. كند ناگھان بر او جسته و او را بكشد آمده رخت خود را مى

اند كه چون او به پرستشگاه  هبه ھنگام حمله به پادشاه دستگیر نمودند ھم كسانى گفت
  .درآمده در آنجا پنھان شده بود موبد او را پیدا كرد

ھرحال چون خواستند او را بكشند مادرش او را میان دو دست گرفته و گیسوھاى خود  به
ھايى كه به  ھاى تلخ و البه را برو پیچید و گردن خود را به گردن او چسبانید و با گريه

  .از مرگ رھايى بخشیدارتخشثر نمود او را 

آمد او را بیش از  كوروش را بار ديگر به حكمرانى دريا و آن پیرامونھا فرستادند ولى اين پیش
  .چند ھنگام آرام نگاه نداشت

آورد كه آن گرفتارى و ترس را و از اينجا كینه او  چه او رھايى خود را از مرگ چندان ياد نمى
  .كرد زوى پادشاھى مىھاى پیش آر بیشتر كرده بیشتر از زمان

اند كه او بر برادر خود نشوريد مگر از اين جھت كه درآمد او به اندازه خرج  برخى گفته
  .اش نبود روزانه

زيرا كوروش اگر ھیچى نداشت بارى مادرى . ولى اين سخن ھیچ باوركردنى نیست
  .توانست خرج او را به ھر اندازه كه بخواھد بپردازد داشت كه مى

ھاى انبوھى از  كوروش به دستیارى دوستان و بستگان خود دسته »1«  نفونبه گفته گز
داشت و اين  سپاھیان بیگانه را از اينجا و آنجا مزدور گرفته براى انجام مقصود خود نگاه مى

  .نیازى اوست خود بھترين دلیل بر توانگرى و بى
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پرده بماند، ولى كاركنان او  آورد تا مقصود در تا ديرزمانى اين سپاھیان را در يك جا گرد نمى
  .نوشتند ھاى ايشان را مى به دستاويزھاى گوناگونى سپاھیان از بیگانه گرفته نامه

در ھمین زمان پاروساتیس در درباره سخت مواظبت داشت كه مبادا گمان بدى به كارھاى 
ھايى فروتنانه نوشته گاھى خواھش مھر  كوروش برده شود، خود كوروش ھم پیاپى نامه

كرد كه با او حسد و دشمنى به خرج  و نوازش نموده گاھى از تیسافرنیس شكايت مى
  .داده

______________________________  
)1.(Xenophon  را نوشته» بازگشت ده ھزار«سردار معروف يونانى كه كتاب   

  194: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

سست نھاد بود اگرچه كسانى اين سستى او را از  گذشته از اينھا خود پادشاه در كارھا
  .پنداشتند نكوخويى و از روى مھربانى و آمرزش مى

ھر كسى . راستى ھم در آغاز پادشاھیش از او نكوخويیھاى اردشیر يكم پیدا بود
  .ساخت توانست پیش او بیايد و به ھمه كس جوانمردى نموده نوازش دريغ نمى مى

كسانى كه ھديه . داد دشنامى نداده كینه از خود نشان نمى در كیفر دادن به گناه نیز
  .گرديدند آوردند از چگونگى پذيرفتن آن سخت خوشدل مى پیش او مى

يافتند از مھربانى و خوشرويیش لذت فراوان  ھم چنین كسانى كه بخشش از او درمى
  .بردند مى

گرفت ھنگامى  ارج بود با خوشرويى مى شد اگرچه بسیار بى ھر چه به او داده مى
  :پادشاه آن را گرفته گفت. نامى يك انار بسیار بزرگى به او ھديه داد »1«  اومسیس

به مھر سوگند اگر شھرھا به دست اين مرد سپرده شود شھر كوچكى را بسیار بزرگ 
  .گرداند مى

نوايى كه به ھیچى  داشتند كارگر بى ھايى پیش مى رفت كسانى ھديه ھنگامى راه مى
شت به چوبى كه در كنار راه بود دويده دو كیف خود را پر آب ساخته به عنوان دسترس ندا

  .ھديه پیش پادشاه آورد

ارتخشثر از اين كار او چندان خرسند گرديد كه يك قدح زرين و يك ھزار در يك پول براى او 
الكیدومون كه در پشت سر او سخنان درشت و گستاخانه  »2«  ايوكلیداس. فرستاد

  :گفت ارتخشثر به دستیارى يكى دو تن از سركردگان خود پیام به او داد مى

  .شمارى كه آنچه دلخواه تست از من بگوى تو خود را آزاد مى

  .فراموش مكن كه من آزادم ھر آنچه دلخواھم است از تو بگويم و بر تو بكنم
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به او نزديك شده خاطر نشان كرد كه جامه شاھانه او پاره  »3«  يبازوسروزى در شكار تر
  .شده

  :پادشاه پرسید

  خواھید با اين جامه چه كنم؟ مى

______________________________  
)1.(Omises   

)2.(Euclidas   

)3.(Teribazus يكى از بزرگان دربار ھخامنشى كه داستان او خواھد آمد.  

  195: به روايت پلوتارخ، ص ايرانیان و يونانیان

  :تريبازوس پاسخ داد

  .اگر خواسته باشید جامه ديگرى بر تن كرده اين يكى را به من ببخشید

  .پادشاه جامه را از تن خود درآورده به او بخشید

  :ولى گفت

  .كنم كه آن را بر تن خود نكنى شرط مى

مه را گرفت بیدرنگ بر تن كه آن جا پروايى بود ھمین لیكن تريبازوس كه مرد سبكسر و بى
بند پادشاھى را به گردن آويخته و خويشتن را با آرايشھاى زنان  خود كرده و آنگاه گردن

  .بیاراست

اين كار او كه پاك مخالف قانون بود و ھمه را به گفتگو برانگیخت پادشاه خشم از آن 
  :نگرفت بلكه خنديده چنین گفت

زنى بیارايى و جامه پادشاھى را ھمچون احمقى تو از من اجازه دارى كه خود را ھمچون 
  .بر تن خود كنى

آن (نشست  ھمیشه رسم بر آن بود كه بر سر خوان پادشاه جز مادر و زن عقدى او نمى
  .)يكى باال دست شاه و اين يكى زير دست او

ولى ارتخشثر دو برادر كوچك خود اوستانیس و اوكساثريس را نیز بر سر خوان خويش 
  .نشاند مى
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زن او ) عرابه(آنچه بیش از ھمه مايه شگفت و خرسندى ھمه ايرانیان بود داستان گردونه 
آوردند و  ھاى آن را پايین مى شد پرده بود كه ھمیشه چون در بیرون پیدا مى »1« استاتیرا

دادند كه نزديك آن آمده به بانوى كشور خود درود بگويند و از  به ھمه زنان ايرانى اجازه مى
  .داشتند اينجا مردم آن زن را سخت دوست مى

اختگى ھاى س با اين ھمه ستودگیھاى ارتخشثر كسانى كه ھمیشه به انديشه
برند مدعى اين انديشه بودند كه زمانه  پردازند و ھمواره از تغییر اوضاع لذت مى مى

پادشاھى كوروش را خواستار است چرا كه او مردى واال ھمت و جنگجويى زبردست 
  .كند است و ھمیشه نگھدارى از ھواداران خود مى

  .پنداشتند مى پادشاھى ھخامنشى را با آن پھناورى نیازمند پادشاھى چون كوروش

______________________________  
)1.(Statira   

  196: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

از اينجا بود كه كوروش گذشته از امیدى كه به شھرھاى زيردست خود در كنار دريا داشت 
اين بست و به  بر ھوادارى بسیارى از شھرھاى درون ايران و نزديك پايتخت ھم امید مى

  .پشت گرمیھا دست به كار شوريدن زده بود

او نامه نزد الكیدومونیان نوشته آنان را به يارى خوانده بود كه پشتیبان سپاه او باشند و 
امیدواريھا داده بود كه آنان كه به يارى بیايند ھر كه پیاده است اسب به او خواھد بخشید 

  .د نشانیدخواھ) عرابه(و ھر كه اسب دارد او را بر گردونه 

ھر كه داراى كشتزار است او را خداوند ديه گردانیده خداوندان ديه را دارندگان شھر خواھد 
  .ساخت

ھر كه در شمار سپاھیان او درآيد مزد خود را نه با شمردن بلكه با سنجیدن خواھد 
  .دريافت

  :ھم ستايشھاى گزافى از خود نموده از جمله نوشته بود

  .ستوارتر استمن روانم از آن برادرم ا

  .باشم تر و به آيین مجوسى داناتر مى من از برادرم فیلسوف

  .آورم باده را بیشتر از او گساريده بھتر از او تاب مستى مى

  :ھم درباره برادرش مدعى شده بود
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تواند و روز  او چندان ترسناك و چندان فرومايه است كه روز شكار بر اسب نشستن نمى
  .بیم بر تخت پادشاھى

فرستاده به او  »1«  الكیدومونیان نامه او را خوانده دسته سركردگانى نزد كلیارخوس
  .دستور دادند كه فرمانبردارى از كوروش نمايد

  .بدينسان كوروش بسیج كار كرده آھنگ ارتخشثر نمود

ھمراھان او گروه بس انبوھى از مردم آسیا و سیزده ھزار تن اندكى كم از يونانیان مزدور 
  .بود

  .كرد ر روز علت ديگرى براى جنبش خود ياد مىھ

ولى ديرى نگذشت كه علت راستین آن از پرده بیرون افتاد و تیسافرنیس خويشتن نزد 
  .پادشاه رفته چگونگى را به او باز گفت

______________________________  
)1.(Clearchus   

  197: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آمد  بار تكان و آشوبى پديد آمده ھمگى مادر شاه را از جھت آن پیشدر سراسر در
  .داشتند كردند و به كسان او بدگمان شده زبان به تھمت ايشان باز مى نكوھش مى

  .داشت بیش از ھمه استاتیرا او را به خشم وامى

  :پرسید آمد گله نموده با آه و درد مى چرا كه از پیش

كه كوروش را از مرگ آزاد ساخت و براى اين جنگ و كجاست آن ضمانت و میانجیگرى 
  :گفت مى! لشكركشى زنده نگاھداشت؟

  !ھمیشه او ما را گرفتار جنگ و رنج خواھد داشت

توزى بود كه در خشمناكى خود  داشت و خود زن كینه پاروساتیس كه استاتیرا دشمن مى
  .بستتوانست از شنیدن اين سخنان دل به نابودى او  را نگاھدارى نمى

  .گويد در ھمین زمان جنگ بود كه او اين قصد خود را انجام داده دينون مى

  .گويد پس از زمان جنگ چنین كارى كرده شد ولى كتسیاس مى

  .داريم ما نیز داستان آن را به جايى كه كتسیاس نشان داده نگاه مى

  .رويداده زيرا اين نشدنى است كه كسى كه خودش در آنجا بوده نداند فالن داستان كى
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  .جھتى ھم نیست كه او از روى قصدى جاى داستان را تغییر داده باشد

اگرچه از كتسیاس بارھا رويداده كه در نگارش تاريخ رشته راستى را از دست ھشته و به 
  .بنیاد پرداخته است ھا و داستانھاى بى سرودن افسانه

ھنوز در انديشه است و  رسید كه پادشاه زمانى كه كوروش در راه بود خبرھا به او مى
رو نمايد بلكه در آن دل پادشاھى  آھنگ آن نكرده كه به جلوگیرى برخیزد و جنگى روبه

  .خود منتظر خواھد نشست تا لشكرھا از ھر سوى در آنجا گرد آيند) مركز(

بر سر راه كوروش بر دشتى خندقى به پھناى ھشتاد پا و به ھمین اندازه گودى كنده تا 
  .كمتر از پنجاه میل نبود امتداد داده بودند به مسافتى كه

  .ولى اردشیر چندان دير كرد كه كوروش از آن خندق بگذشت و رو به سوى بابل پیش آمد

  :اند تريبازوس نخستین كسى بود كه جرأت كرده نزد شاه رفته به او گفت چنانكه نوشته

ه نیز شوش را از دست داده شما نبايد از جنگ پرھیز جويید و نبايد بابل و ماد را رھا كرد
  .خود را در پارس نھان سازيد

با آنكه شما سپاھى چندين برابر سپاه دشمن داريد و فرمانروايان و سركردگان بسیارى بر 
  .دانى برترى بر كوروش دارند اند كه ھر يكى در جنگجويى و سیاست سر شما گرد آمده

  198: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اين سخنان پادشاه عزم كرد ھرچه زودتر به جنگ و جلوگیرى بشتابد و با نھصد ھزار تن  از
سپاه بسیار منظم بر گرد سر خود روى به راه نھاده به يك ناگاه از جلو دشمن پديدار 

  .گرديد

پیمود و ابزارھاى  پروا و پراكنده راه مى دشمن كه چنین گمانى را ھرگز نداشت و بى
ه كارزار نبود از پیدايش ناگھانى آن سپاه بیكران سخت سراسیمه جنگى ايشان آماد

  .گرديده به دست و پا افتاده

ولى كار بس دشوارى بود كه كوروش بتواند در میان آن غوغا و پرآشفتگى سپاه خود را به 
  .سامانى آورده آماده جنگ گرداند

آھستگى كه آن  بیش از ھمه آن نظمى كه ارتخشثر به سپاه خود داده و آن آرامى و
  .لشكر بیكران در حركت خود داشت يونانیان را سخت در شگفت انداخت

چه آنان به گمان خود سپاھى را منتظر بودند سخت نابسامان كه سپاھیان ھیاھو 
برانگیزند و جستھا نمايند و پراكنده و دور از ھم راه پیمايند، ولى اكنون ھمه آھستگى و 

  .آرامى ديدند
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پوش را در پیشاپیش تیپھا در برابر يونانیان قرار داده بودند كه با  ھاى زره گردونهترين  برگزيده
  .آنكه سپاھیان نزديك رفته باشند يك حمله نیرومندى صفھاى آنان را در ھم شكسته بى

گزنفون كه آن را با چشم . اند نگاران بسیارى به رشته نگارش كشیده داستان اين را تاريخ
اى است  گويد كه تو گويى نه حادثه انجام يافته بلكه حادثه نان باز مىديده گزارش آن را چ

دار خود چنان حادثه را در دلھاى  كه ھم اكنون در كار به رويدادن است و با سخنان جان
  .گرداند كه ھر كسى بايد به افسوسھا و بیمھاى آن شركت نمايد شنوندگان نمودار مى

من داستان آن جنگ را سرتاسر بسرايم و بیش از حال جز بیخردى نخواھد بود كه  بااين
سزد كه آنچه را گزنفون ياد نكرده و خود در خور ياد كردن است من در اينجا  اين نمى

  .بنگارم

نام داشت كه شصت و دو میل كمابیش  »1« جايى كه دو لشكر به ھم رسیدند گناگسا
در اينجا كلیارخس از كوروش خواستار گرديد كه تا جنگ درنگرفته خود . فاصله از بابل دارد

  .را به پشت سر جنگجويان كشیده در پیشاپیش صفھا با خطر روبرو نباشد

  :گويند كوروش در پاسخ او گفت مى

خواھید كه خود را  و شما مى كوشم گويى كلیارخس؟ من در طلب پادشاھى مى چه مى
  !ناشايسته به آن نمودار گردانم

______________________________  
)1.(Cunaxa   
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اگرچه اين خطاى بزرگ از كوروش سرزد كه سرمستانه خود را به خطر انداخته پرواى جان 
  .خود را نكرد

روى  زيرا او تیپھاى يونانیان را روبه. ه بر كلیارخس استلیكن نكوھش بیش از ھم
ھاى عمده سپاه دشمن كه پادشاه نیز در میان آنھا بود نكشانید و از اين ترس كه  دسته

مبادا يونانیان را گرد فراگیرند دست چپ لشكر خود را پیوسته به كنار آب نگاھداشته از 
  .آنجا حركت نكرد

بود و بايستى بیش از ھر چیزى در بند نگھدارى خود بود  اگر مقصود تندرستى و آسودگى
ولى پس از آنكه از كنار دريا تا . بھتر آن بود كه كلیارخس از شھر خود بیرون نیامده باشد

آنجا ھزار و سیصد میل كمابیش راه پیموده و سنگینى ابزارھا و فرسودگى را در آن 
و به قصد پادشاه ساختن كوروش به  مسافت دراز تحمل نموده و اين كار را با میل خود

گردن گرفته بود ديگر نبايستى در روز جنگ در پى تندرستى و آسودگى خود بوده 
جايگاھى را براى سپاه برگزيند كه تنھا براى آسودگى خود او نه براى آسودگى كوروش 

  .مناسب نبوده
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بايستى انجام  چنین كارى دلیل است كه كلیارخس ترس كرده و در آن ھنگام كارى را كه
  .دھد فراموش نموده و بر مقصودى كه از آن سفر او منظور بوده خیانت كرده

اى از  از خود حادثه پیداست كه آن دسته سپاھى كه بر گرد سر شاه بودند اگر حمله
شدند ارتخشثر ھم  شد تاب ايستادگى نیاورده به زودى از میان برداشته مى يونانیان مى

ماند بلكه به تخت  تاد و بدينسان كوروش نه تنھا از گزند آسوده مىاف گريخته با زخمى مى
  .يافت و تاج نیز دست مى

پس كلیارخس در نتیجه آن احتیاطكارى خود بیشتر مايه خرابى كار كوروش بوده و بیشتر 
در نتیجه آن تندى و بیخردى خود اگر ارتخشثر . باشد تا خود كوروش شايسته نكوھش مى

ترين  برد كه يونانیان در جايگاھى بايستند كه با اندك ر به خرج مىكوششھا كرده تدبی
گزندى آنان را دفع نمايد ھمانا جايگاه ديگرى جز از آنكه كلیارخس براى آنان برگزيده و 

  .كرد دورترين نقطه از ايستگاه پادشاه و پیرامونیان او بود پیدا نمى

كوروش از دورى جا از فیروزى در ھمین جايگاه كلیارخس بر دشمن چیرگى يافت ولى 
  .استفاده نتوانسته و پیش از آنكه آگاھى يابد از پا افتاده راه نابودى را پیش گرفت

   كوروش بھتر از ھمه دانسته بود كه سپاه يونانى به چه كار بپردازند و به كلیارخس فرمان

  200: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خود در دل لشكر جاى گزيند ولى كلیارخس فرمان نبرده پاسخ  داده بود كه با سپاھیان
افسوسا كه بھترين نظم او . داده بود كه خود او بھترين نظم را به لشكر خويش خواھد داد

  .مايه خرابى ھمه كارھا گرديد

يونانیان در آنجا كه بودند بر ايرانیان چیره شدند و آنان را از میان برداشته مسافت بسیارى 
اما داستان كوروش او سوار اسب نجیبى كه سركش و سخت لگام بود . بالشان رفتنداز دن

  بزرگ كادوشیان »2«  نويسد گرديده آرتاگرسیس مى »1«  و كتسیاس نام آن را پاساكاس
  :برو تاخت و با صداى بلند داد زد »3«

آيا اين  باشى مى» كوروش«ترين آنان كه ننگ نام خجسته  اى نامردترين مردمان و نادان
اى كه شھرھاى ايران را تاراج نمايى و آرزوى  يونانیان شوم را بر اين سفر شوم كشانیده

! آن دارى كه برادر و سرور خود را كه ده ھزار بار ده ھزار تن بندگان بھتر از تو دارد بكشى؟
اكنون سزاى خود را خواھى يافت و پیش از آنكه چشمت به روى پادشاه بیفتد سر خود را 

  .ز دست خواھى دادا

  .اين گفته زوبین خود را به سوى كوروش پرتاب كرد

كوروش كه زره محكمى در تن داشت گزندى از آن ضربه نديده ولى از آسیب ضربت به 
خود پیچید و چون آرتاگرسیس اسب خود به گردانید كوروش به او حربه حواله كرده سر آن 

نگاران در اين باره يك زبانند  و شايد ھم تاريخرا به گردن او نزديك استخوان شانه فرو برد 
  .كه مرگ او به دست كوروش بود
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اما مرگ خود كوروش گزنفون چون آن را با چشم نديده است به اختصار از آن گذشته و به 
جھت نخواھد بود اگر من به آن داستان پرداخته نخست گفته  چند كلمه بسنده كرده و بى

  :كرده سپس به گفته كتسیاس بپردازمدينون را درباره اين ياد 

وار بر پاسبانان ارتخشثر  دنیون چنین آورده كه پس از كشتن ارتاگرسیس كوروش ديوانه
تريبازوس به يارى شاه شتافته او . تاخته بر اسب ارتخشثر زخمى زده او را پیاده گذاشت

  :را از زمین بلند كرده و بر اسب ديگرى نشانده چنین گفت

______________________________  
)1.(Pasacas   

)2.(Artagerses   

گرديده مردمى كه امروز تالش » تالش«اى است كه امروز  كادوش ھمان كلمه«). 3(
باشند كه در زمان ھخامنشیان يكى از  شوند بازمانده گروه انبوھى مى نامیده مى

  .اند گرديدهھاى نیرومند ايران بودند و به نام كادوش در تاريخ  تیره

  .ديده شود» دفتر نامھاى شھرھا و ديھیھا«در اين باره 
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  .اى پادشاه فراموش مكن امروز را كه ھرگز فراموش كردنى نیست

در تاخت سوم پادشاه سخت . كوروش دوباره اسب جھانده باز ارتخشثر را به زمین انداخت
  :به كسانى كه در پیرامون او بودند نھیب زد كه خشمناك گرديده

  .مرگ بر شما بھتر است

ھاى  آورد دچار حربه باك حمله مى پروا و بى و آنان را بر كوروش برآغالید و چون كوروش بى
از . آنان گرديده پادشاه زوبینى زده ديگران ھم ھر كدام حربه به كار بردند و كوروش بیفتاد

اند و ديگران آن را به نام  ن او را از دست پادشاه دانستهاين جاست كه كسانى كشت
گويند به پاداش آن كار اجازه داد كه ھمیشه خروس  اند و مى خوانده »1« مردى از كاريا

زيرا ايرانیان . زرينى بر سر نیزه نصف كرده و در ھر لشكركشى در صف نخستین جا گزيند
  .نامند مى» خروس«مردم كاريا را به مناسبت آن نشانى كه بر سر كالخودھاى خود دارند 

تر گردانیده از بسیارى از تفصیلھايش  را كوتاه اما داستانى كه كتسیاس سروده و ما آن
  :باشد پوشیم بدينسان مى چشم مى

كوروش پس از كشته شدن ارتاگرسیس آھنگ پادشاه كرد چنان كه پادشاه نیز آھنگ او 
يكى از ھمراھان كوروش كه  »2«  نخست آريايوس. كرده بود و ھیچ سخنى با ھم نگفتند

  .كرد ولى زخمى نرسانید در پیشرو بود زوبین حواله پادشاه
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نامى از بزرگان  »3«  سپس پادشاه نیزه حواله كوروش كرد كه از او رد شده ساتیفرنیس
كه ھوادار سخت كوروش بود نیزه خود را به سوى ارتخشثر راست كرده سخت به سینه 

  .او زد چنانكه از زور آن ضربت از اسب درغلطید

  .گريز آوردند و نابسامانى سختى روى دادكسانى كه پیرامون ارتخشثر بودند روى به 

ارتخشثر برخاسته با چند تنى كه بر سر او مانده بودند و يكى از ايشان خود كتسیاس بود 
  .راه پشته كوچكى را در آن نزديكى پیش گرفت و خود را به آنجا رسانیده اندكى بیاسود

كشى نموده مسافت اما كوروش كه به میان انبوھى از دشمنان افتاده بود اسب او سر
رسید دشمنان به سختى  بسیارى او را راه برد و چون اين ھنگام تاريكى فرا مى

  .توانستند او را دريابند ھم كسان خود او به سختى مى. توانستند او را بشناسند مى

______________________________  
)1.(Caria ازى با ھخامنشیان نام كشورى در آسیاى كوچك بوده كه مردم آنجا داستان در

  .دارند و نام ايشان در كتاب ھردوت و كتاب استرابون مكرر برده شده

)2.(Ariaeus   

)3.(Satiphernes   

  202: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھرحال كوروش سرمست فیروزى با دلى پر امید و سرى پر غرور از میان دشمنان  به
  :زد داد مى گذشت و با زبان پارسى پیاپى مى

  !راه را باز كنید اى پلیدان راه را باز كنید

  .انداختند تاج در اين میان از سر او دور شد مردم راه باز كرده خود را به پاھاى او مى

گذشت او را ناشناخته  كه از آن نزديكى مى) مھرداد(جوانى از ايرانیان به نام مثراداث 
گھان خون جھیدن گرفته چندان فروريخت كه اى بر گیجگاه نزديك چشم او زد و نا نیزه

دويد و زينت ابزار  كوروش از خود رفته بیھوش بر زمین افتاد و اسب او در رفته ھمچنان مى
  .داشتند ريخت ھمراھان مثرادات برمى آلود او كه فرو مى خون

ر سرايانش كه او را دريافته ب پس از ديرى كه كوروش اندكى به خود آمد چند تن از خواجه
  .سرش گرد آمده بودند ھمى خواستند كه او را سوار اسب ديگرى گردانند

سرايان  كوروش ياراى اسب سوارى نداشت و خواست پیاده راه پیمايد و به يارى خواجه
  .آھنگ رفتن كرد
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پیچید و ھوش درستى نداشت باز به  حال كه با سرى گیج به اين سو و آن سو مى دراين
ديد كه نام كوروش را با  و از اين سوى و آن سوى گريختگان را مىفیروزى خود امیدوار بود 

  .كنند سازند و از براى خود بخشايش و آمرزش آرزو مى پادشاھى توأم مى

كه براى انجام كارھاى  »1«  سر و پايانى از مردم بینواى كاانوس قضا را در اين میان بى
كر پادشاه بودند به اين دسته گیرى چادرھا و مانند اينھا ھمراه لش پستى از دنباله

ولى . پرستاران كوروش برخوردند و آنان را از كسان خود پنداشته به ايشان پیوستند
  .اندكى راه نرفته از جامه آنان دشمن بودن آنان را دريافتند

  .بند كسان خودشان ھمه سفید بوده بند ايشان را سرخ ديدند با آنكه سینه چرا كه سینه

آنكه ھرگز به كوروش بودن آن زخمى گمانى برده باشد و زوربینى از  يكى از ايشان بى
كوروش تاب آن ضرب . پشت سر بر او انداخته رگ پاى او را از زير زانو سخت بشكافت

نیاورده ناگھان بیفتاد در آن زخم و در آن افتادن گیجگاه زخمى، پس او به سنگى فرود 
مرگ . سرايد داستانى كه كتسیاس مىاين است . آمده از آسیب آن بدرود زندگى گفت

  .رساند كوروش بیچاره را به حربه كندى حواله داده بدينسان داستان را دير به انجام مى

______________________________  
)1.(Caunus شھرى در كاريا بوده.  

  203: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

بان ارتخشثر سواره بدانجا رسید و چون  ديده »1«  پس از مرگ كوروش آرتاسوراس
  :شناخت پرسید سرايان را ديد نزديك آمده از يكى از ايشان كه مى سوگوارى خواجه

  كنید؟ اين كیست كه چنین نشسته برو گريه مى »2«  پارسكاس

  :پارسكاس گفت

  !باشد؟ شناسى آرتاسوراس كه اين سرور ما كوروش مى مگر نمى

سرايان نوازش نموده دستور داد كه جنازه را در  ى خورده به خواجهآرتاسوراس تكان سخت
  .آنجا نگاه دارند و خويشتن با شتاب آھنگ نزد ارتخشثر كرد

پادشاه كه اين ھنگام از آينده خود سخت نومید بوده از تشنگى جان به لبش رسیده بود 
با چشم خود  ناگھان آرتاسوراس شادمان نزد او رسیده مژده داد كه گشته كوروش را

  .ديده

خواست خويشتن بدانجا بشتابد به ارتاسوراس فرمود كه پیش افتاده راه  پادشاه مى
  .نمايد
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لیكن در اين ھنگام غوغاى بلندى شنیده شد و چنین گفتند كه يونانیان كه سپاه ايران را 
كسانى را اين بود كه پادشاه بھتر آن ديد . راند اند آنان را دنبال كرده دور مى شكست داده

  .به ديدن كشته كوروش بفرستد و سى تن را با مشعلھا به دست روانه نمود

سرايان بیرون دويده در  يكى از خواجه. در اين میان ارتخشثر از تشنگى به مرگ نزديك بود
ولى چون در آن نزديكى آبى نبود و از چادرھا نیز بسیار دور افتاده . گرديد جستجوى آن مى

گیران  يافت تا ناگھان مردى را از آن بینوايان كااونى از دنباله مقصود نمىبودند دست به 
اى  چادرھا دريافت كه در يك خیك چركینى به اندازه يكى دو من آب گنديده و ناپاكیزه

  .داشت

سرا پرسید  پادشاه ھمه آن آب را سركشیده خواجه. آن آب را از او ستده براى پادشاه برد
  :اشته؟ ارتخشثر پاسخ گفتكه آيا نفرتى از آن د

سوگند به خدايان تاكنون نه مى نابى و نه آب پاكیزه و گوارايى تا اين اندازه بر من 
  .خوشگوار نبوده

  :سپس گفت

اگر من خودم نتوانم دھنده اين آب را پیدا كرده و پاداشى شايسته به او برسانم از خدايان 
  .خواستارم كه او را توانگر و خرسند گردانند

______________________________  
)1.(Artasyras   

)2.(Pariscas   

  204: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

در ھمین ھنگام سى تن فرستاده شادمان و خوشرو باز گرديدند و به او مژده آن فیروزى را 
او گرد اى از سپاھیان پراكنده بر سر  نیز اين زمان دسته. كه ھرگز امید نداشت آوردند

ھاى فراوانى به  آمدند و اين خود علت ديگر بر دلیرى او گرديده با چراغھا و مشعله مى
دشت و در آمد و چون بر سر مرده رسید از روى رسمى كه در ايران است سر و دست او 
را از تن جدا كرده فرمان داد سر را نزد او بیاورند و آن را از مويھاى انبوه و درازش گرفته به 

آنان وحشت كرده به . ى كه ھنوز مطمئن نبوده آماده گريز ايستاده بودند نشان دادكسان
  .ارتخشثر نیايش نمودند

در اين زمان ھفتاد ھزار سپاه بر سر او گرد آمده بودند و او ھمراه آنان بار ديگر به لشكرگاه 
  .به گفته كتسیاس سپاه ارتخشثر در اين رزم چھار صد ھزار تن بود. درآمد

دينون و گزنفون مدعى ھستند كه بیش از چھل بیور سپاه به میدانگاه رانده شده ولى 
  .بود
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گويد فھرستى كه به ارتخشثر دادند نه ھزار تن  درباره شماره كشتگان ھم كتسیاس مى
  .ياد شده بود

تا اينجا سخنانى است كه از . ولى خود او شماره كشتگان را كمتر از بیست ھزار ندانسته
  :نويسد ه شده و ما آورديم ولى كتسیاس دروغ آشكار گفته كه مىدو سوى گفت

و چندين تن ديگر بفرستادگى نزد يونانیان فرستاده  »2«  زاكونثى »1«  او ھمراه فالینوس
  .شده

ھاى او  برد نیز نوشته دانسته و نام او را مى زيرا گزنفون كه بودن او را در دربار ارتخشثر مى
اگر او ھمراه فالینوس آمده و ترجمان آن سخنان برجسته بودى  حال را ديده بوده بااين

  .شد كه گزنفون نام او را ياد نكرده تنھا فالینوس را نام ببرد ھرگز نمى

پیداست كتسیاس بسیار خودپسند و ھمچنین بسیار ھوادار الكیدومونیان و كلیارخوس 
اندر كار  دستبوده و اين است كه در سرودن داستان ھمیشه فرصت جسته خود را 

  .آمیز از كلیارخوس و يونانیان به میان آورد كند و ھمواره ستايشھاى گزاف قلمداد مى

بارى پس از انجام جنگ ارتخشثر ارمغانھاى گرانبھايى براى پسر ارتاگرسیس كشته شده 
آن مرد كااونى كه آبش را خورده . نیز نوازشھا از كتسیاس و ديگران دريغ نداشت. فرستاد

پیدايش كرده او را از گمنامى و تھیدستى بیرون آورده با ارجمندى و توانگرى رسانید، بود 
اما كیفرھايى كه به بدكرداران داد و در ھر يكى مناسبت میانه گناه و كیفر را رعايت 

  .نمود مى

______________________________  
)1.(Phalinus   

)2.(Zacynthus اى از يونان بوده نام جزيره   

  205: رانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، صاي

نامى از مادان كه در اثناى جنگ به سوى كوروش گريخته سپس بدينسوى  »1«  آرباكیس
باز گشته بود براى آنكه مردم او را يك ترسوى زن كردارى بشناسند نه يك مرد خاينى 

  .م در بازارھا بگرداندفرمان داد كه زن روسپى را به دوش خود گرفته يك روز از بام تا شا

مرد ديگرى كه گذشته از آنكه به سوى دشمن گريخته بود اين ھنگام مدعى بود دو تن از 
و چون ارتخشثر . ايشان را كشته پادشاه فرمان داد كه سه تا سوزن به زبان او فرو ببرند

و  مدعى بود كه كوروش را با دست خود كشته و آرزو داشت كه مردم نیز چنین بیانگارند
گفتگو نمايند براى مثرادات كه گفتیم نخستین ضربت به كوروش زد ارمغانھاى پربھايى 

  :فرستاده پیغام داد

زينت و ابزارھاى اسب كوروش را تو براى پادشاه آوردى و اينك به پاداش آن نیكو كاريست 
  !كه پادشاه تو را با اين ارمغانھا نواخته
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بر ران زده كشت و اين ھنگام طلب پاداش آن مرد كارى كه گفتیم كوروش را زخمى 
  :كرد پادشاه ارمغانى براى او فرستاده چنین پیغام داد مى

چرا كه . فرستد پادشاه اين ارمغان را كه پاداش و دومین مژدگانى است براى شما مى
  !نخست ارتاسوراس و دوم شما بوديد كه مژده كشته بودن كوروش را به او رسانیديد

  .اخرسند بود گله به زبان نیاوردمثرادات اگرچه ن

بدينسان كه از ديدن آن . ولى كارى بدبخت از نادانى خود را به خطر سختى انداخت
ھاى شاھانه چندان دلشاد گرديد كه خود را باخت و به ھوسھاى خام افتاده  ھديه

. گستاخانه پاسخ داد كه به ارمغانى كه به نام مژدگانى به او داده شود نیازمند نیست
. چرا او بوده كه كوروش را كشته نه ديگرى و بايد براى او پاداش كشتن كوروش داده شود

ھاى او به گوش  خواند و چون اين گفته بدينسان فرياد برانگیخته اين و آن را به گواھى مى
ولى مادر پادشاه كه . پادشاه رسید سخت برآشفته بیدرنگ فرمان داد كه او را سر ببرند

  :پادشاه بود گفتاين ھنگام نزد 

ھاى  شاه نبايد از اين مرد به آسانى دست بردارد او را به من واگزاريد تا سزاى آن گفته
  .بايد دريابد گستاخانه خود را چنان كه مى

شاه اختیار او را به پاروساتیس بازگذاشته و پاروساتیس فرمان داد كه او را به چھار میخ 
سپس چشمھايش را بكندند و روى را گداخته به كشیده ده روز بدان حال نگاھداشتند و 

  .ھا جان بسپرد گلويش فرو ريختند تا زير اين شكنجه

______________________________  
)1.(Arbaces   

  206: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

مثرادات نیز ديرزمانى نگذشت كه از بیخردى خود به چنین آسیبى دچار گرديد بدينسان 
سرايان مادرش نیز بودند دعوت نمودند  سرايان ارتخشثر و خواجه ه او به بزمى كه خواجهك

و او رختھاى زيبا پوشیده و زرين ابزارھايى را كه از پادشاه دريافته بود بر خويشتن بیاويخت 
و بدينسان آراسته به بزم درآمده و چون زمانى باده گساريده سرگرم شدند يكى از خواجه 

  :تر بود روى به مثراداث كرده چنین گفت روساتیس كه از ھمه بزرگسرايان پا

اين زنجیر و بازوبندھا بسیار زيبا و اين ! چه گرانمايه خلعتى كه شاه به شما بخشیده
زھى خوشبختى شما كه بدينسان نزد ھمه گرامى ! اندازه پربھاست شمشیر بى

  !ايد گرديده

  :اين سخنان چنان پاسخ دادمثراداث كه از مستى بیخود گرديده بود به 

  »1«  مگر اينھا چیست سپارامیزيس
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تر از آن نمودم كه چنین خلعتى به من  من در آن روز آزمايش خودم را به پادشاه بسى باارج
  !داده شود

  :سپارامیزيس لبخندى زده گفت

ولى چون به گفته يونانیان راستى با مستى دوشادوش است . برم من رشك بر تو نمى
م دوستانه بدانم آيا پیدا كردن زينت ابزارى كه از روى اسبى فرو ريخته بود و خواھ مى

  .باشد آوردن آنھا نزد پادشاه چه دشوارى دارد يا در خور چه ارزشى مى

گفت نه اينكه چگونگى كار آگاه نبود بلكه چون مستى ھوش از سر  اين سخن را مى
  .مثراداث ربود، و او را به پرگويى برانگیخته بود

گويى بود كه راز درون خود را بیرون ريخته آنچه  منظور سپارامیزيس برانگیختن او به سخن
زيرا مثراداث سخن او را شنیده . نبايستى گفت بگويد و به اين منظور خود دست يافت

  :باكانه چنین پاسخ داد بى

ر من آشكا! خواھى بگو ارزش تو ھر چه مى درباره زينت ابزار اسب و آن چیزھاى بى
من ارتاگرسیس نبودم كه زوربین به ھوا ! گويم كه مرگ كوروش با اين دست من بود مى

من چشم كوروش را آماج كرده و زوبین را راست به گیجگاه او . بیاندازم و كارى بیھوده كنم
  .فرود آوردم و با يك زخم او را به زمین انداختم و از ھمین زخم بود كه او بدرود جان گفت

______________________________  
)1.(Sparamizis   

  207: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھا سرنوشت سیاه مثراداث را دريافته سر به زير  ديگران كه در آن بزم بودند از اين گفته
  .انداختند

  :خداوند خانه كه آن بزم را در چیده بود روى به مثراداث كرده گفت

و بنوشیم و از فیروزمنديھاى شاه خود خرسند باشیم ما را چه از دوست من بگزار بخوريم 
  !مان سنگین خواھد افتاد؟ اين گفتگوھايى كه بر ھمگى

  .پس از بزم سپارامیزيس بیدرنگ چگونگى را به پاروساتیس بازگفت

  .او نیز پادشاه را آگاه ساخت

ن سرفرازى كه از آن تري آيد و بزرگ ارتخشثر سخت خشمگین گرديده ديد كه دروغ او در مى
  .رود جنگ با كوروش براى خود برگزيده بود از دستش در مى
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زيرا آرزوى او آن بود كه ھر كسى از يونانیان و ايرانیان چنین باور كنند كه در آن نبرد تن به 
تن كه میانه او و برادرش كوروش رويداد و ھر يكى به ديگرى ضربتى برساند ارتخشثر از آن 

  .يده ولى كوروش بدرود جان گفته استضربت زخمى گرد

  .اين بود فرمان داد كه مثراداث را در قايق با شكنجه بكشند

  :نگاريم دستور اين كشتن آن است كه مى

سازند كه ھر دو به يك اندازه بوده روى ھم جفت شود و گناھكار را  دو قايق را چنان مى
ند چنانكه سر و دستھا و پايھايش خوابان كه شكنجه بايد كرد، در يكى از آنھا بر پشت مى

بیرون بوده باز مانده تنش درون باشد و آن قايق ديگر را روى آن وارونه گزارده دو قايق را با 
  .گردانند ھم جفت مى

نمايند كه اگر نخورد سوزن  سپس خوردنى به گرفتار بیچاره نشان داده تكلیف خوردن مى
  .دخالنند ناگزير از خوردن باش به چشمھايش مى

سازند و آن را به گلوى او ريخته سر و رويش  سپس شیر با انگبین درآمیخته مسھلى مى
  .دارند حال او را زير تابش آفتاب نگاه مى آاليند و بااين را نیز با آن مى

شوند كه  در اندك زمانى از يك سوى مگسھا بر سر و روى او ھجوم آورده چندان انبوه مى
  .پوشاندند سر و رو را پاك مى

از سوى ديگر در درون قايق كارى كه مسھل بايستى كند كرده و از پلیديھاى او كه قايق را 
ھاى او  آيد و اينان به درون روده سازند كرمھاى بسیار و خزندگان گوناگون پديد مى پر مى

   راه

  208: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

گويد اين  ھا بدرود زندگى مى بیچاره با آن شكنجهپردازند و چون گرفتار  يافته به خوردن مى
سازند و گوشتھاى آن بیچاره را تكه و پاره  ھنگام است كه قايق بااليین را بلند مى

بینند كه از بیرون و درون بجويدن آن  دسته كرمھاى گزيده را مى يابند و دسته مى
  .اند پرداخته

  .اى بود بدرود زندگى گفت همثراداث ھم پس از ھفده روز كه گرفتار چنین شكنج

سراى پادشاه كه گفتیم سر و دست كوروش را بريد اين زمان  خواجه »1«  اما ماساباتیس
  .تنھا او بود كه بايستى پاروساتیس از او كینه جويد و كیفر كردارش را به كنار بگزارد

امى كه داد تا ھنگ ولى او با ھوشیارى و دورانديشى خود را پايیده بھانه به دست نمى
  :پاروساتیس براى او نیز چنین دامى درچید
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پاروساتیس زنى ھنرمند و در نردبازى ورزيده بود و پیش از جنگ كوروش بارھا با ارتخشثر 
توانست در سرگرمیھا با او  پس از جنگ ھم با پادشاه آشتى كرده تا مى. كرد نردبازى مى
  .محرم رازش بود كرد و در عشق بازيھاى او نمود و نردبازى مى شركت مى

  .از ھمه اين كارھا آن منظور را داشت پادشاه كمتر مجال يافته با استاتیرا خلوت نمايد

داشت و آنگاه ھمیشه اين آرزو را داشت كه زنى  زيرا با او استاتیرا را سخت دشمن مى
  .در شكوه و نیرومندى ھمپايه او باشد

  .گشت روزى پادشاه بیكار بوده پى سرگرمى مى

  .پاروساتیس فرصت از دست نداده او را به نردبازى خواند كه بر سر ھزار در يك بازى كنند

  .و چون بازى كردند او به قصد بازى را باخته بیدرنگ ھزار در يك زر بپرداخت

سرا  سپس دلگیرى از خود نشان داده عنوان كرد كه بايد بازى ديگرى بر سر يك خواجه
  .كرده جبران آن باختن را كند

  .پادشاه رضايت داد

سرايان برگزيده خود را نام بردند كه باخته شده از میان آن پنج  ولى ھر دو پنج تن از خواجه
  .كس نباشد

  .با چنین شرطى به بازى پرداختند

  .كرد دالنه بازى مى پادشاه از قصد مادر ناآگاه بوده ساده

______________________________  
)1.(Masabatess   

  209: و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص ايرانیان

سرايان  قضا را تاس با پاروساتیس بازى كرد و او بازى را برد و ماساباتیس را كه از خواجه
  .شاه و از آن پنج تن نام برده نبود درخواست

  .پادشاه او را بدو واگزاشت

ست دژخیمان پاروساتیس براى آنكه پادشاه قصدش را درنیابد بیدرنگ ماساباتیس را به د
سپرده فرمان داد كه زنده پوست او را بكنند و چون آن چنان كردند الشه او را به روى سه 

  :چوبى گزارده پوستش را جداگانه روى سه چوب بگسترد

  .اين كار كه شد پادشاه سخت برنجید و بر پاروساتیس خشمگین گرديد
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  :گفت ولى پاروساتیس با خنده و شوخى پیش آمده به پادشاه مى

سراى پیر  راستى تو مرد بسیار خوشبختى ھستى و اين است كه از گم كردن يك خواجه
  .اى پلید تا اين اندازه به ھم برآمده

  .ولى من با آنكه ھزار در يك از دست دادم باز با بخت خود سازش و آشتى دارم

  .گرايید پادشاه از اينكه بدانسان فريب خورده سخت دلتنگ بود لیكن به خاموشى مى

اما استاتیرا آشكار دشمنى با پاروساتیس كرده سخت خشمناك بود از اينكه او به كینه 
سراى درستكار و وفادار پادشاه را بدانسان بیرحمانه و  كشته شدن كوروش يك خواجه

  .نامردانه كشته

سپس حادثه ديگرى كه رويداد آن بود كه تیسافرنیس كلیارخس و سركردگانى ديگر را 
سوگند دروغى آنان را نزد خود خواست و چون بیامدند ھمه را دستگیر كرده  فريب داده با

  .با بند و زنجیر نزد ارتخشثر فرستاد

اى از او خواست و چون او درخواست را انجام داد  گويد كلیارخس شانه كتسیاس مى
كلیارخس با آن شانه سر خود را شانه كرده شادمان گرديد و به پاداش آن انگشترى به 

یاس داد كه نزد خويشان و دوستان او در اسپارت نشانه سپاسمندى باشد و بر روى كتس
  .كنان نقش كرده بودند نگین آن صورت يك دسته از زنان را رقص

گويد سپاھیانى كه ھمراه كلیارخس در بند بودند ھمیشه خوراك روزانه او را كه  مى
  .ادندد دزديدند و جز مقدار كمى به او نمى شد مى فرستاده مى

  :گويد كتسیاس مى

من اين نابسامانى را رفع كرده چنین قرار دادم كه به كلیارخس خوراك بھترى فرستاده 
  .شده و براى سپاھیان خوراك جداگانه ببرند كه میان خودشان بخش نمايند

  210: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  :گويد مى

دادم و چون گذشته از  پاروساتیس انجام مىمن اين نیكیھا را با دستور و خواھش 
شد پاروساتیس  خوراكھاى ديگر روزانه خوراكى از گوشت ران براى كلیارخس فرستاده مى

  .دستور داد كه كارد كوچكى درون آن خوراك جا داده بفرستند

اى كه پادشاه براى او در  رحمانه ھاى بى بدين منظور كه كلیارخس خود را كشته از شكنجه
  .انديشه داشت آسوده باشد ولى كلیارخس ترسیده از خودكشى باز ايستاد
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گويد در نتیجه میانجیگرى پاروساتیس پادشاه وعده داد كه بر كلیارخس ببخشايد و  مى
  .سوگند بر اين ياد كرد

را  »1«  ولى پس از ديرى در سايه دخالت استاتیرا ھمه آن دستگیران به جز از مینون
  .بكشت

اين سپس بود كه پاروساتیس ھمیشه در پى فرصتى بود كه استاتیرا را نابود  گويد از مى
  .سازد و زھر براى او تھیه ديد

اگر به راستى مقصود اين است كه پاروساتیس براى . ولى اين سخن باورنكردنى است
خواستن كینه كلیارخس به كشتن زنى كه ھمسر قانونى شاه و مادر ولیعھد و 

توان  رانده و مى. بنیادى ى كرده بايد گفت كتسیاس سخن پاك بىشاھزادگان بود دلیر
  .نگارى باشد نه تاريخ گفت كه اين بخش داستان كتسیاس خود سوگوارى بر كلیارخس مى

خواھد ما باور كنیم كه چون سرداران يونانى كشته شدند گوشتھاى آنان بھره  چه او مى
لیارخس كه چون تن او به زمین افتاد به جز ك. سگان و مرغان گرديده كه از ھم دريدند

ناگھان تند بادى برخاسته و خاك بسیارى با خود آورده و روى آن الشه را پوشانیده 
  .اى بر روى آن پديد آورده شد پشته

ھاى آنجا انبوھى درخت رويیده و از ھر  پس از ديرى خرماھايى در آنجا افتاده از ھسته
انكه پادشاه چون آن را ديد دانست كه كلیارخس انداخت، چند سوى سايه بر روى گور مى

  .بر گزيده خدايان بوده و از كشتن او سخت پشیمان گرديد

  .پاروساتیس از ديرزمانى با استاتیرا كینه داشت ھمیشه آتش رشك در دل وى فراوان بود

ديد كه شكوه و نیروى خود او از نوازشى است كه ارتخشثر به پاس مادرى از او  زيرا مى
سازد ولى شكوه و نیروى استاتیرا بر روى بنیاد استوارى از مھر و اعتماد گزارده  غ نمىدري

  شده و

______________________________  
)1.(Menon   

  211: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اين بود كه ھمیشه انديشه برانداختن او را داشت و به چنین كارى از آن جھت دلیرى 
در میان . كرد در نتیجه آن به واالترين جايگاھى در جھان خواھد رسید كه گمان مى كرد مى

بسى ارجمند بود و بیش از ديگران به وى نزديكى  »1«  پرستاران او زنى به نام گیگیس
ولى كتسیاس اين . نويسد تھیه زھر به ھمدستى او شده بود داشت و چنانكه دينون مى

  .گويد كه گیگیس از داستان آگاھى داشت و اين آگاھى نه به رضاى او بود اندازه مى

نام  »3«  را دينون مالنتاس كرده بود و اين بلیتاراس »2«  به گفته او تھیه زھر را بلیتاراس
  .برد مى
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بارى پاروساتیس و استاتیرا از ديرزمانى باز با ھم آمد و شد كرده گاھى در يك جا بر سر 
نشستند ولى چون با ھمه آشتى ھنوز به يكديگر دلگرمى نداشتند اين است  سفره مى

يند و از يك ور كه از ترس يا از احتیاط بر سفره بايستى ھر دو به يك ظرف دست دراز نما
  .آن ظرف بخورند

شود و ھمه آن چربى و  گونه ناپاكى پیدا نمى در ايران مرغكى ھست كه در شكم آن ھیچ
  .گوشت است

  .باشد پندارند كه خوراك آن مرغ ھوا و آبش شبنم مى از اينجا چنین مى

  .باشد مى »4«  نام آن رھونتاكیس

اين جنس با كارد دو پاره كرد كه يك  گويد كه پاروساتیس مرغى را از كتسیاس چنین مى
زيان را خورده تكه آلوده  زيان و پاره ديگر آلوده به زھر بود خود او تكه بى پاره آن پاكیزه و بى

  .به زھر را به استاتیرا داد

نگارد كه مرغ را دو تكه كرده تكه زھرآلود آن  ولى دينون نه پاروساتیس بلكه مالنتاس را مى
داد كه چون از اثر آن به حال مرگ افتاد خود از سختى درد و از پیچ و تابى را به استاتیرا 

ھا و معده او پديد آمده بود ھوش در سر نداشت تا بداند آن حال از كجا آمده  كه در روده
ولى پادشاه كه بر سر او فرا رسید از آگاھى كه از بدنھادى و بیباكى مادر خود داشت 

جو و بازپرس پرداخت و ھمه بستگان پاروساتیس را كه بر بدگمان گرديد بیدرنگ به جست
ولى پاروساتیس گیگیس . كردند دستگیر نموده به شكنجه كشید سر سفره او خدمت مى

  را در خانه نزد خود

______________________________  
)1.(Gigis   

)2.(Belitaras   

)3.(Melantus   

)4.(Rhyntaces ارسى امروزى و در زبانھاى بومى شھرھاى گمان ندارم از چنین نامى در ف
  .ايران نشانى پیدا شود

  212: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نگاھداشته تا ديرزمانى نگذاشت بیرون بیايد و با ھمه فرمانھاى پادشاه دست از نگھدارى 
كه از تا شبى خود او اجازه گرفت كه نھانى خانه خويش برود و ارتخشثر . او برنداشت

كه بیرون آمد او را دستگیر كرده  چگونگى آگاه بود و انتظار بیرون آمدن او را داشت ھمین
  .پس از بازپرسى فرمان كشتن او را داد

  .كنیم اما دستور كشتن زھردھندگان در ايران اين است كه ياد مى
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سنگ پھنى ھست كه سر زھر دھنده را بر روى آن گزارده سپس با سنگ ديگرى آن را 
  .گردد تیكه مى سايند كه ھمه سر و روى كوفته شده تیكه كوبند و مى چندان مى

كیفر گیگیس را نیز بدينسان داده او را نابود ساختند، اما درباره مادر شاه ارتخشثر دست 
يا زبان به آزار او نگشاده به اين اندازه بسنده كرد كه او را به بابل دور رانده سوگند خورد تا 

آمد چندان  خود پاروساتیس ھم از اين پیش. گاه به نزديك آن شھر نرود د ھیچاو زنده باش
  .ناخرسند نبود

اين بود چگونگى كارھاى ارتخشثر در درون خانه خويش اما در بیرون خانه چون ارتخشثر 
نتوانست يونانیانى را كه ھمراه كوروش به جنگ او آمده بودند دستگیر نمايد و با ھمه 

اين كار داشت و كمتر از عالقه او به شكست كوروش و نگاھدارى تاج و اى كه به  عالقه
تخت براى خود نبود فیروزمند نگرديد و يونانیان با آنكه كوروش را گم كرده و سرداران خود 

سرپرستى و با آنكه تا نزديكى چادر  را از دست ھشته بودند با اين پشت شكستگى و بى
نزديك شده بودند باز توانستند خود را رھا گردانیده از پادشاه پیش آمده و به خطر آن ھمه 

  .ايران بروند

اين كار شگفت به ھمه نشان داد كه پادشاه ايران و دربار او تنھا از حیث فراوانى پول و زن 
و آراستگى و شكوه پیشى و پیشى دارد و گرنه داراى نیرو و توانايى نیست، و اين بود كه 

  .به ايرانیان با ديده خوارى نگريستند ھمه يونانیان گستاخ گرديده

به ويژه الكیدومنیان كه عار خود دانستند به رھايى ھم نژادان خود در آسیاى كوچك از يوغ 
  .ھخامنشیان نكوشند و آنان را از آن شكنجه و رفتار زشت ايرانیان آسوده نگردانند

رى بفرماندھى و پس از آن لشكر ديگ »1«  اينان نخست سپاھى به سركردگى ثیمبرون
پديد آورده به جنگ بفرستادند و چون نتیجه مھمى از آنان به دست  »2«  ديركويیداس

   نیامد اين

______________________________  
)1.(Thimbron   

)2.(Derqyeeidas   
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بسیج جنگ كردند و اين پادشاه چون  »1«  زمان به سركردگى پادشاه خود آگیسیالاوس
به سپاه خود به آسیا رسیده به خشكى درآمد بیدرنگ به كوشش پرداخته شھرت خوبى 

به دست آورد و میانه او و تیسافرنیس جنگى در میدان روى داده تیسافرنیس شكست 
و چون اين خبرھا به ارتخشثر . نیز بسیارى از شھرھا بر تیسافرنیس بشوريدند. يافت

را از مردم  »2«  سید دانست كه نبايد با يونانیان از اين راه درآيد و اين بود تیموكرانیسر
با مقدار انبوھى از زر به يونانیان فرستاده به او اختیار داد كه به ھر نحوى كه  »3«  رودوس

پسندد و آن پولھا را بین پیشوايان يونانى در اين شھر و آن شھر بخش كرده آنان را به  مى
  .نگ با اسپارت برانگیزدج
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تیموكراتیس به يونان رفته دستور ارتخشثر را به كار بسته بسیارى از شھرھاى بزرگ را 
را به شورش برانگیخت و اين بود كه دار الشورى  »4«  بشورانید نیز تلوپونیسوس

  .آگیسیالوس را از آسیا باز پس خواند

  :چنین گفت گشت به دوستان خود گويند چون او از آسیا برمى مى

  .راند به دست سى ھزار تیرانداز است كه مرا از آسیا بیرون مى

  .شود مقصود اشاره به صورت تیرانداز است كه بر روى در يكھاى ايران نقش مى

از مردم  »5«  ارتخشثر دريا را نیز از الكیدومونیان پیراست و سرداران دريايى او يكى كونون
  .بود »6«  آتنه و ديگرى فارنابازوس

نشیمن گرفت و مقصود او نه تنھا  »8«  در كوپريس »7«  كونون پس از جنگ آيكوسپوتامى
پايند او  آسودگى و تندرستى خود و بلكه بدانسان كه دريانوردان ھمیشه گردش باد را مى

  .پايید و در انتظار فرصت نیكى بود نیز گردش زمان را مى

نیرويى است و ارتخشثر با آن نیرويى كه دارد و چون ديد كه او با ھمه مھارت نیازمند 
نیازمند مرد ماھرى است كه آن نیرو را به كار بیاندازد اين بود كه چگونگى را نوشته به 

برد دستور داد كه اگر توانست آن را  ارتخشثر پیشنھاد كرد و به آن كسى كه نامه را مى
   به

______________________________  
)1.(Agesilaus   

)2.(Timocrates   

)3.(Rhodes اى از يونان بوده نام جزيره.  

)4.(Telopounesus باشد بخشى از جنوب يونان كه شبه جزيره مى.  

)5.(Couon   

)6.(Pharnabazus   

)7.(Aegospotami اند اى كه يونانیان جنگ مشھور خود را در كنار آن كرده نام رودخانه.  

)8.(Cypres شود نوشته مى» قبرس«اى كه امروز  جزيره.  
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ھايى از پیش خود بر آن افزود به اين  جملهاند كه كتسیاس اين نامه را گرفته و  گفته
مضمون كه شاه نوازش فرموده كتسیاس را به نام فرستاده نزد او بفرستند و اين كار را 

  .براى آن كرد كه خويشتن در آرزوى سفرى به كنار دريا بود

نويسد كه پادشاه با تصويب او كوتون را پذيرفته به كارھاى خود در دريا  ھم كتسیاس مى
  .گماشتبر 

بارى ارتخشثر به دستیارى فارنابازوس و كونون الكیدومونیان را در جنگ دريايى كه در 
درگرفت شكست داده نیرومندى آنان را در دريا پاك از میان برد و نیز بر ھمه  »3«  كنیدوس

يونانستان چیرگى يافته يونانیان را چندان زبون خود ساخت كه صلحى را كه به نام صلح 
معروف است به گردن آنان گزارد و پیمان صلح را خود او بر زبان رانده  »4«  اسانتالكید

  .دستور داد بنويسند

نامى بود و چون بر پیشرفت كار پادشاه  »5«  اين آنتالكیداس مردى از اسپارتا و پسر لئون
كوشید الكیدومونیان را بر آن واداشت كه با پادشاه پیمانى بسته ھمه شھرھاى  مى

ھاى نزديك به آسیا را ھمچنان زيردست و باجگزار او بشناسند و  را در آسیا و جزيرهيونانى 
  .با اين شرط بود كه صلح در میان يونانیان انجام گرفت

صلحى كه اگر . آمیز بدھیم آمد ننگین خیانت اگر بتوانیم نام خجسته صلح را به اين پیش
  .شد نمى آمد نتیجه آن به اين ننگینى كسى از جنگ شكسته درمى

داشت بلكه چنانكه  از اين جھت بود كه ارتخشثر با آنكه ديگر اسپارتیان را دوست نمى
به انتالكیداس . كرد اى نگاه مى دينون نوشته ھمیشه بر آنان با ديده يك مشت مردم بیكاره

كه به دربار او آمده بود نوازش بسیار كرد تا آنجا كه روزى بساكى را از گل با روغن بسیار 
رانبھايى آلوده پس از خوراك شام براى او فرستاد كه ھمگى از اين اندازه نوازش در گ

  .شگفت شدند

راستى ھم انتالكیداس در خور چنین نوازشھا و رفتارھا بود و خود بر چنان بساكى نیاز 
  .داشت

______________________________  
)1.(zeno از مردم جزيره Crete   

)2.(Polycritus  مردماز Mendae (؟.(  

)3.(Cnidos   

)4.(Antaicidas   

)5.(Leon   
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را آشكار  »2«  و كالیكراتیداس »1«  چرا او بود كه در میان ايرانیان ديوانگى لئونیداس
  .ساخته بود

  :گويند كسى نزد آگیسسالوس گفت مى

  !گیرد ھم راه ماد را پیش مى بخت، يونان كنون اسپارتا اى تیره

  :آگیسیالوس پاسخ گفت

  !بلكه آن ماد است كه راه اسپارتا را پیش خواھد گرفت! نه نه

  .سنجى اين پاسخ ھرگز ننگینى كار را از میان نخواھد برد ولى نكته

 »3« الكیدومونیان اگرچه توانايى خود را اندكى پس از اين در نتیجه شكست جنگ لئوكترا
ولى ننگ و آبروى خود را بیش از آن در نتیجه اين صلح از دست داده . تنداز دست ھش

شد ارتخشثر ھم  بودند تا آن ھنگام كه اسپارتا نخستین دولت يونان شمرده مى
ولى چون . ساخت آنتالكیداس را دوست خود و مھمان خود شمرده نوازش از او دريغ نمى

ن گرديد و در سايه تنگدستى به فشار در جنگ لئوكترا اسپارتا شكست يافته سخت ناتوا
افتاد ناگزير شد كه اگیسیالوس را براى چاره آن فشار به مصر بفرستد و انتالكیداس نزد 

اين ھنگام پادشاه او را سخت خوار و سبك داشته . پادشاه آمده از او ھم دستگیرى طلبید
گشت خود را مايه خواھش او را نپذيرفت و چندان بدرفتارى كرد كه انتالكیداس در باز

  .ريشخند و دشنام دشمنان يافته از ترس دار الشورى به گرسنگى خودكشى كرد

كه در جنگ لئوكترا فیروزيھا يافته بودند به  »5«  ثبیى و پیلوپیداس »4«  نیز اسمینیاس
  .دربار پادشاه درآمدند

كردند كه ولى به اسمینیاس چون تكلیف . از پلوپیداس كارى كه ناشايسته باشد سر نزد
رو به زمین انداخته به بھانه برداشتن  سر پیش پادشاه فرود بیاورد انگشترى خود را در روبه

  .آورد آن خم شده چنان وانمود كه سر فرود مى

______________________________  
)1.(Leonidas پادشاه اسپارت قھرمان نامدار جنگ ثیرمويوالى.  

)2.(Caleieratidas  كه در جنگ دريايى با آتنیان كشته گرديدسردار اسپارتى.  

)3.(Leuctra نام جنگى است كه در آن مردم ثبیس و ديگر يونانیان بر اسپارتا چیره شدند.  

)4.(Smenias از مردم شھر ثبیس   

)5.(Pelopidas   
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آتنى به  »1«  كه تیموقوراس ارتخشثر چندان از شنیدن خبرھاى نھانى لذت میبرد
خبرھايى به او رسانید و او ده ھزار در يك پادشاه داد و چون  »2«  دستیارى دبیر او بلوريس

تیموقوراس دردى داشت كه بايستى شیر گاو بخورد ھمیشه ھشتاد گاو شیرده از پى او 
  .شد بیرون برده مى

ان براى درست كردن و نگھداشتن نیز براى او رختخواب و فرش و ابزار خانه فرستاده نوكر
  .زيرا كه يونانیان چنان مھارتى را ندارند. آنھا روانه كرد

  .نیز تخت روانى برايش داد كه او را كه ناتندرست بود تا كنار دريا برسانند

گذشته از جشن شاھانه و بسیار باشكوھى كه در دربار به نام او برپا ساختند و در اين 
  :برادر پادشاه به او گفتجشن بود كه اوستانیس 

زيرا اين میز ! اى تیموفراس فراموش نكن اين میز آراسته پرشكوه را كه در برابر آن نشسته
و اين خود به جنايتكارى او بیشتر ارتباط داشت تا به ! جھت در برابر تو گزارده نشده بى

ساخته و حكم به  گیرى متھم چنانكه آتنیان او را به رشوه. نوازش و مھر پادشاه درباره او
  .نابوديش دادند

تنھا نیكى كه ارتخشثر پس از آن ھمه بديھا به يونانیان كرد برداشتن تیسافرنیس از 
  .آسیاى كوچك بود

اين مرد كه دشمن بزرگ يونانیان و بدخواه ايشان بود در نتیجه گناھانى كه از او 
یز در اين كار دخالت كوشش باروساتیس ن. شمردند به فرمان ارتخشثر كشته گرديد برمى

  .داشت

بند ننموده ديرى نگذشت كه كس  ى پاروساتیس پاى زيرا پادشاه به كینه خود درباره
ديد كه او زن دالور خردمندى  چه مى. فرستاده او را به دربار باز خواند و با او آشتى كرد

ھم با است و ھمه گونه شايستگى را دارد و از آن سوى مانعى در میانه از خوشدلى با 
  .جھتى كه براى رمیدن از يكديگر باز نمانده بود

از اين پس پاروساتیس ھمیشه در برابر خواھشھا و آرزوھاى پادشاه سر به خرسندى 
گرفت و اين بود كه نزد او سخت گرامى گرديده  اى بر او نمى آورد و ھرگز خورده فرود مى

  .گونه نیرو شد داراى ھمه

______________________________  
)1.(Timogoras   

)2.(Beluris   
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كه يكى از دو دختر او بود عشق  »1« از جمله چون چنین دريافت كه پادشاه به آتوسا
سختى رسانیده ولى از ترس رسوايى عشق خود را نھان داشته به خفه كردن آن 

كوشید با آنكه اگر گفته برخى مورخان را باور نمايیم تا اين زمان كار از كار گذشته و  مى
  .آنچه نبايستى بشود در نھان شده بود

اى از خود به آن دختر  اندازه ن پس عالقه بىكه چگونگى را دريافت از آ پاروساتیس ھمین
آورد  داد و ھمیشه از زيبايى و برازندگى او نزد ارتخشثر گفتگو به میان مى جوان نشان مى

كرد و سرانجام ارتخشثر را راضى ساخت كه آن  و او را شايسته زنى پادشاه قلمداد مى
  .دختر خود را به زنى گرفته چگونگى را آشكار اعالن كند

شود، ولى در ايران  ین كارى اگرچه در نزد يونانیان مخالف قانون و عادت شمرده مىچن
. شناسند پادشاه را با ديده ديگرى ديده او را براى ھر كارى چه از نیك و بد مختار مى

از مردم كوماست از اين اندازه ھم  »2«  برخى تاريخنگاران كه يكى از ايشان ھیراكیديس
كه ارتخشثر نه تنھا اين يك دختر خود را به زنى گرفت بلكه آن  نگارند گذشته چنین مى

  .بود و ما از او سخنى خواھیم راند زن خود گردانید »3«  دختر ديگر را كه نام او آمستريس

داشت و چون درد برص  بارى پادشاه آتوسا را چون به زنى گرفت او را بسیار دوست مى
تنھا  »4« بلكه چون جونو. خود با او چیزى نكاستسراسر تن او را فراگرفت پادشاه از مھر 

آورد در اين ھنگام نیز به جھت  يكى از میان خدايان بود كه پادشاه در برابر او سر فرو مى
آن بیمارى آتوسا نزد خداى مادينه به دعا پرداخت و دستھاى خود را در پیش او به زمین 

داشت كه براى آن خدا ارمغانھا پیش و نیز شھرپاونان و ديگر نزديكان خود را وا. گذاشت
كشند و آنان چندان ارمغان پیش كشیدند كه ھمه راه از كوشك پادشاه تا پرستشگاه 

جونو كه مسافت آن نزديك به ھشت میل بود پر از زر و سیم و رختھاى گرانبھا و اسبھا 
  .بردند گرديد كه براى آن خدا ارمغان مى

با مصريان كرد كه فرماندھان سپاه او فارنابازوس  ارتخشثر جنگى در بیرون پادشاھى خود
  ولى در. بودند و چون اين دو تن ھمدست نبودند كارى از پیش نبردند »5«  و ايفیكراتیس

______________________________  
)1.(Atossa   

)2.(Heraclides از مردم Cuma كه تاريخ ايران را در پنج جلد نوشته بوده.  

)3.(Amestirs   

)4.(Juno   

)5.(Iphicrates   
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لشكركشى بر سر كادوشیان او خويشتن با سپاه بود و سیصد ھزار پیاده و ده ھزار سوار 
سرزمینى كه سراپاى . و با اين سپاه انبوه بر سرزمین آن مردم تاخت برد. ھمراه داشت

باشد  س انبوه است و گذشتن از آنھا بسیار دشوار مىآن كوھھاى بس بلند و جنگلھاى ب
در اين سرزمین كشتى از گندم و مانند آن . و با اين ھمه ھمیشه از مه پوشیده است

ھا نیست و مردمى كه در آنجا  رويد و حاصل آن جز گالبى و سیب و اين گونه میوه نمى
ه و ناآگاه خود را گرفتار ارتخشثر ندانست. باشند كنند بسیار دلیر و جنگجو مى زيست مى

  .چنین سرزمینى كرده به خطر سختى افتاد

توانستند  آوردند و نه از جاى ديگرى مى زيرا چیزى براى خوردن نه از خود آنجا به دست مى
  .بدانجا آورد و راھى براى تھیه خوراك جز كشتن چارپايان باركش خود نداشتند

  .آمد خريدند و آن ھم با سختى به دست مى مىاين بود كه يك سر خر را به شصت درھم 

از اسبھا جز . شد كار به آنجا رسید كه در سفره خود پادشاه چیزى براى خوردن پیدا نمى
  .چند سرى باز نمانده ھمه را كشته و خورده بودند

تريبازوس كه گاھى در سايه دلیريھاى خود نزد پادشاه ارجمند گرديده و گاھى در نتیجه 
افتاد و اين زمان پاك از ديده او افتاده و دور رانده شده بود  يش از ديده او مىسرى خو سبك

ھمانا در سايه تدبیر او بود كه پادشاه و آن سپاه انبوه او از اين خطر بسیار سختى رھايى 
  .يافتند

شرح چگونگى آن است كه كادوشیان دو فرمانروايى داشتند كه ھر يكى در جاى ديگرى 
  .چادر زده بود

تريبازوس پس از آنكه انديشه خود را به پادشاه خبر داد و از او اجازه گرفت خود او نزديكى 
ھر كدام از پدر و پسر به آن . از آن دو فرمانروا رفته پسرش را نزد آن ديگرى فرستاد

فرمانروايى كه نزدش رفته بود چنین گفت كه آن فرمانرواى ديگر نھانى كس پیش 
كوشید كه با پادشاه به تنھايى صلح كرده و تنھا براى خود زينھار  ارتخشثر فرستاده و مى

  .بگیرد و آن فرمانرواى ديگر را در برابر آن ھمه سپاه بگزارد

  :سپس چنین گفت

پس شرط خرد نیست كه شما بدينسان خاموش بنشینید بلكه شما نیز فرستاده 
و پسر وعده دادند كه آنچه  نیز ھر كدام از پدر. بفرستید و با پادشاه گفتگوى صلح نمايید

  .نتوانند درباره پیشرفت كار آن فرمانروا دريغ نگويند

  اى از آمیز را باور كرده و ھر يكى بیدرنگ فرستاده آن فرمانروايان اين سخنان فريب
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ولى چون انجام اين . ستادندكسان خود برگزيده ھمراه تريبازوس يا پسر او نزد ارتخشثر فر
كار زمانى دير شد و بدخواھان تريبازوس فرصت به دست آورده نزد پادشاه او را به 
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خیانتكارى متھم ساختند پادشاه سخت غمگین گرديده و از اينكه اعتماد به تريبازوس 
  .كرده بود پشیمان شد

ده فرمانرواى لكن چون سرانجام تريبازوس به مقصود خود دست يافته ھمراه فرستا
كادوش نزد پادشاه آمد پسرش ھم با فرستاده رسید و بدينسان كار صلح انجام گرفته 

جنگ از میان برخاست و پادشاه به تريبازوس نوازش بیش از اندازه كرده و آسوده و 
  .شادمان به پايتخت بازگشت

زارى و ارتخشثر در اين سفر خود به ھمه نشان داد كه ترس و نامردى نه نتیجه خوشگ
زندگانى پرشكوه است چنانكه بسیارى اين عقیده را دارند بلكه ترس و نامردى ھمانا 
نتیجه فرومايگى و برخاسته از بدانديشى و نادانى است، زيرا ارتخشثر با آنكه رخت 

شك  كردند بى شاھانه در برداشته و سراپاى او با زرينه ابزار آراسته بود كه اگر قیمت مى
شد با اين ھمه آرايش و با آن عنوان پادشاھى كه داشت  ه ھزار تالنت مىبیشتر از دوازد

گذاشت و ھمیشه تركش از كمر آويخته و  تر نمى در غیرت و كوشش قدمى از ديگران پس
پیمود و  سپر بر دوش گرفته پیاده در پیشاپیش سپاھیان در آن فرازھا و نشیبھا راه مى

  .اسب خود را نیز رھا كرده بود

رت و مردانگى او و چھره شادان و خندانى كه ھمیشه داشت تو گويى به ھمین غی
بخشید و آن سفر سنگین را بر آنان چندان سبك گردانیده بود كه  سپاھیان بال و پر مى

  .پیمودند روزانه بیش از پنج میل راه مى

گاھھاى خود پادشاه و در آنجا باغ بزرگى پر از  و چون به جايى رسیدند كه از نشیمن
  .درختھاى زيبا و آراسته بود ولى در پیرامون آن جز زمینھاى خشك چیزى نبود

در اين جا ھوا بسیار سرد بود و پادشاه به سپاھیان اجازه داد كه از درختھاى آن باغ بريده 
  .براى گرم شدن به كار ببرند و بر درختھاى صنوبر و سرو دريغ نگويند

آمد كه آنھا را براندازند و سختى  را دريغ مى ولى چون درختھا گشن و زيبا بود سپاھیان
اين بود خود پادشاه تبرى به دست گرفته نخست چند . ساختند سرما را بر خود آسان مى

درختى را از بزرگترين يا زيباترين آنھا برانداخت تا پس از وى سپاھیان تیشه بر آن درختھا 
  .گزارندبنھادند و آتشھاى بزرگى پديد آورده شب را به آسانى ب
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زيان باز نگشته دسته بسیارى از سپاھیان  با ھمه اينھا ارتخشثر از اين لشكركشى بى
نتیجه ديگر اين لشكركشى آن بود كه چون . دلیر را با ھمه اسباب خود از دست ھشت

روزى او را در نزد مردمان پنداشت كه اين نافی بدانسان نافیروزمند بازگشت چنین مى
نگريست تا آنجا كه  ارج گردانیده و اين بود كه ھمیشه به نزديكان خود با ديده رشك مى بى

  .بسیارى از آنان را بكشت و اين كار از خشم يا ترس بود

از آنسوى آرامش دل . شود راستى ترس خونريزترين حالیست كه در پادشاھان پیدا مى
بینیم كه پر عنادترين و  درندگان را نیز مى. ش سودمندحالى است پر مھر و نواز
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ترند و در سايه  ترين آنھاست آن جانورانى كه نجیب ديرآموزترين آنھا ترسوترين و درنده
  .باشند تر مى دلیرى كه دارند در خور اعتمادند به پیشرفتھاى آدمیگرى آماده

ره جانشینى او كشاكش با ديد كه پسرانش دربا ارتخشثر كه اين زمان پیر شده بود مى
  .اند ھم دارند و ھر كدام ھواخواھانى از میان نزديكان و خويشاوندان شاه پیدا كرده

گفتند كه ارتخشثر چنانكه پادشاھى را به  خواھى نموده چنین مى كسانى از اينان عدالت
  .چنان بايد آن را به پسر بزرگتر خود داريوش بسپارد عنوان بزرگترين دريافته ھم

نام جوانى گرم و تندى بود و ھواخواھان بسیارى  »1«  ز آن سوى پسر كوچكتر او اوخوسا
و آنگاه او پشتش به آتوسا گرم بوده ھمیشه امید داشت كه به . میانه درباريان داشت

  .دستیارى او پدر را ھواخواه خويش خواھد ساخت

پذيرفته در كارھا انباز خود داد كه چون شاه شور او را به زنى  زيرا او به آتوسا وعده مى
اين از بسیار پیش شھرت . خواھد ساخت و بدينسان او را به سوى خويش كشیده بود

  .نگاريھاى نھانى در كار است داشت كه میانه او خوس با اتوسا نامه

ھرحال شاه براى آنكه تا فرصت از  به. چیزى كه ھست پادشاه خبر از اين كارھا نداشت
به جاى خود نشاند و او را مجال ندھد كه ھمچون عموى خود  دست نرفته اوخوس را

كوروش به كوششھايى برخیزد و بار ديگر جنگ در كشور ھخامنشى رخ نمايد داريوش را 
  راسته كه اين زمان بیست و پنج ساله بود به ولیعھدى برگزيده و به او انجام داد كه كاله

  .نامند بر سر بگزارد چنانكه خود ايشان مى »2«

______________________________  
)1.(Ochus   

  .باشد باشد گويا مقصود از آن تاج مى معناى زير لفظى عبارت مى). 2(
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تواند  در ايران ھم قانون و ھم عادت بر اين بود كه ھر ولیعھدى در آغاز ولیعھدى خود مى
  .تواند بايد اين خواھش او را بپذيرد بكند و پادشاه تا مىيك خواھش از پادشاه 

كوروش بوده و  »2«  را كرد كه زنى از برگزيدگان »1« داريوش از پدر خود خواھش آسپاسیا
  .اين زمان از آن پادشاه گرديده بود

وب و پدر و مادر او ھر دو آزاد بوده و او را خ »4« بوده در ايونیا »3«  زادگاه اين زن فوكايى
  .آموخته بودند

روزى ھنگامى كه كوروش بر سر سفره شام بوده اين را با دسته ديگرى از زنان نزد او 
پردازد و  آورند و او ايشان را پیرامون خود نشانده با آنان به كامرانیھا و خوشدلیھا مى مى

  .گردند راند و بدينسان ھمه آنان با وى گستاخ مى آمیز به زبان مى سخنان عشق
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خواند  ين يك زن كه ھمه خاموش نشسته بوده و چون كوروش او را به سوى خود مىجز ا
خواھند او را به سوى كوروش بكشانند داد  زند و چون چاكران مى از رفتن سر باز مى

  :میزند

  .ھر كه دست به من بزند ھر آينه پشیمان خواھد بود

  .شمارند از اينجا ھمگى او را دختر نادان و ناتراشیده مى

  :گويد ولى كوروش او را پسنديده به آن مردى كه اينان را آورده بود مى

  .باشد بینى كه يك زن از ھمه ديگران نیك نھادتر و نیكخوتر مى مگر نمى

كند و او را از ھمه زنان بیشتر دوست  و اين است كه چشم بر وى دوخته نگاه بسیار مى
  .دھد نام مى» خردمند«دارد و او را  مى

  .ھاى او به دست ارتخشثر افتاد كوروش اين زن ھم در میان ديگر بازمانده پس از مرگ

  .آزرده ساخت شك پدر خود را دل اينكه داريوش آسپاسیا را درخواست كرد بى

پايند از  ھاى باز آنھا را مى زيرا ايرانیان درباره زنان غیرت بسیار دارند و ھمیشه با ديده
كه در سفرى جلوتر از زنان شاه بیافتد يا اينكه اينجاست كه سزاى ھر آن كس مرگ است 

  از

______________________________  
)1.(Aspasia   

آنكه  داشتند بى مقصود زنانى است كه پادشاھان و ديگران برگزيده نزد خود نگاه مى). 2(
زن قانونى او شمرده شود و چون نامى براى آن در فارسى سراغ نداريم اين كلمه را 

  .ايم برگزيده

)3.(Phocaei شھرى از شھرھاى ايونیا بوده.  

)4.(Ionia  مقصود آن بخشى از آسیاى كوچك است كه در دست يونیان بوده و شھرھايى
  .اند در آنجا برپا كرده و نشیمن داشته
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شاھى بیابد و » برگزيده«ھاى ايشان بگذرد چه رسد به كسى كه نزديك  پھلوى گردونه
  .دست به او بزند

ارتخشثر ھم با آنكه در راه ھوسرانى برخالف ھمه قانونھا دختر خود را به زنى گرفته و جز 
از او ھم برگزيدگانى كه شماره آنھا كمتر از سیصد و شصت زن زيبا نبود در حرمخانه 
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د كه آسپاسیارا زن داشت با اين ھمه چون او يك زن را داريوش خواست چنین پاسخ دا
آزادى است و اختیار خود را دارد كه اگر خواست به سوى تو بیايد و اگر نخواست نیايد او را 

  .مجبور ساخت

  .و گمانش آن بود كه ھرگز آسپاسیارا به سوى داريوش نخواھد رفت

ولى برخالف اين گمان چون از دنبال آسپاسیارا فرستادند و چگونگى را به او گفتند وى به 
  .سوى داريوش رفت

  .از اينجا ارتخشثر به حكم قانون ناگزير شد كه او را به داريوش واگزارد

ولى در دل خود سخت ناراضى بود و از اين جھت اندكى نگذشت كه او را از داريوش گرفت 
نامند  مى» آناھید«كه ايرانیان ) ھمدان(در ھاكباتان  »1« و حكم داد كه در پرستشگاه ديانا

  .به كار پرداخته با مانده عمر خود را با پاكدامنى در آن كار نیكو به سر دھد

بدينسان خواست پسر خود را گوشمالى دھد ولى گوشمالى نرم و آبرومندى كه با 
  .پاكدلى توأم باشد

بود كه دل به آسپاسیارا باخته او را ولى داريوش سخت خشمگین گرديد و اين از آن جھت 
داشت يا از اينكه آن كار پدر خود را از راه اھانت و ريشخند  اندازه دوست مى بى
  .دانست مى

گونه كوشش به كار برد تا او را ھر  ھرحال تريبازوس چون اين چشم او را دريافت ھمه به
  .چه بیشتر خشمگین گرداند

ارتخشثر در دل داشت و شرح چگونگى آن اين است  چرا كه خود او نیز چنین خشم را بر
  .نگاريم كه مى

نامى را به فارنابازوس و  »2« ارتشخثر كه دختران بسیار داشت وعده داده بود كه آپاما
  .و آمستريس را به تريبازوس به زنى بدھد »4«  نامى را به ارونتیس »3«  رھودوگونه

______________________________  
)1.(Diana نام خداى مادينه از خدايان يونان و روم بوده.  

)2.(Apama   

)3.(Rhodogune   

)4.(Orontes   
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ولى از اين سه تن در زمینه آمستريس وعده خود را انجام نداده او را خويشتن به زنى 
  .را به تريبازوس نامزد ساختگرفت و براى جبران اين كار دختر كوچكتر از آن آتوسا 

  .ايم ھم او را به زنى خود گرفت لیكن سپس به اين دختر نیز دلباخته چنانكه گفته

ناپذيرى با شاه افتاد و حالى را كه تا آن زمان  آمد تريبازوس به دشمنى آشتى از اين پیش
  .ھرگز نداشت پیدا كرد

وارى در پیش او ھرگز مواظب رفتار و زيرا او نه در زمان ارجمندى نزد شاه و نه در ھنگام خ
شرم بود و در زمان خوارى  باك و بى اخالق خود نبود بلكه در ھنگام ارجمندى سخت بى

  .نمود سخت درشتخويى و مردم آزارى مى

  .گفت بارى تريبازوس آتش بر روى آتش داريوش جوان افزوده ھمیشه او را تحريك كرده مى

  شود؟ است كه ھرگز شورى در كارھا با شما نمىاين چه كاله راسته به سر گذاردن 

  .و آنگاه شما بايد ھمیشه نگران كار خود باشید

كوشد و در آرزوى  زيرا برادرى داريد كه به دستیارى زنان ھمیشه به زيان شما مى
  .ولیعھدى است

ھاى او  نیز پدرى داريد كه چندان سست نھاد و متلون است كه ھرگز به كار و وعده
  .توان داشتاطمینان ن

مگر نديدى كه به جھت يك دختر ايونى قانونى را كه نزد ايرانیان سخت ارجمند بود 
  .بشكست

  !از كجا چنین كس سخن خود را درباره تاج و تخت تغییر ندھد و تو را در ولیعھدى نگھدارد؟

  :سپس گفت

  :بھره شدن تو از پادشاھى يكسان نیست به پادشاھى نرسیدن اوخوس يا بى

زيد و كسى  وخوس يك رعیتى بیش نیست كه اگر ھم پادشاھى نیافت آسوده مىزيرا ا
  .كند بر او نكوھش نمى

اى يا بايد پادشاه باشى و يا چشم از جان خود  ولى تو كه نامزد پادشاھى گرديده
  .بپوشى

  .انگیز تريبازوس سپرد داريوش از اين سخنان پاك از جا در رفته و خويشتن را به دست فتنه
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سرايان كه از كار و نقشه  كسان بسیارى ھم با آنان ھمداستان شدند ولى يكى از خواجه
آنان آگاھى داشت چگونگى را به ارتخشثر خبر داد و نیز راه آن را كه درستى و نادرستى 

  .خبر دانسته شود نشان داد

  .ه خوابگاه پادشاه درآمده او را در رختخواب بكشندزيرا نقشه آنان اين بود كه شبانه ب

  .ارتخشثر چون خبر را شنید نخواست كه چنین خبر بیمناكى را ناشنیده بیانگارد

  .نیز نخواست درباره خبرى كه ھنوز دلیلى بر درستى آن نیست به كارى بپردازد

ھمیشه با  سراى دستور داد كه تدبیرى كه انديشید اين بود كه از يك سوى به خواجه
  .داريوش و ھمدستانش باشد و آنان را بپايد

از سوى ديگر دستور داد كه در اطاق خواب او ديوارى كه پھلوى رختخواب او بود شكافته 
  .درى از آنجا بگزارند كه به اطاق ديگرى باز شود و روى آن در را با پرده بپوشانید

ه در چه ھنگام و ساعتى بر سر سراى خبر داد ك بدينسان چون زمان نزديك شده و خواجه
او خواھند آمد ارتخشثر آن شب را در خوابگاه خود آرمیده منتظر درآمدن كشندگان گرديد و 

ھاى آنان را ديده  چون آنان به خوابگاه درآمدند از جاى خود برنخاست تا ھنگامى كه روى
نزديك  بسیارى از ايشان را بشناخت ولى چون ديد كه با شمشیرھاى آخته به سويش

شوند ديگر نايستاده و از جا برخاسته و پرده را باال زده از آن در به اطاق ديگر رفت و در  مى
  .را از پشت بسته صدا به فرياد بلند نمود

كشندگان چون ديدند كه پرده از روى كار برداشته شده و از آن سوى دست به مقصود 
ه به تريبازوس و ديگران خبر دادند تا نیافتند ناگزير از ھمان راھى كه آمده بودند بازگشت

  .آنان گريخته خود را رھا سازند

خود تريبازوس با پاسبانان پادشاھى برخورده چون . اينان ھر كدام راه ديگرى پیش گرفتند
خواستند او را دستگیر كنند كسانى از ايشان را بكشت و سرانجام او را گرفتن نتوانسته، 

  .نداز دور با حربه از پاى انداخت

اما داريوش چون او را با بچگان خود به محاكمه كشیدند، پادشاه قاضیان دربارى را بر 
گماشت تا او را محاكمه كنند و چون خود پادشاه به محاكمه نیامده بلكه اتھامنامه به 

اى فرستاد به دبیران خود چنین دستور داد كه راى ھر يك از قاضیان را  دستیارى نماينده
  .د او برده شودبنويسند تا نز
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كه  بريد به اطاق درآمده ولى ھمین مىمیرغضب با تیغى كه ھمیشه سر گناھكاران 
دانست گناھكار داريوش است ترس بر او چیره شده خود را پس كشید و از در بیرون رفته 

  :چنین گفت

من آن توانايى و دلیرى كه سر پادشاھى را ببرم ندارم ولى باز جرو فرمان قاضیان كه دم 
ا گرفته با يك دست او را به زمین در ايستاده بودند، دوباره بازگشته و موھاى سر داريوش ر

  .خوابانید و با دست ديگر با تیغ سر را از بدن جدا كرد

گويند كه قاضیان حكم را با بودن خود ارتخشثر دادند و داريوش چون مرگ را  برخى مى
پیش چشم ديد سراسیمه خود را بر پاھاى پدر انداخته آمرزش خواست ولى ارتخشثر به 

پا خاسته شمشیر خود را كشیده چندان زد كه او را از جان جاى آمرزش خشمناك به 
  :سپس ھم روى به سراى خود آورده در برابر آفتاب به نماز ايستاده چنین گفت. انداخت

آسوده بزيید اى مردم ايران و به ھمه ديگران پیام برسانید كه اھورامزداى توانا از 
  .باز جستراه كینه  ھاى ناپاك و بى كوشندگان در راه انديشه

جويى از اين پس میدان امیدھاى اوخوس بازتر شده و به پشتیبانى  اين بود نتیجه آن فتنه
كه پس از او يگانه بازمانده از پسران  »1«  آتوسا امیدوارتر گرديده ولى ھنوز از آرياسپیس

كه يكى از پسران ناقانونى پدرش بود بیمناك  »2«  قانونى پدرش بود و از آرسامیس
زيرا آنكه آرياسپیس بود از ديرزمانى ايرانیان او را نامزد پادشاھى برگزيده بودند . تزيس مى

  .خوبیھاى او بود نھادى و ستوده و اين نه به جھت بزرگترى او از اوخوس بلكه در سايه نیك

آرسامیس نیز در سايه خرد و دانايى خود به راستى شايسته پادشاھى بود و از آن سوى 
  .داشت و اين موضوع بر اوخوس پوشیده نبود سیار دوست مىارتخشثر او را ب

بارى اوخوس بر ھر دوى اين جوانان دام گسترده و چون در راه آرزوھاى خود از خونريزى 
  .ھم باك نداشت كمر به نابودى ھر دوى آنان بست

درباره آرياسپیس . انگیزى آرسامیس را از راه خوانخوارى و آرياسپیس را از راه حیله
   سرايان و نزديكان پدر خود را فريفته بدان واداشت كه خبرھايى پراكنده نمايند بدين جهخوا

______________________________  
)1.(Ariaspes   

)2.(Arsames شدند پسران ناقانونى آن پسرانى بودند كه از برگزيدگان زاده مى.  
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پادشاه از آرياسپیس سخت رنجیده و بر آن سر است كه او را با ھرگونه مضمون كه 
  .شكنجه و سختى بكشد
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گفتند چنانكه روزى گفتند به  اينان اين گفتگو را به میان انداختند و ھر روز سخنى مى
  .زودى اين كار انجام خواھد گرفت

  .شدروز ديگرى خبر آوردند كه زمان كار رسیده و اينك بدان آغاز خواھد 

رسید جوان بیچاره را چندان  اين خبرھاى دروغ كه پیاپى به گوش آرياسپیس مى
بھره  سراسیمه ساخت كه دل از جان كنده با خوردن درمان زھرآلودى خود را از زندگى بى

  .ساخت

  .پادشاه چون خبر را شنید سخت نالیده گريه نمود و شايد علت آن را نیز دانست

ز توان انداخته ياراى آن را نداشت كه به جستجو و بازپرس ولى اين زمان پیرى او را ا
  .برخیزد

بندد و در ھمه كارھاى خود با او شور  از اين پس ناگزير بود كه امید خود را به آرسامیس به
  .نمايد

توانست كار خود را به  ولى اين زمان اوخوس را تاب شكیبايى بازنمانده بیش از اين نمى
پسر تريبازوس را پیدا كرده او را بر آن واداشت كه  »1«  ود آرپاتیستأخیر بیاندازد و اين ب

  .آرسامیس را با دست خود كشت

اين زمان ارتخشثر سخت پیر شده و جز بھره كمى از زندگى نداشت و اين بود كه چون 
گونه زارى  خبر كشته شدن آرسامیس را شنید ديگر تاب نیاورده از فشار درد و غم با ھمه

  .گفتبدرود جان 

  »2« .در اين ھنگام سال او نود و چھار زمان پادشاھیش شصت و دو سال بود

  .گزيد شمارند و از خونريزى دورى مى در زمانھاى آخر او را پادشاه مھربان مى

ولى پسر او اوخوس كه پس از وى پادشاھى يافت خونخوارترين و بیباكترين ھمه 
  .پادشاھان ھخامنشى بود

______________________________  
)1.(Arpates   

اگر اين نوشته راست باشد ارتخشثر كسى است كه ديگرى از پادشاھان ايران به ). 2(
شناسیم ولى اين نوشته پلوتارخ  اندازه او پادشاھى نكرده مگر پادشاھانى كه ما نمى

  .اند شتهيقین نیست و ديگران سالھاى پادشاھى ارتخشثر را چھل و سه سال نو
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پس از آنكه يك دور پادشاھى پرشكوھى بر  »2«  پسر زيوگسیداموس »1«  آرخیداموس
  .الكیدومونیان راند، بدرود جھان گفته از خود دو پسر بازگذاشت

  .زن بس نجیبى بود »3« آگیس پسر بزرگتر و مادر او المپیدويكى از آنھا 

  .نام داشت »4« تر و مادر او ايوپولیا ديگرى آگیسیالوس پسر كوچك

  .از روى قانون جانشینى پدر از آن آگیس بود

شد زندگانى عادى خواھد داشت از روى رسم  از اين جھت آگیسیالوس كه پنداشته مى
نمودند و بر شكیبايى و فرمانبردارى از بزرگان  بیت مىكشور او را سخت و استوار تر

  .آوردند اش باز مى آزموده

  .بچگانى كه بايستى پادشاه شوند از اين تربیت توانفرسا بر كنار بودند

ولى اگیسیالوس كه پسر كوچكتر شاه بود دچار آن تربیت گرديده سپس كه قضا را 
پارت گرديد كه نیكنھادى پادشاھى را با پادشاھى به دست او افتاد نكوخوترين پادشاه اس

  .ورزيدگى و فروتنى كسان عادى را يكجا داشت

مینامیدند پرورش » گروه«زمانى كه او كودك بود ھم چون ديگران در پرورشگاه بچگان كه 
يافت و در ھمین جا بود كه با لوساندير آمیزش نموده و در سايه آراستگى خود او را به  مى

  .سوى خويش كشید

______________________________  
)1.(Archidamus   

)2.(Zeuxidamus   

)3.(Lampido   

)4.(Eupolia   
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تر از پاى ديگرش بود ولى اين عیب چندان نمودار نشده از زيبايى جوانى او  يك پاى او كوتاه
گويى  نكرده چه بسا كه خود او زبان به لطیفهكاست و چون خويشتن پرواى آن را  نمى
  .از اينجا ديگران ھم پرواى آن را نداشتند. گشاد مى

از آن سوى ھمت مردانه او و شوقى كه بر پیشرفت و برترى داشت بیشتر از آن بود كه 
  .لنگى پا جلوش را بگیرد و او را از پرداختن به كارھاى دلیرانه و بزرگ باز دارد
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اى در دست نیست زيرا در زندگى به چنین كارى اجازه نداده براى  يا پیكرهاز او تنديسى 
  .پس از مرگ نیز سخت غدغن نمود

نمود ولى تن صافى داشته چھره  اند مرد كوچك اندامى بود و ديدارش خوار مى گفته
  گشاده و خوى نیكوى او باعث بود كه مردم دوستش دارند

  .داشتند اش مى نديدهدر پیرى نیز بیش از جوانان نكوروى پس

آرخیداموس چون مادر او را گرفت ايفوران او را به جريمه محكوم : نويسد ثئوفراستوس مى
  .ساختند

  »1« .زيرا گفتند زن كوچك اندامى گرفته كه براى ما پادشاھان كوچك خواھد زايید

پادشاه آگیسیالوس تازه به پادشاھى رسیده بود كه خبرھا از آسیا رسید درباره اينكه 
ايران به يك رشته ساز و برگ دريايى بزرگى دست زده و بر آن سر است كه اسپارتیان را 

  .بھره گرداند از فرمانروايى و چیرگى در دريا بى

لوساندير آرزومند گرديد كه به آسیا شتافته در آنجا به دوستان و ياران خود كه ھر كدام را 
  .به فرمانروايى شھرى گمارده بود ياورى كند

گرفتند بیشتر ايشان  و اين ياران او چون رفتار بیدادگرانه داشتند و به زيردستان سخت مى
  .را مردم از شھرھا بیرون رانده يا خود كشته بودند

______________________________  
پلوتارخ در اينجا شرحى از خیانت الكبیاديس به زن اگیس و آنكه پسرى از او زايیده ). 1(

پسر را آگیس از خود ندانست و اين بود كه پس از مرگ آگیس در سايه شده و اين 
ھمراھى لوساندير پادشاھى به اگیسیالوس رسید راند كه پیش از اين آن داستان را 

  .سروده ما از ترجمه آن در اينجا چشم پوشیديم

سپس ھم شرحى از چگونگى رفتار اگیسیالوس با خويشان خود و با بزرگان اسپارت 
  .كه چون جنبه تاريخى نداشت از آن ھم چشم پوشیدمآورده 

  .ايم به عبارت ديگر از آغاز سرگذشت اگیسیالوس تا اينجا در ترجمه به اختصار گرايیده

  .ايم ھم چنین در بخشھاى آينده برخى داستانھاى مكرر را انداخته
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دار  بر آن واداشت كه سردارى يك لشكرى را به آسیا عھدهھرحال او اگیسیالوس را  به
گردد كه بدينسان جنگ از خاك يونان به خاك ايران بیفتد و پیش از آنكه پادشاه ايران به 

  .مقصود دست يابد از او جلوگیرى شود
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نیز او به دوستان خود در آسیا چنین نوشت كه فرستادگانى فرستاده لشكركشى 
  .ر گردنداگیسیالوس را خواستا

دار گرديد كه سى تن  و چون اگیسیالوس به دار الشورى آمد اين سفر را به آن شرط عھده
نیز دو ھزار تن برگزيده از . اسپارتیان به عنوان سركرده يا براى شور ھمراه او باشند

  .اند و شش ھزار از ھمدستان يونانى ھمراه او باشند بندگانى كه تازه آزادى يافته

ساندير اثر خود را بخشیده و اگیسیالوس بدانسان كه او خواسته بود به بارى كوشش لو
  .سفر فرستاده شد و او يكى از سى تن ھمراھیان اگیسیالوس برگزيده شد

احترام لوساندير اين زمان در سايه مھر و دوستى كه با اگیسیالوس داشت بیشتر از پیش 
بود تا از كوششى كه در زمینه  گرديده و اگیسیالوس از اين كار آخر او بیشتر خرسند

  »1« .پادشاھى او پس از مرگ آگیس به كار برده بود

تیسافرنیس نخست از اگیسیالوس انديشه كرده اين را پذيرفت كه شھرھاى يونانى را در 
  .آزادى خودشان باز گزارد، ولى چون سپس بسیج نیرو بیشتر نمود به قصد جنگ افتاد

بست بسیار  اشت زير امیدى كه به لشكركشى خود مىاگیسیالوس ھم اندوھى از آن ند
انديشید در جايى كه گزنفون با ده ھزار تن از دل آسیا راه  بیش از آن بود و چنین مى

برگرفته و در ھمه جا بر ايرانیان چیره درآمده چگونه سزاست كه او با لشكر اسپارتیان كه 
یا كند و كارى انجام نداده امروز خداوندان دريا و خشكى ھر دو ھستند سفرى به آس

  بازگردد؟

از اين جھت بود كه ھنوز پیش از خود تیسافرنیس اين پیمان آشتى را او به ھم زد و در 
اين میان يك تدبیر جنگى خوبى به كار بست بدينسان كه شھرت داد، عزيمت كاريا خواھد 

ناگزير ساخت، ولى كرد و با اين تدبیر تیسافرنیس و سپاه او را به بیرون رفتن از آنجا 
كه اين كار شد از نیم راه برگشته ناگھان به فروگیا درآمد و شھرھايى در آنجا بگرفت  ھمین

شكنى با ھمدستان خیانت به خدايان  و از اين راه به ھمدستان خود فھمانید كه اگر پیمان
   باشد نیرنگ مى

______________________________  
اگیسیالوس با لوساندير و اينكه لوساندير به ھلسپونت در اينجا داستان كشاكش ). 1(

نگارد ولى چون اين داستان در جاى ديگرى آورده شده ما از ترجمه  فرستاده شد مى
  .چشم پوشیديم
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بود دشمن را با نیرنگ پاداش دادن جز نیكى نیست و چون از جھت نداشتن سواره ناتوان 
داد به ايفیسوس بازگشت نموده و در آنجا به تھیه  و آنگاه از قربانیھا فالھاى بد روى مى

  .كردن سواره پرداخت
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خواستند خودشان در جنگ كار كنند از ھر كدام يك سواره  بدينسان كه توانگرانى كه نمى
ر بودند خواست كه اسب و سپاھى ھر دو را تھیه كنند و چون بسیار كسان آرزومند اين كا

  .در اندك زمانى لشكرگاه پر از سواره گرديد

و اينان نه كسانى بودند كه از ناچارى به سپاھیگرى درآيند بلكه مردان دالور جنگجويى 
  .بودند

زيرا ھر كسى كه ورزيده جنگ يا خواھان آن نبود ھر كدام دلیر جنگجويى را به جاى خود 
  .كرد كرايه مى

زيرا او ھم يك ماديان خوب و گرانبھا را از يك مرد . ون بوداين خود پیروى از كارآگا ممن
  .ترسوى توانگرى پیشكش پذيرفته خود آن مرد را از سپاھیگرى بركنار داشت

فروختند چنین  و چون دستگیرانى را كه از فروگیا گرفته بودند به فرمان اگیسیالوس مى
  .دستور داد كه رختھاى آنان را كنده لخت بفروشند

ن كار را كردند رختھا خريداران بسیارى داشت از آن سوى تنھاى آن كسان كه و چون اي
شد از جھت ورزش نكردن و تن خود را پوشیده داشتن ھمگى سفید و نازك  پیدا مى

اگیسیالوس كه در آنجا ايستاده بود به . خنديدند نمودند كه ريشخند كرده مى پوست مى
  :گفت پیرامونیان خود مى

ايد و اينھا چیزھايى است كه شما به دست  اند شما به جنگ ايشان آمده اينان آن كسانى
  »1« .خواھید آورد

و چون زمستان به انجام رسیده ھنگام لشكركشى رسید اگیسیالوس دلیرانه اعالن داد 
  .كه لشكر بر سر لوديا خواھد برد

   نداشت و چنینولى تیسافرنیس كه نیرنگ پیشین او را ديده بود اين اعالن را نیز نیرنگى پ

______________________________  
اند مقصود او اين بود كه ناتوانى و كمزورى مردان آسیا را  چنانكه در تاريخھا شرح داده). 1(

. به يونانیان نشان داده آنان را دلیر و شیرگیر گرداند و اين بود آن تدبیر را به كار برد
از اين جھت تنھاى ايشان سفید . كردند نمىپوشیدند و ورزش ھم  آسیايیان رخت دراز مى

كردند و اين بود تنھاى  و پوستشان نازك بود ولى يونانیان رخت كوتاه پوشیده ورزش مى
  .گرديد ايشان و پوستشان كلفت مى
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چرا كه آنجا سرزمین  .كرد كه اگیسیالوس كاريا را براى جنگ با او خواھد برگزيد باور مى
باشد و  ناھمواريست و براى تاخت سوارگان كه در میان يونانیان كمتر بودند سازگار نمى

  .اين بود كه با سپاه روانه آنجا گرديد
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ولى سپس چون دانست كه اگیسیالوس بدانسان كه گفته بود لشكر به سوى سارديس 
سايه چابكى سوارگان خود به زودى به  كشید اين بود با شتاب از دنبال او روانه گرديد و در

پرداختند  اى را كه از دنبال لشكر افتاده به تاراج و ويرانى مى يونانیان رسیده آن دسته
اگیسیالوس دريافت كه سوارگان دشمن از پیادگان جلوتر افتاده . دريافته كشتار نمود

بود با شتاب  است ولى خود او ھمه سپاه را از پیاده و سواره در يك جا داشت اين
گرفتند با  بازگشته و آماده جنگ گرديد و پیادگان سبك ابزار را كه سپر در دست مى

سوارگان به ھم درآمیخته و به آنان دستور داد كه با شتاب روانه گرديده جنگ را آغاز كنند 
  .ھاى سنگین ابزار از پشت سر روانه گرديد و خود او ھمراه دسته

داد كه ايرانیان شكست يافته روى گردانیدند و يونانیان از اين نقشه او نتیجه درستى 
  .دنبال ايشان تاخته بر لشكرگاه آنان دست يافتند و بسیارى از آنان را بكشتند

نتیجه اين فیروزى بسیار گرانبھا بود زيرا گذشته از آنكه يونانیان آزاد گرديده به گرد آوردن 
پرداختند خود تیسافرنیس ھم ستمھايى را كه به آذوقه و به تاراج و غارت شھرھا و آباديھا 

  .يونان كرده و خود را به دشمنى آنان شھره ساخته بود اين زمان سزاى نیكى يافت

  .را فرستاد كه سر او را از تنش جدا كند »1«  زيرا پادشاه ايران تیثرايوستس

بازگشت خرسند سپس خود او اگیسیالوس از در دوستى درآمده قصد آن كرد كه او را به 
  .گرداند و نمايندگان نزد او فرستاد كه پول گزافى پیشنھاد كنند

درباره . اگیسیالوس پاسخ گفت كه اختیار صلح در دست الكیدومنیان است نه در دست او
  .باشد پول نیز بیشتر اختیار در دست سپاھیان مى

راجى توانگر گردانند نه خواھند كه جنگ كرده خود را با مالھاى تا زيرا يونانیان ھمیشه مى
ھرحال او آرزومند احترام  ولى به. با پول رشوه كه از دشمن دريابند و جنگ رھا كنند

زيرا او به دشمن يونان كه تیسافرنیس باشد سزاى دادگرانه داده . باشد تیثرايوستس مى
  .تواند لشكرگاه خود را تا فروگیاپس ببرد است و به نام اين احترام مى

______________________________  
)1.(Tithraustes حاكم آسیاى كوچك كه به جاى تیسافرنیس آمده بود.  
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و چون از آنجا حركت كرد در میان راه تومارى از . براى اين كار ھم سى تالنت خرج دريافت
گذشته از سردارى در خشكى به فرماندھى دريا نیز حكمرانى اسپارتا به او رسید كه او را 

  .برگزيده بودند

ترين مرد به  خود او اين زمان برگزيده. چنین احترامى درباره كسى جز او كرده نشده بود
گفته اين احترام و پايگاه را در سايه شايستگى  »1«  رفت و چنانكه ثئوپومپیوس شمار مى

  .زور و نیرو يافت نه در نتیجه و برازندگى خود مى
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را به فرماندھى كشتیھا  »2« ولى او خطايى را مرتكب شد و آن اينكه پیساندير
با آنكه كسان ديگرى فراوان بودند و در اين كار او نه سود توده را بلكه رابطه . برگماشت

جست كه خواھر  كرد و بیش از ھمه دل زن خود را مى خويشاوندى خود را رعايت مى
  .پیساندير بود

ون او لشكر را به سرزمین فارنابازوس برد در آنجا ھم آذوقه فراوان بود و لشكر آسايش و چ
 »3« از آنجا روانه سرحدھاى پافالقونیا. يافتند و ھم خود او پولھاى بسیارى فراھم آورد

پادشاه آنجا را به ھمدستى يونانیان كشانید و اين كار را او با دلخواه  »4«  گرديده گوتوس
  .زيرا از پاكدلى و نیكى اگیسیالوس متأثر گرديده بود. خود پذيرفت

از ھنگامى كه از نزد فارنابازوس آمده بود ھمیشه در چادر آگیسیالوس  »5«  سپئردات
را پسرى ھم بود بسیار زيبا كه  او. كرد و در ھمه جا ھمراه او بود پاسبانى او را مى

سپس يك ھزار . نام داشت و اگیسیالوس او را به زنى به كوتوس داد »6«  میگاباتیس
سواره و دو ھزار پیاده سبك ابزار ھمراه برگرفته از آنجا به فروگیا بازگشته و در آنجا 

رو بشود  بهچه او ياراى آنكه در میدان رو. سرزمینھاى فارنابازوس را به چپاول پرداخت
كرد و اين بود كه چیزھايى گرانبھاى خود را  نداشت و به پاسداران شھر نیز اطمینان نمى

رفت و جز يك دسته سپاھى بر گرد سر خود  برداشته ھمیشه از جايى به جاى مى
اسپارتى بر لشكرگاه او  »7«  نداشت تا ھنگامى كه سپئردات به ھمدستى ھريپیداس

  .را از دستش ربودند دست يافته ھمگى دارائیش

كه  نمود، چنان اندازه مى اين ھريپیداس مرد سختى بود و به مال تاراجى آزمندى بى
   كسان

______________________________  
)1.(Theopompus   

)2.(Pisander   

)3.(Paphlagonia   

)4.(Gotys   

زگشت او را ھمان است كه در پیش گفته كه لوساندير چون به ھلسپونت رفت در با). 5(
ھمراه آورد و او يك تن از سركردگان ايرانى بود كه از فارنابازوس رنجیده و از او رو گردان 

  .شده بود

)6.(Megabates   

)7.(Herippidas   
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داشت كه او پافشارى . سپئردات كه از مال تاراجى رسد برداشته و توانگرى يافته بودند
آنھا را از دست ايشان برگیرد و ھمین سختى او باعث گرديد كه سپئردات بار ديگر ھواى 

  .خود را تغییر داده به ھمراھى مردم پافالگونیا به سارديس رفت

آمد سخت برآشفت زيرا گذشته از آنكه بدينسان يك سر كرده  اگیسیالوس از اين پیش
داد خود اين داستان كه كسى از  از دست مىدالور جنگجويى را با يك دسته سپاھیان 

ديدگى و آزمندى از خود نشان بدھد ننگى براى او بود كه  اسپارتیان تا به آن اندازه تنگ
  .خواست از چنین شھرت زشتى اسپارتیان را پاك نگھدارد ھمیشه مى

 ھرحال پس از ديرى فارنابازوس فرصت به دست آورده بار ديگر با آگیسیالوس رابطه به
پادشاه كوزيكوس بود كه دشمن ھر دوى  »1«  ھمدستى يافت و آن از جھت اپولوفانیس

اگیسیالوس بیشتر از او به جايگاھى كه قرار داده بودند رسیده در . شد آنان برشمرده مى
ھا نشست و چون فارنابازوس به آنجا رسید و پوستھاى نرم و  سايه درختى روى گیاه

ده بود از ديدن آن، حال آگیسیالوس پژمرده گرديده آنھا را ھاى زيبا با خود آور قالیچه
  .ھا برنشست با آنكه رختھاى پاكیزه و زيبايى دربرداشت چنان بر روى گیاه نگسترد و ھم

فارنابازوس دلى پر از كینه و شكايت داشت و چون اندك زمانى را به خاموشى گزاشت 
ومونیان كرده بود و خود كارھاى مھم نیكیھايى كه در زمان جنگھاى پلوپونیسوس به الكید

و پربھايى بود يادآورى كرده چنین گفت كه به پاداش اين نیكیھا سرزمین او را ويران 
  .اند ساخته و انبوھى از كسان او را كشته

اسپارتیان كه در آنجا بودند ھمگى سر به زير انداختند و اين خود عالمت آن بود كه 
  .دھند ند و گواھى مىنماي ھاى او را تصديق مى گفته

  :ولى اگیسیالوس پاسخ داده گفت

اى فارنابازوس آن ھنگام كه ما با پادشاه ايران كه خداوند شماست رشته دوستى 
  .نموديم داشتیم با شما ھم دوستانه رفتار مى

  .كنیم ايم با شما نیز دشمنى مى ولى اكنون چون از او رشته دوستى را بريده

شماريم و اگر با شما بدى  را يكى از ابزارھاى او مى راستى اين است كه ما شما
  .كنیم نه از بھر آنكه قصد آزردن شما را داريم بلكه آزردن خداوند شما را خواستاريم مى

______________________________  
)1.(Apollophanis   
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يونانیان را بر بندگى پادشاه ايران برگزينید آن زمان ھمه اين ولى ھرگاه شما دوستى با 
سپاھیان و ھمگى آن كشتیھا در اختیار شما خواھد بود كه به دستیارى آنھا كشور خود 
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را نگھدارى و آزادى خود را كه اگر آن نباشد چیزى در زندگانى در خور دوست داشتن 
  .نیست نگھدارى

  :چنین پاسخ داد فارنابازوس مقصود او را دريافته

شك نزد شما خواھم  اگر پادشاه ايران ديگرى را به جاى من فرستاد من از آن زمان بى
من نیز جز . سپارد نمايد و حكمرانى به دست من مى آمد، ولى تا او به من اعتماد مى

  .وفادارى نخواھم نمود و ھرگز كوششى را در راه پیشرفت كارھاى او فرو نخواھم گذاشت

او را آگیسیالوس سخت پسنديده دست او را فشرد و چون او برفت چنین  اين پاسخ
  :گفت

  .چقدر آرزومندم كه چنین مرد دلیرى دوست من بود نه دشمنم

فارنابازوس كه رفته بود ولى پسر وى ھنوز در آنجا ايستاده، پس به سوى اگیسیالوس 
  :دويده با لبخند چنین گفت

  .من باشیدخواھم شما میھمان  آگیسیالوس من مى

  .اين گفته زوبینى را كه در دست خود داشت به او پیشكش كرد

آگیسیالوس از آن ادب و از چھره نجیبانه آن پسر سخت متأثر گرديده چشم به پیرامون 
بینید و چون  باشد مى خود انداخت كه آيا چیزى كه شايسته پاداش دادن به او مى

و برگ زيبايى دارد آن را برگرفته و به نیز افتاد كه زين  »1«  چشمش به اسب ادايوس
  .پاداش به آن جوان پاكنھاد داد

ولى مھر او به آن جوان در اين اندازه ھم نايستاد و ھمیشه او را در ياد خود داشت تا 
ھنگامى كه برادرانش او را از كشور خويش بیرون راندند و او به نام بیرون راندگى در 

گونه  نمود و ھیچ گونه نگھدارى از او نمى ھمه زيست و آگیسیالوس پلوپونیسوس مى
  .ساخت نوازش از او دريغ نمى

  .شد از جمله او ھواخواه جوانى از اسپارتیان بود كه پھلوان شمرده مى

چون ھنگام بازيھاى اولمپیاد رسید اين جوان را از جھت بزرگى جثه و فزونى نیرو كه از 
  .دپذيرفتن ديدار او پديدار بود به فھرست نمى

______________________________  
)1.(Idaeus   
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جوان ايرانى به پشتیبانى او برخاسته و نزد آگیسیالوس رفت و در سايه میانجیگرى او 
  .دشوارى گزارده گرديد آگیسیالوس ھوادارى از آن جوان اسپارتى نمود و بدينسان كار بى

نمود مگر در زمینه دوستان خود  بند به دادگرى از خود مى گونه پاى ھنگامھا او ھمه در ديگر
  .داد كه ايستادگیھا نشان مى

  :خوانند و آن اينكه پادشاه كاريا نوشته شده كه به نام او مى »1«  اى به ادريوس يك نامه

   ببخشنیكیاس اگر بیگناه است او را بر خودش ببخش و اگر گناھكار است بر من 

جست و  اين رفتار ھمیشگى او با دوستانش بود ولى ھنگامى نیز از اين رفتار كناره مى
  .گزيد پیشرفت كارھا را بر رعايت دوستان برمى

  .داد چون به ناگھان و نابسامان روانه گرديد از جمله ھنگامى كه لشكر را كوچ مى

كرده از او خواستار دستگیرى و يكى از دوستان او كه بیمار بود و بر زمین بماند و فرياد 
  :ھمراھى نمود اگیسیالوس پشت خود را به سوى او گردانیده چنین گفت

  .چه سخت است كه خرد و دلسوزى در يك جا باشد

  :فیلسوف نقل نموده »2«  اين داستان را ھیرونوموس

  .يك سال ديگر جنگ ھم به سر رسید

تر پراكنده گرديده بود تا آنجا كه در اين مدت شھرت و نام نیك آگیسیالوس ھر چه بیش
  .شنید پادشاه ايران پیاپى ستايش پاكنھادى و خردمندى و زندگانى بسیار ساده او را مى

يافت كه در سراسر جھان مردم احترام به نام او دارند و ھوادار وى  خبرھايى نیز مى
  .باشند مى

گزيد و اين  د نشیمن مىھا پرستشگاھى را براى خو كرد در فرودگاه ھر زمان كه سفر مى
  .براى آن بود كه خدايان به ھمه كارھاى او آگاه باشند

  .دارند در جايى كه ديگران كارھاى نھانى خود را از ھر كس پوشیده مى

  .خوابید تر از آن او نمى تر و سفت در سراسر آن لشكر ھیچ كسى بر رختخواب درشت

نمود و  فصلھاى سال در نزد او يكسان مى پروا بود كه سراسر تا اندازه به سرما و گرما بى
  .انگاشت ھمه طبیعى مى

   ديدند كه اندازه خرسند بودند از اينكه مى آنگاه يونانیانى كه در آسیا نشیمن داشتند بى
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______________________________  
)1.(Idirus   

)2.(Hieronymus   

  237: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اندازه زندگانى  فرمانروايان آسیا با آن سركشى و غرورى كه دارند و باشكوه بىبزرگان و 
كنند و از  لرزند و گردن كج مى دار بر خود مى كنند در برابر مردى با رخت پاره و وصله مى

  .دھند آيد قصد و درخواست خود را تغییر مى ھاى كوتاھى كه از دھان او در مى جمله

یا كنون از دست ايرانیان درآورده شده و اگیسیالوس بخش بسیارى از شھرھاى آس
آنكه خونى بريزد و يا كسى را از شھرھا بیرون  سامان و ايمنى در آنھا برپا ساخته بود بى

  .براند

خواست جنگ را از كنار دريا دورتر برده و راه میانه آسیا را پیش  اين بود اگیسیالوس مى
ھرھاى خود او ھاكماتان يا شوش تعرض كند و او را به بگیرد تا بتواند بر پادشاه ايران در ش

ھايى را كه براى به ھم زدن زندگانى يونانیان و بر  روى تخت خود آسوده نگذارد و نقشه
  .كشید ناانجام بگزارد آغالیدن آنان بر يكديگر مى

زيرا خبرھاى . ھاى بلند اگیسیالوس ناگھان از ھم گسیخت ولى رشته اين انديشه
از آنجا بیامد كه او را به اسپارت برگرداند تا  »1«  از اسپارت رسیده اپوكیديداساندوھگین 

  .در جنگھايى كه برانگیخته شده اسپارت را نگھدارى نمايد

توان گفت درباره رشكھا و بدانديشھايى كه بدينسان لشكرى را كه آراسته و آماده  چه مى
س گشته با خود يونانیان به جنگ و به جنگ دشمن شتافته بود ناگزير گردانید كه باز پ

  .ستیز برخیزد

پروريد، ھمه آنھا به يكبار نابود گرديده در  آگیسیالوس صدھا امید پیشرفت در دل خود مى
ساخت روى به سوى يونانستان  حالى كه دوستاران يونان را دچار فسوس و اندوه مى

  .آورد

  :اگیسیالوس چنین گفت دارى را دارد ھاى ايران بر روى خود نقش كمان چون سكه

  .راند مرا ھزار كماندار ايرانى از آسیا بیرون مى

مقصودش اشاره به پولھايى است كه به خطیبان مردم فريب در آتن و ثبیس داده شده بود 
  .تا مردم را به دشمنى اسپارت برانگیزند

جا به پس از آنكه از ھلسپونت برگذشت از راه خشكى روانه ثراكى گرديد و چون در ھیچ 
خواست در اينجا ھم نمايندگانى فرستاده چنین  خواھش و البه اجازه درگذشتن نمى

  :پرسید
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  آيا از خاك شما به دشمنى بگذريم يا به دوستى؟

______________________________  
)1.(Epicydidas   

  238: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كه  »1« مگر مردم ترالیا. گونه ياورى دريغ ننمودند ھمگى ثراكیان دوستانه پیش آمده ھیچ
از خشايار شاه به ھنگام گذشتن از آنجا پول خواسته بودند كنون ھم خواستار شدند كه 

  :صد تالنت سیم و صد زن به آنان داده شود آگیسیالوس به نام ريشخند پرسید

  پس چرا آماده پذيرايى نیستید؟

بندى كرده جلو آمدند با آنان جنگیده بسیار را  رالیان دستهاين گفته روانه راه گرديد و چون ت
  .بكشت

او پاسخ داد كه . ھم چنین فرستاده نزد پادشاه ماكیدونى فرستاده درباره راه پرسش كرد
  .بايد در اين باره بیانديشم

  :آگیسیالوس گفت

  .بگذاريد او بیانديشد و ما ھمچنان راه خود را خواھیم پیمود

  .ين آھنگ او به ترس افتاده راه را دوستانه بر روى او باز كردندماكیدونیان از ا

  .چون به تسالى رسید آباديھاى آنجا را ويرانه نمود زيرا آنان با دشمن ھمدست بودند

  الريسا يك شھر بزرگ تسالى بود، و بنابراين آگیسیالوس دو نماينده بنام كسینوكلیس
را به آنجا فرستاد كه گفتگوى صلح بكنند ولى الريسیان آنان را  »3«  و سكوثیس »2«

گرفته بند كردند و از اينجا اسپارتیان خشمناك گرديده پیشنھاد نمودند كه شھر محاصره 
  :بشود ولى آگیسیالوس پاسخ داد

  .شمارم تر از سراسر تسالى مى من ھر يكى از آنان را پرارج

درخور شگفت نخواھد بود . و كسان خود را باز گرفت اين بود كه با مردم شھر صلح نموده
كه چون خبرھايى از اسپارت به او رسید درباره اينكه جنگى در نزديكى كورنثیس روى داده 

اند ولى از خود آنان  كه در آنجا اسپارتیان فیروز درآمده و انبوھى از يونانیان ديگر را كشته
  :ين خبر آھى كشیده گفتجز اندكى نابود نشده اگیسیالوس از شنیدن ا

سازى كه اگر زنده بمانند و از راه خود كوشش  قدر مردان دلیرى را تو نابود مى اى يونان چه
  .باشند به كار برند براى گشادن سراسر ايران توانا مى
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______________________________  
)1.(Trallia   

)2.(Xenocles   

)3.(Scythes   

  239: روايت پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به 

دادند و  مانع بزرگى در برابر او شده فشار سختى به سپاه مى »1« و چون مردم فارسالیا
كردند او پانصد سواره را برگزيده و خويشتن ھمراه آنان به جنگ  راه براى گذشتن باز نمى

برخاسته فارسالیان را به شكست و راه را باز كرد و يادگارى به نام فیروزى در آنجا 
  .برگماشت

نھاد زيرا با يك دسته اندكى بر لشكرى چیره در  ى مىخود او بر اين فیروزى ارج بسیار
  .شماردند آمده بود كه ھمیشه خود را بھترين سوارگان يونان مى

  .ايفور نزد او آمده پیغامى را كه از اسپارت آورده بود بگذاشت »2«  در اينجا ديفريداس

ن كار به ھنگام بدين عنوان كه او لشكر بربويوتیا بكشد، اگرچه خود او عقیده داشت كه اي
ديگرى كرده شود ولى از ايفوران فرمانبردارى نمود و به سپاھیان خود نطق كرده چنین 

  :گفت

ايد انجام  كنون ھنگام آن رسیده كه شما كارى را كه از آسیا از بھر آن بازگردانیده شده
  .دھید

ه يارى سپس كسى را فرستاده دو دسته از سپاھیانى را كه در نزديكى كورنثیس بودند ب
  .خود خواند

در اسپارت نیز به نام پشتیبانى از او اعالنى پراكنده نمودند كه ھر كه داوطلب باشد در زير 
اى از جوانان را داوطلب اين كار  دست پادشاه كار كند نام خود را بنويسند و چون دسته

  .يافتند پنجاه تن از ايشان را برگزيده به نزد اگیسیالوس فرستادند

كه  جنگ بگذشت و ھمین ترموپالى را به دست آورده از فوكیس آسوده و بى آگیسیالوس
به بويوتیا رسیده چادر خود را در نزديكى خايرونیا برافراشت كه ناگھان آفتاب گرفته شد و 
در ھمان ھنگام خبر از دريا رسید كه در كنیدوس فارنابازوس و كونون كشتیھاى اسپارتى 

  .فرمانده كشتیھا كشته گرديده است »3« اند و خود پیساندير را شكسته

از اين خبر سخت دلگیر گرديده زيرا گذشته از زيانى كه به توده رسیده خود او از زيانى 
  .برد خاص بھره مى
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ولى چون جنگ با دشمن نزديك بود براى آنكه اين خبر مايه دلشكستگى سپاھیان نباشد 
سازند كه فیروزى بھره اسپارتیان بوده دستور داد كه آن را پوشیده دارند و چنین منتشر 

است و خود او تاجى از گل بر سر نھاده به قربانیھا پرداخت و از گوشت آنھا براى 
  .دوستانش فرستاد

______________________________  
)1.(Pharsalia   

)2.(Diphridas   

)3.(Pisander   

  240: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

شد و اين بود كه  رسید جايى بود كه دشمن از دور ديده مى »1« نزديك كورونیاو چون به 
سپرده خود او دست راست  »2« آرايى برخاسته دست چپ را به مردم ارخومنیا به صف

  .برداشت

از آن سوى مردم ثبیس خودشان دست راست را گرفته دست چپ را براى مردم آرگوس 
  .واگزاردند

گويد  كرده چنین مى اضر بوده و در پھلوى اگیسیالوس جنگ مىگزنفون كه در اين جنگ ح
كه جنگى به آن سختى ھرگز نديده آغازھاى آن چندان سخت نبوده زيرا مردم ثبیس 

  .ارخومنیان را به آسانى از جلو برداشتند

از آن سوى ھمان كار را اگیسیالوس با مردم آركوس كرده آنان را به آسانى از جلو 
ن ھر دو سوى شكست دست چپ خود را شنیدند ناگزير شدند كه لیكن چو. برداشت

دارى توانسته از  اگر اگیسیالوس خود را نگه. براى حمايت از آنھا كوششى سخت بكنند
. شك فیروزى از آن او بود برد بى برد بلكه از پھلو يا از پشت سر حمله مى جلو حمله نمى

بود نگران فرصت نتوانست، پس  ولى چون خشمناك گرديده و جنگ حال او به ھم زده
پنداشت كه از ايشان ايستادگى  سپاه خود را به يك بار بر روى دشمن راند و چنین مى

ولى سپاھیان ثبیس در دالورى پاى كمتر از او نداشتند و اين بود كه جنگ . نخواھد ديد
ن تازه به ويژه در پیرامون خود اگیسیالوس كه آن پنجاه تن پاسبانا. بسیار سخت گرديد

اندازه نمودند و جان او را از خطر رھانید و با آنكه اينان جانفشانى  رسیده او ايستادگى بى
بسیار كردند باز اگیسیالوس زخمھاى بسیارى برداشت و با ھمه زرھى كه بر تن داشت 

پاسبانان گرد او حلقه زده و چون دشمن . ھا و تیرھا به تن او رسید شمشیرھا و نیزه
ولى از ايشان ھم بسیارى كشته گرديد و پس از . ساختند د كشتار دريغ نمىآور فشار مى

ھمه پافشارى سرانجام چون ديدند نخواھند توانست صفھاى ثبیسیان را بشكافند اينان 
  .صفھاى خود را باز كرده راه به دشمن دادند

فیروزى خنديدند و چون از میان دشمن بگذشتند يقین داشتند كه  ثبیسیان به اين كار مى
پروايى برخاستند و در ھمین  از آن ايشان گرديده و اين بود كه احتیاط را كنار نھاده به بى
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چیزى كه ھست آنان ھم خود را نباخته و . حال بود كه اسپارتیان دوباره بر سر آنان تاختند
گفتند كه  نھاده مغرورانه مى »3«  روى به گريز ننھادند و بدانحال روى به سوى ھلیكون

  .ايم ھاى ديگر سپاه ما روى بگريز ننھاده رخالف دستهب

______________________________  
)1.(Corenea   

)2.(Orchomenia   

)3.(Helicon   

  241: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

بلكه . اگیسیالوس با ھمه آن زخمھاى سختى كه برداشته بود او را به چادر خود نبردند
اند  ھا را به سوى لشكرگاه كشیده گرد میدان گردشش دادند تا ببیند كه كشتهنخست در 

  .يا نه پس از آن روانه چادرش گردانیدند

اى از دشمنان در پرستشگاھى به نزديكى آنجا پناھنده شده بودند، اگیسیالوس بر  دسته
  .آنان سخت نگرفت

آيا داوطلب جنگ ديگرى ھستند  فردا بامداد براى آنكه جرأت سپاھیان ثبیس را بیازمايد كه
يا نه به سپاھیان خود دستور داد كه تاجھاى گل بر سر نھاده ولى زنان در برابر چشمھاى 

ولى چون ديد آنان به جاى جنگ آغاز كردن كسى فرستاده . آنان يادگارى فیروزى برانگیزند
وزى را يقین كرده خواھند اجازه به ايشان داد و خود فیر اجازه برداشتن مردگان خود را مى

شد حاضر باشد و در آن جشن  از آنجا روانه دلفى گرديد تا در بازيھاى پوثیا كه آغاز مى
شد براى  شركت كرده يك دھیك مالھاى تاراجى را كه از آسیا آورده و صد تالنت بیشتر مى

  .خرج آن جشن داد

او پیش از خودش به سپس از آنجا روانه شھر خود گرديد و چون رفتار و كردار و نام نیك 
  .اسپارت رسیده بود اسپارتیان در اين ھنگام به جوش و جنبش بزرگى برخاستند

آنكه آنجا زندگانى يا خوى و رفتار خود  چه او يگانه سردارى بود كه به خاك دشمن رفته بى
  .گشت را تغییر دھد برمى

ه شستشو و چه در چه او ھنوز عادتھاى اسپارتیان را چه درباره شام خوردن و چه دربار
بدان سوى نگذشته  »1«  داشت كه تو گويى از رود ايوروتاس زمینه رفتار با زن نگاه مى

  .است

گونه تغییرى نداده ھمه آنھا به ھمان كھنگى كه از  چنین درباره خانه و ابزار خانه ھیچ ھم
  .ماند ديرزمان بود باز مى

  :گويد گزنفون مى
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اى را ) عرابه(اين كاناثروم . تر از آن ديگران نبود و آراسته دختر او ھرگز بھتر »2«  كاناثروم
ساختند و بچگان و دختران  گفتند كه به شكل اژدھا يا شكل ديگرى از چوب مى مى

  »3« .بردند دوشیزه را بر آن نشانده به گردش مى

______________________________  
)1.(Eurotas   

)2.(Canathrum   

  .درباره نام آن دختر آورده كه ما نیاز به ترجمه آن نديديمپلوتارخ شرحى ). 3(

  242: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اندازه از خود نشان  اسپارت از رھگذر نگاھدارى اسب براى بازيھاى اولمپیاد غرور بى
ل ولى اگیسیالوس آن را نه نشانه برترى و ستودگى بلكه نشانه توانگرى و پو. دادند مى

شمرد و براى آنكه اين عقیده خود را به يونانیان آشكار گرداند خواھر خود  خرج كردن مى
  .اى براى شركت در گروبندى بفرستد را واداشت كه او نیز گردونه »1« كونیسكا

زيست ھم او را واداشت كه فرزندان خود را به  گزنفون فیلسوف در نزد آگیسیالوس مى
 .بھترين تربیت را يافته نیك بشناسند كه چگونه فرمان دھند اسپارت بیاورد تا در اسپارت

»2«  

كه در پادشاھى شريك او بود، چون از يك پدر بیرون رانده شده پديد  »3«  آگیسیپولیس
  .نمود آمده و خويشتن جوان آگین و ناتوانى بود و از اين جھت در كارھا دخالت نمى

ه رام و فرمانبردار خود گردانید و چون آگیسیالوس فرصت به دست آورده او را از ھربار
بدينسان نیروى خود را در شھر بیش از پیش گردانید به آسانى توانست نابرادرى خود 

را به فرماندھى دريا برگمارد و چون اين كار را انجام داد لشكرى بر سر  »4«  تلیوتیاس
يوارھاى دراز را از آن خود كورنثیس برده به يارى برادر خود از دريا بر آنجا فیروزى يافت و د

 »5«  برد و شھر ھرايوم در اين ھنگام كه اگیسیالوس در خاك كورنثیس به سر مى. ساخت
را گرفته و سپاھیان مشغول كشیدن و آوردن دستگیران و مالھاى تاراجى بودند ناگھان 

فرستادگانى از جانب شھر ثبیس رسیدند كه از او خواھش صلح كردند و چون او اين شھر 
داشت در اين ھنگام چنین انديشید كه صلح از آنان نپذيرفته ھمگى  را سخت دشمن مى

ن بود كه فرستادگان را نپذيرفته نه ايشان را ديد و نه مردم شھر را كشتار كند و اي
  .سخنشان را شنید

گذرانید و  ولى در اين میان كه غرور او را فراگرفته و انديشه كشتار آن شھر را از دل مى
يكى از  »6«  ھنوز فرستادگان از نزد او برنگشته بودند كه ناگھان خبر رسید كه افیكراتیس

ترين گزندى بود  ا كشتار نموده و نابود ساخته كه خود سختلشكرھاى اسپارت را يك ج
  .كه اسپارت از سالیان دراز مانندش را نديده بود

   ھاى سپاه ترين دسته بدتر از ھمه آنكه اين لشكر ھمه درست ابزار بوده و از برگزيده
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______________________________  
)1.(Cynisea   

  .ما نیاورديم در اينجا ھم شرحھايى آورده كه). 2(

)3.(Agesi polis   

)4.(Teleutias   

)5.(Heraeum   

)6.(Iphierates   

  243: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آگیسیالوس از شنیدن اين خبر از تخت خود بیرون پريده . رفتند اسپارت به شمار مى
فرصت از دست  خواست ھماندم به يارى آنان بشتابد ولى زود به خود آمده دانست كه

  .رفته و شدنى شده است

ولى . اين بود كه به ھرايوم برگشته به فرستادگان ثبیس اجازه آمدن به نزد خود داد
فرستادگان اين زمان بر آن سر شدند كه به سزاى آن بدرفتارى پیشین با او گفتگوى صلح 

نمودند كه به  آنكه نام صلح را ببرند خواھش بازگشت نكنند و چون كه پیش او رسیدند بى
  .كورثبیس روانه شوند

  :آگیسیالوس سخت برآشفته گفت

اند تماشا  اگر مقصود شما آن است كه ھر چه زودتر آن فیروزى را كه ھمدستان شما يافته
  .كنید ھمانا فردا آن را خواھید ديد

و چون فردا شد آنان را ھمراه برداشته در خاك كورثبیس به تاخت و به تاراج پرداخت و 
  .كنان تا بیرون دروازه شھر پیش رفت چنان چپاولھم

ولى در اينجا اندكى آرام گرفته به فرستادگان نشان داد كه چگونه كورثبیسیان از او 
  .ترسند و به جلوگیرى از او يارايى ندارند و سپس به آنان اجازه بازگشت داد مى

گرد آورده ھمراه آنان روى  سپس بازماندگان آن لشكر را كه اندكى بازمانده و پراكنده بودند
  .به سوى اسپارت آورد

برد و  »2« لشكر بر سر آكارنیا »1«  پس از اين حادثه بار ديگر به خواھش مردم آخاى
  .اندازه به دست آورد آكارنیان را در جنگ شكسته غنیمت بى
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از  مردم آخاى چنین خواستار بودند كه وى زمستان را ھم در آنجا درنگ نموده آكارنیان را
  .كشتن گندم و جو باز دارد

گفت اگر آنان كشت گندم و جو بكنند ھمانا بھره حاصل آن در سال آينده  ولى خود او مى
آينده نیز . بھره باشند برعكس آنكه از كشت بى. اندازه خواھند داشت از جنگ ترس بى

ه گرد درستى اين انديشه را نشان داده زيرا در تابستان آينده ھمین كه مردم آخاى ب
  .آوردن سپاه برخاستند آكارنیان فرستادگان فرستاده خواستار صلح گرديدند

   و چون كونون و فارنابازوس به دستیارى كشتیھاى ايران خداوند سراسر دريا شدند ھمه

______________________________  
)1.(Achae   

)2.(Acarnia   

  244: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .كنارھاى الكونیا را به دست گرفتند و به خرج فارنابازوس ديوارھاى آتن را دوباره باال آوردند

در اين زمان بود كه الكیدومونیان بھتر دانستند با پادشاه ايران از در صلح درآيند و اين بود 
فرستادند و او در اين كار نامردانه  »1«  كه آنتالكیداس را براى اين مقصود نزد تريبازوس

نمود زير پا  ھمگى يونانیان آسیاى كوچك را كه آگیسیالوس در راه آزادى آن جنگھا را مى
  .گذاشت

ھرحال نكوھش اين كار نه بر آگیسیالوس بلكه بر انتالكیداس است كه دشمن سخت او  به
كه پیشرفت جنگ نمود  بود و خود از اين جھت شتاب بر صلح داشت و پافشارى مى

  .روز بر شھرى و بزرگى اگیسیالوس نیافزايد روزبه

  :حال چون كسى به عنوان ريشخند گفت بااين

  .روند الكیدومونیان به سوى ايرانیان مى

  :آگیسیالوس پاسخ داد

  .آيند بلكه ايرانیان به سوى الكیدمونیان مى! نه

نمودند اگیسیالوس  مى سپس ھم كه برخى يونانیان درباره آن صلح ايستادگى از خود
آنان را تھديد به جنگ نمود و بر پذيرفتن و كار بستن شرطھاى آن واداشت و ھمانا مقصود 

زيرا يكى از شرطھاى صلح اين . او اين بود كه مردم ثبیس را از نیرو بیاندازد و ناتوان گرداند
  .اين ھويدا گرديدتوزى او با ثبیس سپس بھتر از  اين كینه »2« بود كه بويوتیا آزاد باشد
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را به دست آورد و  »4« ھم زمان صلح و آسايش در كادمیا »3«  در آن ھنگام كه فويبیداس
  .اين كار پاك ناحق و بیجا بود

  از اين جھت ھمه يونان از آن به صدا درآمد و خود الكیدمونیان نیز آن را نپسنديدند و

______________________________  
)1.(TriBazus  آسیاى كوچك كه از جانب پادشاه ھخامنشى فرستاده شده بودوالى.  

بويوتیا آن كشورى از يونان بود كه شھرھاى بسیار داشت و ثبیس شھر بزرگ آنجا بود ). 2(
كوشیدند سراسر آنجا را در دست داشته بر ديگر شھرھا  و چون ثبیسیان ھمیشه مى

تند ديگر شھرھاى آنجا آزاد و خواس فرمان رانند اسپارتیان با آنان دشمنى نموده مى
  .خودسر باشند

)3.(Phoebiadas   

)4.(Cameda اى ھوادار دموكراسى و  دژى از ثبیس بود كه چون در اين شھر دسته
اى ھوادار ايستوكراسى بودند، سردسته اريستوكراسیان فويبیداس اسپارتى بود  دسته

تند نھانى به شھر آورده و كه سركرده سپاھیان اسپارت را كه در بیرون شھر نشیمن داش
  .دژ را باو داد و سردسته دموكراسیان را دستگیر و بند نمود

  245: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آنان كه دشمنى با اگیسیالوس كردند درباره آن ايستادگى نمودند آيا به چه حقى چنین 
  كارى شده و چه كسى فويبیداس را به آن واداشته؟

اگیسیالوس ھم . رفت كه باعث آن كار باشد ان ايشان به آگیسیالوس مىزيرا گم
اگر به سود . بايد نتیجه كار را سنجید: داد باكانه ھوادارى از فويبیداس كرده پاسخ مى بى

  .جمھورى كرده شده ديگر نبايد گفتگو از حق يا ناحق بودن آن به میان آورد

تارھاى عادى خود ھمیشه به ستايش چه او در گف. نمود اين گفته از او شگفت مى
  :گفت ستود و چه بسا كه مى خاست و آن را بھترين نیكى در جھان مى دادگرى برمى

  .دادگرى چه سود دارد دلیرى بى

  .اگر ھمه جھانیان به دادگرى گرايند ديگر نیازى به دلیرى نخواھد ماند

تر از من  داد چگونه بزرگ راند او پاسخ مى بر زبان مى »1« »پادشاه بزرگ«اگر كسى نام 
كه تنھا دادگرى را میزان بزرگى يك پادشاه ! خواھد بود مگر دادگريش بیشتر باشد؟

  .باشد شمرد نه زور و توانايى را و اين خود دلیل پاكنھادى و خردمندى او مى مى

اى به او نوشته خواستار  مهزمانى كه با پادشاه ايران پیمان صلح بسته گرديد پادشاه نا
: اگیسیالوس پاسخ فرستاد. گرديد كه با ھم رابطه دوستى داشته مھرورزى نمايند
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اى كه میان اين دو كشور است بس است و تا اين برخاست نیازى به رابطه ديگر  رابطه
  .نخواھد بود

ھاد و اين گاھى در ن حال خود او درباره كردارھا و رفتارھا پا از جاده دادگرى بیرون مى بااين
گاھى نیز به پاس سودمندى . كرد سايه دلخواه و ھوس خويش بود كه دادگرى را رھا مى

  .پرداخت كشور به چنین كارى مى

آمد شھر ثبیس نه تنھا ھوادارى از فويبیداس كرده او را از كیفر رھا  از جمله در ھمین پیش
به ناحق كارمیا را در دست نگھداشته بلكه الكیدمونیان را ھم بر آن واداشت كه . گردانید

 »2«  رھا نسازند و پاسبانانى در آن دژ نشانده رشته حكمرانى شھر را به دست آرخیاس
  .بسپارند با آنكه اين دو تن خیانت كرده آن دژ را بفويبیداس داده بودند »3«  و لیونتیداس

برانگیخته بوده و  از اينجا ھمگى گمان بردند كه فويبیداس را به آن كار آگیسیالوس
  .تر گردانید كارھايى كه پس از آن پیش آمد اين گمان را ھر چه سخت

______________________________  
  .پادشاه ايران مقصود است). 1(

)2.(Archias   

)3.(Leonitidas   

  246: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

با . انده خود را از دست آنان آسوده گردانیدندزيرا چون ثبیسیان پاسبانان را از دژ بیرون ر
آنكه آرخیاس و لیونتیداس دو تن بیدادگر خیانتكارى بیش نبودند آگیسیالوس كشته شدن 
آنان را دستاويز ساخته با ثبیسیان به جنگ برخاست و چون اين زمان از آغاز جنگجويى او 

او به بھانه گذشتن سال شد خود  گذشت و از روى قانون از جنگ معاف مى چھل سال مى
را كه پس از مرگ اگیسپولیس به جاى او پادشاه گرديده  »1«  كنار ايستاده كلیومبروتوس

  .بود به آنان جنگ روانه گردانید

گیرى شرم او بود از اينكه اندكى پیش از آن به ھوادارى مردم  ولى علت حقیقى كناره
ھوادارى بیدادگرانى با مردم ثبیس فلیاسى با بیدادگرى جنگیده بود و كنون ھم به 

  .جنگید مى

كه از الكیدمومنیان و از دسته بدخواھان اگیسیالوس بوده  »2«  مردمى به نام اسفودرياس
اين . باكى بود حكمرانى داشت و خود مردى بسیار دلیر و بى »3«  در ثیسپیاى

ديده به آن زن گر اسفودرياس از شنیدن داستان فويبیداس آتش رشك در درونش زبانه
تر از كار فويبیداس برخاسته شھرتى بیشتر از  تر و بزرگ كوشید كه به يك كار دلیرانه مى

شھرت او به دست بیاورد و سرانجام چنین انديشید كه تدبیرى به كار برده ناگھان به بندر 
  .پیرايوس دست يافته راه آتن را به دريا ببرد
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دو تن از دستگان بويوتیا او را بر اين كار  »5«  میلونو  »4«  اند كه پیلوپیداس برخى نیز گفته
  .واداشتند

باشند پیام به  بدينسان كه كسانى نزد او فرستاده به عنوان اينكه از ھواداران اسپارت مى
گفتند كه جز او ھرگز كس ديگرى از عھده چنان  او دادند كه به آن كار برخیزند و چنین مى

  .كار پرشكوھى نخواھد آمد

رياس از اين سخنان از جا دررفته خوددارى نتوانست و به آن كار كه در ننگ و اسفود
ناحقى ماننده داستان كادمیا بود كوشیدن گرفت و قضا را در چابكى و فیروزى به پاى 

  .فويبیداس نرسید

   با آنكه بايستى. بود »6«  زيرا ھنگامى كه آفتاب دمیدن گرفت ھنوز او در دشت ترياس

______________________________  
)1.(Cleombrotus   

)2.(Sphodrias   

)3.(Thespiae   

)4.(Pilopidas   

)5.(Melon   

)6.(Triasac   

  247: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نیرنگ خود را شبانه به كار زده اين ھنگام فیروزمند گرديده باشد و چون بدينسان آفتاب 
 »1«  شعاعھاى آفتاب را كه از باالى پرستشگاه الیوسیسدمیدن گرفته لشكريان او 

  .تافت تماشا نمودند تو گويى ھمگى دل خود را باختند مى

خود اسفودرياس نیز چون ديد كه شب را از دست داده و كار سخت گرديده ديگر جرأت 
  .نكرده ھمان جاھا را تاراج نموده به ثیسپیاى بازگشت

براى شكايت از اين كار به اسپارت فرستادند ولى اينان چون به آتنیان چند تنى را برگزيده 
  .آنجا رسیدند نیازى به شكايت نديدند

  .كنند اند و دنبال مى زيرا قاضیان را ديدند كه اسفودرياس را به محاكمه كشیده
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ديد ايستادگى نتوانست زيرا ھمه مردم  خود اسفودرياس چون محاكمه را به زيان خود مى
اى  خواستند در برابر يك چنان كار بیھوده ى او برخاسته بودند چرا كه نمىشھر به دشمن

  .كه انجام نیز نگرفته خود را دشمن صلح و آرامش نشان داده آتنیان را از خود برنجانند

پسر  »3«  بود كه بسیار زيبا و با آرخیداموس »2«  اسفودرياس را پسرى به نام كلیونوموس
  .استوارى داشت اگیسیالوس رابطه دوستى بس

گونه ياورى  آرخیداموس از اين گرفتارى پدر دوست خود سخت اندوھگین بود ولى ھیچ
  .رفت توانست زيرا اسفودرياس از بدخواھان معروف پدرش به شمار مى نمى

  .داشت از آن سوى كلیونوموس اشك در پیش دوست خود ريخته دست از التماس برنمى

  .باشد ل كننده پدر او اگیسیالوس مىترين دنبا دانست كه سخت زيرا مى

اين بود آرخیداموس ناگزير گرديده پس از آنكه سه روز دنبال پدر خود افتاده جرأت گفتگو 
كرد سرانجام چون روز اجراى حكم بسیار نزديك شده بود ناچار گرديده چگونگى را نزد  نمى

  .او باز نمود

ان اسفودرياس از نخست آگاه بود اگیسیالوس اگرچه از داستان دوستى پسر خود با پسر
كرد براى آن بود كه مردم پسر اسفودرياس را از نخست با ديده  و اينكه او را منع نمى

ديدند و براى آينده او امیدوارى داشتند و اين ھنگام در پاسخ پسر خود وعده  نیكى مى
  :آشكارى نداده خونسردانه گفت

______________________________  
)1.(Eleusiss و آرامش نشان داده آتنیان را از خود برنجانند.  

)2.(Cleonymus .  

)3.(Archidamuse   

  248: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .من آنچه شايسته مردمى و سرفرازى باشد درباره او خواھم كرد

روزانه آرخیداموس از اينكه كارى از پیش نبرده شرمنده گرديد و از پسر اسفودرياس كه 
  .كرد كناره گرفت چند بار او را ديدار مى

كه يكى از دوستان اگیسیالوس بود عقیده او را  »1«  ولى ديرى نگذشت كه اتوموكلیس
  .آشكار گردانید

  :نمود زيرا اگیسیالوس به پاس میانجیگرى پسر خود در اين باره چنین عقیده از خود مى
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ورى اسپارت به مردان دالورى ھمچون آمد كار بسیار بدى بوده ولى جمھ اگرچه پیش
  .باشد اسفودرياس نیازمند مى

از اين سخن كلیونوموس دانست كه از اخیداموس در دوستى با او وفادار است و آنچه 
توانسته در راه نگھدارى از پدر او كوشیده و از اين ھنگام بود كه دوستان اسفودرياس 

  .استندجرأت پیدا كرده براى دفاع از او به كوشش برخ

داشت و اين داستان نیز  راستى ھم اينكه اگیسیالوس فرزندان خود را بسیار دوست مى
از اوست كه زمانى كه فرزندانش بچه بودند اسبى از چوب ساخته با آنان بر آن اسب 

نشست و زمانى چنین رويداد كه يكى از دوستانش او را در اين حال ديد ولى چون  مى
  :كند اگیسیالوس جلوگیرى كرده چنین گفت خواست زبان به ايراد باز

  .سخنت را نگھدار به زمانى كه تو نیز داراى فرزند شوى

و چون اسفودرياس را تبرئه نمودند آتنیان ابزار جنگ برداشته به دشمنى برخاستند و اين 
  :گفتند بود كه مردم نیز از اگیسیالوس بدگويى آغاز نموده چنین مى

را به دست آورد دادگرى پايمال گردانیده و شھر را جايگاه مردان اى  براى آنكه دل يك بچه
  .گناھكار ساخته بدينسان به بنیاد صلح و آرامش رخنه انداخته است

ديد كه كلیومیروتوس پادشاه ھمدوش او به جنگ  در اين زمان بود كه چون اگیسیالوس مى
  .دھد با ثبیسیان كمتر میل نشان مى

كه از معافى كه از رھگذر سالخوردگى داشت چشم بپوشد و از اين جھت ناگزير گرديد 
خويشتن سپاه به بويوتیا براند و چون به اين كار برخاست گاھى در جنگ فیروز درآمده و 

ديد و در يكى از آن جنگھا كه زخم به تن او رسیده بود  گاھى شكست و آسیب مى
  :گفتانتالكیداس آن را دستاويز نموده به نكوھش برخاست و چنین 

______________________________  
)1.(Etmocles   

  249: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

گیرند، راستى ھم اين بود كه  دھى نیك ياد مى ثبیسیان درسى را كه به ايشان مى
ثبیسیان اين زمان جنگ را بسیار نیك ياد گرفته بودند و اين در نتیجه آن جنگھاى پیاپى بود 

بینى كرده كه در  اين نكته را پیش »1«  لوكورگوس. ساختند الكیدمونیان ناگزيرشان مىكه 
قانون خود غدغن نموده با يك مردى سه بار بیشتر جنگ كرده نشود چرا كه از اين راه 

  .دشمن فنون جنگ را از ايشان ياد خواھد گرفت

نمودند، زيرا اين  مى در اين ھنگام يونانیان به دست اسپارت ھم آزردگى از اگیسیالوس
جنگھا نه از بھر سود توده ھمدستان آغاز شد و بلكه باعث آن تنھا دشمنى بود كه خود 

  .نمود اگیسیالوس با مردم ثبیس مى
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از اين جھت برآشفته ھمگى زبان به شكايت باز نمودند كه با آنكه ما دسته بیشتر 
كس از اينجا به آنجا رانده شويم  باشیم با اين ھمه ھر ساله بايد در سايه دلخواه چند مى

اند در اين ھنگام بود كه  چنانكه گفته. رو شويم و ھر زمان با سختیھاى ديگرى روبه
اگیسیالوس چون خواست جلو آن ايرادھا را بگیرد و به ھمدستان نشان دھد كه آنان 

 باشند فرمان داد كه ھمگى سپاھیان از ھمدستان از ھر شھرى كه تر نمى دسته فزون
ھستند از توده بیرون آمده در يك سمت بايستند و اسپارتیان ھم به تنھايى در سمت ديگر 

  .جا گیرند

گر است چه از اين  و چون اين كار كرده شد دستور داد منادى جار كشید كه ھر كه كوره
باز : سپس نام آھنگران را برد و سپس ھم گلكاران گفت. سو و چه از آن سو بیرون بیايد

  .ياد كرد درودگران

سپس چون نگاه كرده . گران را نام برده از توى سپاھیان بیرون كرد بدينسان ھمه صنعت
شد دسته ھمدستان ھمگى بیرون رفته جز اندكى بازنمانده ولى از الكیدمونیان ھیچ 

اين . توانست به صنعتى بپردازد زيرا از روى قانون كسى از آنان نمى. كس بیرون نرفته بود
  :اگیسیالوس خنديده رو به ھمدستان نموده گفتبود 

  .فرستیم بینید اى دوستان كه ما تا چه اندازه سپاه بیشتر از آن شما به جنگ مى مى

آورد در آنجا كه آھنگ ارگ را  »2« و چون اگیسیالوس سپاه خود را از بويوتیا به ايگارا
ت سر آن سوزش سختى پديد داشت ناگھان در راه پاى او درد گرفته از كار باز ماند و پش

  .آمده آماس كرد

______________________________  
)1.(Lycurgus   

)2.(Eegara شھرى از آتیكا  

  250: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

يك طبیب سوراكوسى به معالجه او پرداخته دستور داد از زير كعب رك بكشانید و چون اين 
آمد اگیسیالوس  اندازه بیرون مى ولى چون خون بى. فرو نشست كار را كردند درد و آماس

به سختى جلو خون را گرفتند و او را به اسپارت به خانه خود . ھوش افتاد ناتوان گرديده بى
  .پاخیزد و روانه جنگ شود نداشت آوردند ولى تا ديرزمانى حال بدى داشته ياراى آنكه به

جنگھاى بسیارى در دريا و خشكى شكست  در اين میان بخت از اسپارت برگشته در
براى نخستین بار از دست  »1«  ترين آنھا شكستى بود كه در تیگوراى خورد و سخت مى

  .ثبیسیان خوردند

از اين جھت ھمه شھرھاى يونان را به آشتى و آرامش خواندند و از ھر جا نمايندگان به 
ثبیسى بود كه اين زمان  »2«  انداسدر میان اين نمايندگان يكى ھم اپامینو. اسپارت آمدند
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تنھا در فلسفه شھرت داشت و ھنوز بر زبردستى خود در سردارى دلیلى نشان نداده 
  .بود

نمايند و برو چاپلوسى  ديد نمايندگان ھمگى در برابر اگیسیالوس فروتنى مى او چون مى
بود از  مىكنند خويشتن خوددارى نشان داده سنگینى را كه شايسته يك نماينده  مى

كرد بلكه از ھمه  ھشت و چون به سخن درآمد نه تنھا گفتگوى ثبیس را مى دست نمى
گفت اسپارت در سايه جنگھا بزرگ گرديده به ھمه  شھرھاى ديگر ھوادارى نموده مى

  .نمايد شھرھاى ديگر چیرگى مى

گرى برترى گفت بايد ھمه شھرھا را برابر گرفت و يكى را بر دي درباره پیمان آشتى نیز مى
  .تواند پیشرفت كند و نتیجه از آن به دست بیايد نگذاشت و ھمانا چنین پیمانیست كه مى

ديد ديگر نمايندگان به گفتار اپامینوانداس به دقت گوش داده از  اگیسیالوس چون مى
  :نمايند به جلوگیرى از آن برخاسته چنین پرسید سخنان او خرسندى مى

گويى شامل شھرھاى بويوتیا نیز خواھد بود كه آنھا نیز  مى آيا اين برابرى و يكسانى كه
  آزاد باشند؟

  :آنكه خود را ببازد در زمان پاسخ گفت اپامینوانداس بى

  شھرھاى الكونیا چسان؟ آيا يكسانى و برابرى شامل آنھا خواھد بود كه آزاد باشند؟

  :اگیسیالوس از اين پاسخ از جاى خود تكان خورده پرسید

  ى اين سخنھا آيا شھرھاى بويوتیا آزاد خواھد بود؟ ھمهپس از 

______________________________  
)1.(Tegyrae   

)2 .(Epamiandas   

251: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اپامینوانداس ھمان پاسخ را تكرار نموده اگیسیالوس چنان برآشفته كه خوددارى نتوانسته 
  .پیمان پاك كرد و بار ديگر جنگ با آنان را اعالن نمودنام ثبیس را از آن 

ھا پیمان را استوار ساخته و چون خواست آنان را راھى گرداند چنین  ولى با ديگر دسته
  :گفت

لیكن آنچه با صلح انجام يافتنى نیست ناگزير بايد . آنچه بايستى با صلح انجام يابد يافت
  .آن را از راه جنگ انجام داد
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م به كلیومبروس كه اين زمان در فوكیس بود دستور فرستادند كه يكسره لشكر ايفوران ھ
  .نیز كسانى را نزد ھمدستان خود فرستاده از ايشان يارى طلبیدند. بر بويوتیا ببرد

كردند و اگر ترس  توانستند تأخیر مى ولى ھمدستان از ته دل خرسندى نداشتند و تا مى
  .خواستند در آن جنگ دخالت نمايند ىرنجیدگى الكیدمونیان نبود ھرگز نم

دانست كه از ثبیسیان كینه باز جويد، زيرا در اين  اگیسیالوس فرصت را بس غنیمت مى
كرد با اين ھمه در پرداختن به  ھنگام ھمگى يونانیان كناره جسته ثبیس تنھا برابرى مى

  .اين جنگ شتاب به كار بردند

ان يونانى بسته گرديد تا ھنگامى كه زيرا از روزى كه پیمان آشتى میانه ھمدست
بارى در اين جنگ ھزار . اسپارتیان در لئوكترا شكست يافتند بیست روز بیشتر فاصله نبود

تن اسپارتى نابود گرديد و خود كلیومبروتوس پادشاه كشته شده دلیرترين مردان در 
  .پیرامون او جان خود را باختند

درياس سه بار او را زير پاى پادشاه بر زمین از جمله جوان زيبا كلیونوموس پسر اسفو
  .داد تا سرانجام كشته گرديد انداختند و باز برخاسته ايستادگى نشان مى

اين آسیب سختى كه ناگھان بر الكیدمونیان رسید ثبیس را چندان پرآوازه و نامدار گردانید 
آن نام و آوازه را ھا ماننده  كه از آغاز جنگھاى خانگى يونان تاكنون ھیچ يك از جمھورى

  .نیافته بود

ديدگى رفتارى از خود نشان داد كه در  از آن سوى اسپارت با ھمه شكستگى و آسیب
چنانكه گزنفون يادآورى نموده . شايستگى و ستودگى پاى كم از فیروزى ثبیسیان نداشت

گزارند و ما آن  در جايى كه مردان در بزمھاى خوشى و در بازيھاى خود سخنانى مى
شماريم چگونه اين چنان نشماريم كارھا و  نان را در نگھداشتن و به ياد سپردن مىسخ

   سخنھاى مردان

  252: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خبر آن شكست ھنگامى به ! اند؟ برگشتگى گزارده يا گفته دلیرى را كه به ھنگام بخت
اى از بیگانگان ھم به  ته و دستهاسپارت رسید كه اسپارتیان جشن بزرگى را به پاداش

پرداختند ناگھان  تماشا به آنجا شتافته بودند و ھنگامى كه بچگان در تئاتر به رقص مى
  .كسانى از لئوكترا رسیده خبر چگونگى را آوردند

اى كه اسپارت بر ديگر يونانیان داشت از دست رفته  ايفوران با آنكه يقین داشتند كه برترى
چنان دنبال شود و جشن بدانسان كه  نباخته دستور دادند كه رقص ھم حال خود را بااين

  .آغاز شده به انجام رسد

ھاى ايشان فرستادند و فردا بامداد كه خبر  خود آنان در نھان نامھاى كشتگان را به خانواده
تر گرديد و ھر كسى دانست كه كى كشته شده و كى بازمانده پدران و خويشان  روشن

. و خرمى بیرون آمده در میدان بازار يكديگر را ديدار نموده درود سرودندكشتگان بشادى 
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ھاى خود بیرون نیامده در میان  ولى پدران و خويشان رھاشدگان از شرمسارى از خانه
زنان نشستند و اگر كسى ناگزير شد از خانه بیرون رود سرشكسته و غمگین رفته 

  .بازگشت

جستند و كسانى از آنان كه پسرھاشان كشته شده  در اين باره زنان بر مردان ھم پیشى
ولى . آمدند ھا گرد مى كردند و در پرستشگاه نمودند و از يكديگر ديد مى بود شاديھا مى

  .آنان كه چشم به راه برگشتن پسران خود داشتند در خانه نشسته و سخت ناآرام بودند

او جدايى آغاز كردند و يكايك حال چون در اين ھنگام از يكسوى ھمدستان اسپارت از  بااين
رفت كه اپامینونداس در سايه غرور  نمودند و از سوى ديگر ھر روز بیم آن مى او را رھا مى

در اين به بحبوحه نومیدى توده بار ديگر به ياد . آن فیروزى لشكر بر سر پلوپونیسوس بیاورد
رست پاى را لنگى اگیسیالوس افتاده و از اينكه به عكس گفته وحى يك پادشاه د

  .نپذيرفته و او را با پاى لنگ به پادشاھى برداشته بودند گفتگو به میان آوردند

اندازه او را به  ھمه چون شايستگى و كاردانیھاى اگیسیالوس و شھرت بى لیكن بااين
تواند  ديدند كه در چنین زمان پرآشفتگى تنھا اوست كه مى آوردند چنین مى انديشه مى

ديدند كه  اين بود خود را ناگزير مى. و كشور را از آن گرفتارى آزاد گرداند اى بیانديشد چاره
  .كار را به اختیار او بگذارند

در اين میان يك موضوع دشوارى كه بايستى چاره انديشیده شود موضوع گريختگان از 
  .جنگ بود

  253: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

رفت كه به شورش برخیزند و  بس نیرومندى بودند بیم آن مىزيرا اينان كه دسته انبوه و 
  .آشوبى پديد آورند

زيرا گذشته از آنكه چنین كسانى از ھمه احترامھايى . قانون در اين باره بسیار سخت بود
اگر كسى در كوچه به . شد گرديدند، زناشويى با آنان ھم عیب شمرده مى بھره مى بى

توانست ايستادگى يا جلوگیرى  ست او را بزند و او نمىتوان خورد مى يكى از آنان برمى
ھاى خود  نیز بايستى آنان خود را نشورند و رختھاى پست در بر كنند و به جامه. نمايد
ھاى رنگارنگ بزنند و ريش خود را نیمى تراشیده و نیمى ناتراشیده نگاه دارند و جز  وصله
  .توانستند از خانه بیرون بیايند حال نمى بااين

پیداست كه به كار بستن چنین كیفرھايى درباره يك دسته مردمى كه بس انبوه و 
كسانى از ايشان بس ارجمند بودند كار آسانى نبود و از آن سوى در اين ھنگام جمھورى 

  .اندازه داشت به چنان سپاھیانى نیاز بى

سپردند كه  اين بود مردم ندانستند چه بكنند و ناگزير گرديده اختیار را به اگیسیالوس
آنكه دستى در  ولى اگیسیالوس بى. شايد انجام دھد قانون ديگرى بگذارد يا آنچه كه مى

  :قانون ببرد و آن را تغییر بدھد به میان توده مردم درآمده چنین گفت
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قانون يك روز بخوابد و پس از آن به ھمان سختى كه داشت به كار رود با اين تدبیر ھم 
انون را از تغییر نگاھدارى نمود و چون مردم سخت دلشكسته و چاره كار را كرد و ھم ق

اى از جوانان را با خود برداشته آھنگ آركاديا نمود  نومید بودند براى چاره اين كار ھم دسته
آنكه به جنگ درآيد آنان را به تاراج و تاخت برانگیخت و شھر كوچكى را از آن  و در اينجا بى

  .مردم مانتینیا به دست آورده

بدينسان جوانان را دلیر ساخت و به آنان نشان داد كه نه در ھمه جا شكست بھره آنان 
  .خواھد بود

 در اين ھنگام اپامینونداس با چھل ھزار سپاھى روى به سوى الكونیا آورده و گذشته از
ھايى كه به قصد تاراج دنبال  اش بودند و گذشته از دسته سپاھیان سبك ابزار كه ھمراه

ھم رفته ھمگى ھمراھان او در شماره كمتر از ھفتاد ھزار شمرده  را گرفته و روىلشكر او 
  .شدند نمى

گذشت از آن ھنگامى كه دوريان به الكونیا دست يافته  اين زمان درست ششصد سال مى
و در ھمه اين مدت ھرگز روى دشمنى را در اين خاك نديده و ھرگز كسى جسارت تاختن 

  .ودبه آن سرزمین را نكرده ب

  254: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

سوختند و در  چاپیدند و مى ولى اين زمان لشكر اپامینونداس به اين سرزمین تاخته مى
زارھاى نزديك  تا كشت »1«  خاكى كه تاكنون پاى دشمن نديده و در دره ھمايون ايوروتاس

  .آنكه از كسى ايستادگى ببینند گفتند بى شھر ويرانى دريغ نمى

رو نگردد و به اين بسنده  زيرا اگیسیالوس غدغن كرد كه كسى با آن لشكر بیمناك روبه
  .بايست پاسبانان برگمارد نمود كه به استوارى شھر بكوشد و در جاھايى كه مى

اى و اين بدبختى را بر  اين آتش را تو افروخته: گفتند ه مىثبیسیان او را با نام ياد كرد
  !اى اسپارت تو باعث بوده

ولى او شكیبايى نموده ھرگز پرواى اين سر ! كنون اگر توانستى خود را نگھدارى كن
  .كرد كوفتھا را نمى

در درون شھر ھم غوغاھايى برانگیخته . چیزى كه ھست گرفتارى تنھا اين يكى نبود
  .شد مى

  .داشتند نمودند ھمگى فرياد برمى آمد را برنتافته ناشكیبايى مى رمردان اين پیشپی

زنان حال بدتر از ايشان داشتند و از ديدن آتشھاى دشمن در خاك خود زبان به ھر 
  .نمودند نكوھش باز مى
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كرد كه  ديد و چون انديشه مى از آن سوى او خويشتن شكوه خود را از دست رفته مى
تخت نشسته اسپارت چه حالى داشته و كنون به چه حالى افتاده سخت روزى كه به 
  .گرديد غمگین مى

اند و  گاه آتش دشمنى را تماشا نكرده زد كه زنان اسپارت ھیچ اين الف را ھمیشه او مى
  .ديد آن الف نیز بیجا گرديده كنون مى

و آنان به خود بالیده  اند ھنگامى انتالكیداس با چند تنى از آتنیان به گفتگو پرداخته گفته
انتالكیداس پاسخ . اند بیرون رانده »2«  بارھا آتنیان اسپارتیان را از رود كفیسوس: گفتند مى
  :داد

نیز يكى از مردم . اند ولى اسپارتیان يك بار ھم آتنیان را از رود ايوروناس بیرون نرانده
  :خود بالیده گفتاسپارت ھنگامى با مردى از شھر آرگوس ھمراه بوده و آرگوس به 

  .خوابند چه بسیار اسپارتیان كه زير خاك آركوس مى

  :اسپارتى پاسخ داده گفت

______________________________  
)1.(Iurotas   

)2.(Cephisus   

  255: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آن حالھا تغییر ولى از مردم آرگوس يك تن ھم زير خاك الكونیا نخوابیده، ولى كنون ھمه 
يافته آنتالكیداس كه يك تن از ايفوران بود از ترس در نھان زن و فرزندان خود را به جزيره 

  .فرستد مى »1« كوثرا

كوشید از رود بگذرد و به شھر ھجوم بیاورد اگیسیالوس نیز در  در آن حال كه دشمن مى
  .كوشید و آرامى نداشت بلنديھاى شھر به استوارى آنجاھا مى

چنین رويداد كه چون برفى افتاده و آب رود بس باال آمده بود از اين جھت گذشتن از  ولى
  .اندازه آن نیز آن بسیار دشوار شد، نه تنھا از جھت فزونى آب بلكه از جھت سردى بى

در ھمین ھنگام اپامینونداس در جلو تیپھاى خود پديدار بود و چون او را به اگیسیالوس 
  :سوى وى كرده تنھا اين عبارت را گفتنشان دادند نگاھى به 

و چون او به سوى شھر درآمد چنین آرزو داشت كه كارى انجام داده » اى مرد دالور«
ولى نتوانست كه اگیسیالوس را از پناھگاه خود . نشانه فیروزى از خود در آنجا باز گزارد
  .كنان روانه گرديد بیرون كشاند و ناگزير برگشته ويرانى
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اى از اسپارتیان فرومايه كه از ديرزمان ناراضى از حال خود بودند به قصد  دسته در اين میان
سركشى و بدخواھى به اندازه دويست تن كمابیش گرد آمده و جايگاه استوارى را از يك 

اسپارتیان بر سر آن شدند كه بر آنان تازند . گوشه شھر براى خود پناھگاه گرفته بودند
نست چه نتیجه از آن در دست خواھد بود جلوگیرى نموده و دا ولى اگیسیالوس چون نمى

خويشتن با رخت عادى و به ھمراه يك تن نوكر به سوى آنان رفته و بديشان نزديك شده 
  :چنین گفت

اى از  بايست دسته بايست بیايید بلكه مى به اينجا نمى. ايد شما فرمان مرا اشتباه فھمیده
  .شما بدانجا بشتابید

  ).باز جايى را با دست نشان داد(و دسته ديگر بدينجا (ست نشان داد جايى را با د(

بدخواھان از اين فرمان او سخت شادمان گرديده يقین كردند كه اگیسیالوس پى به راز 
آنان نبرده است و براى آنكه ھمچنان راز را در پرده نگاه دارند بیدرنگ فرمان او را پذيرفته به 

  .انه شدندجاھايى كه نشان داده بود رو

اگیسیالوس بدان پناھگاه آنان پاسبانانى از جانب خود برگمارد، سپس ھم پانزده تن از 
  ترى از ولى پیاپى آن يك نیرنگ بسیار بیمناك. بدخواھان را دستگیر كرده شبانه بكشت

______________________________  
)1.(Gythera   

  256: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھاى يكديگر  بدخواھان كشف گرديد، بدينسان كه دسته بزرگى از شھريان اسپارت در خانه
در اين باره سختى ھمه آن بود كه چگونه . اند كشیده انجمن كرده نقشه شورشى مى

  .قانون را درباره آنان به كار ببندند و چگونه از گناه آنان چشم بپوشند

ن تصمیم گرفت كه آنان را در نھان كشتار اگیسیالوس با ايفوران به شور نشسته چنی
  .كس از شھريان اسپارت روى نداده بود نمايند و اين كارى بود كه تا آن زمان درباره ھیچ

و مردم بیرون شھر كه در لشكرگاه بودند نیز  »1«  در ھمان ھنگام بسیارى از ھلوت
شكستگى رفتند و چون اين كار مايه دل جاھاى خود رھا كرده به سوى دشمن مى

شد اگیسیالوس برخى از سركردگان را واداشت كه ھر روز بامداد در  شھريان مى
لشكرگاه جستجو نموده اگر كسى به سوى دشمن گريخته ابزارھاى او را از میان برگیرد 

  .كه بدينسان شھريان از انبوھى آن كسان آگاه نباشند

  .یان از سر شھر اسپارت برخاستندنگاران در اين باره اختالف دارند كه براى چه ثبیس تاريخ

  :گويند برخى مى
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شدند ديگران  زمستان فرا رسیده ناگزيرشان گردانید زيرا سپاھیان آركاديا كه پراكنده مى
  .نیز ناگزير گرديدند

  :گويند برخى ھم مى

چون سه ماه در آنجا درنگ كرده سراسر آباديھا را ويران ساخته بودند ديگر ايستادگى 
  .ننمودند

نويسد سرداران بويوتیا خود ايشان آھنگ باز  پومیوس يگانه تاريخنگار است كه مىثئو
اسپارتى ھم نزد ايشان آمده از جانب اگیسیالوس ده  »2«  فركسوس. گشت را داشتند

تالنت پیشنھاد كرد كه از آنجا بازگرداند و بدينسان ايشان را كارى مزدور گرفت كه 
  .خودشان انديشه كردن آن را داشتند

ھرحال ھم مورخان در  دانم اين تاريخنگاران چگونه به اين راز دست يافته، به ولى من نمى
  اين باره زبان يكى دارند كه رھايى اسپارت در اين ھنگام گرفتاريش جز میوه دانش و خرد

______________________________  
)1.(Helot خواندند مىداشتند با اين نام  اسیرانى كه به بندگى نگاه مى.  

)2.(Phrixus   

  257: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آمد ھرگونه ھوس و كینه را از خود دور ساخته جز در راه  اگیسیالوس نبود كه در اين پیش
چیزى كه ھست اين دانش و خرد او آن توانايى را ھم نداشت . كوشید رھايى شھر نمى

  .رين خود برساندكه اسپارت را به شكوه و نیروى دي

  .اگیسیالوس اين زمان بس سالخورده گرديده و اين بود كار جنگ و سپاه را پاك رھا نمود

سیكیلى به يارى گرفته به آركاديان  »1«  ولى پسر او آرخیداموس سپاه از ديونوسیوس
  .اشك شھرت يافته شكست بس سختى داد و اين جنگ است كه به نام جنگ بى

  .اسپارتیان كشته شود از دشمن دسته انبوھى كشته گرديد آنكه كسى از زيرا بى

زيرا اسپارتیان تا آن زمان . ولى اين فیروزى بیش از ھمه ناتوانى اسپارت را آشكار گردانید
ترين پیشرفت خود يك خروس قربانى  آمد عادى شمرده و براى بزرگ فیروزى را پیش

  .نمودند مى

  .خاستند گاه به جشن و شادمانى برنمى ھیچ سربازان ھرگز به خود نبالیده مردم شھر
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چنانكه در يك فیروزى بزرگى كه در مانتنیا به دست آورده بودند و توكوديديس آن را ستوده 
كسى كه مژده آورده بیش از اين مژدگانى نیافت كه تكه گوشتى از خوان عام برايش 

  .یان خوددارى نتوانستندآمد فیروزى بر آركاديان ديگر اسپارت فرستادند، ولى در اين پیش

خود اگیسیالوس با اشكھاى شادى در چشم به پیشواز پسر خود شتافت و چون به او 
رسید در آغوشش كشید و در اين ھنگام ھمگى قاضیان و پیشوايان در پیرامون او فراھم 

  .بودند

ته مردان و زنان نیز تا كنار رود ايوروتاس به پیشواز شتافته دست به سوى آسمان برداش
گزاردند كه بار ديگر اسپارات را از پستى و درماندگى رھايى  بر خدايان سپاس مى

اند تا آن ھنگام مردان اسپارت  بخشیدند و بار ديگر آن را به روز روشن رسانیدند و نیز گفته
  .از شرمندگى ياراى نگاه كردن به روى زنان خود نداشتند

را دوباره آباد گردانید مردم ديرين آنجا را از ھر كجا كه بودند  »2«  اپامینونداس چون مسینى
توانستند در میدان جنگ  اسپارتیان ياراى جلوگیرى را نداشتند زيرا نمى. به شھر باز خواند

  .با آنان برابرى نمايند

______________________________  
)1.(Dionysius   

)2.(Mesene شھرى از كوالنیا  

  258: انیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان و يون

ديدند زمینى كه در بزرگى كمتر از  زيرا اسپارتیان مى. اين كار سخت زيان اگیسیالوس بود
خیزى برترى بر ھمه زمینھاى يونان داشته چنین زمینى را  آن خودشان نبوده و در حاصل

وس از دست كه از سالیان دراز در دست خود داشتند اكنون در زمان پادشاھى اگیسیال
  .اند ھشته

از اين جھت بود كه چون ثبیسیان با او از در آشتى خواھى بودند او صلح را نپذيرفته و 
دست بر روى آن شھر از دست رفته بگذاشت و اين كار براى او سخت سنگین و گران 

  .بلكه نزديك بود كه اسپارت را بر سر آن از دست بدھد. انجام گرفت

یا بار ديگر از ثبیسیان بريده به اسپارتیان پیوستند و اپامینونداس چگونگى آنكه مردم مانتن
فرصت را غنیمت . دانست كه اگیسیالوس با سپاه گرانى به يارى آنان شتافته است

حركت كرده و از پھلوى اگیسیالوس  »1«  شمرده شبانه نھانى از لشكرگاه خود در تیگاى
نده بود كه آن شھر را تھى از لشكر و گذشته آھنگ جانب اسپارت كرد و بسیار اندك ما

  .پاسبانى دريابد و دست به آنجا بیابد

اى را روانه  نامى اين خبر را به اگیسیالوس فرستاده و او در زمان سواره »2«  ايوثونوس
و چون . شتابد الكیدومون نمود تا خبر به مردم برساند و نیز آگاھى دھد خود او از پى مى
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سید ديرى نكشید كه ثبیسیان از رود ايوروتاس بگذشتند و ھجوم اگیسیالوس به اسپارت ر
  .بر سر شھر آوردند

اندازه نشان داد و با ھمه سالخوردگى كوشش و  اگیسیالوس جلو آنان را گرفته دلیرى بى
زيرا در جنگھاى ديگر كه ھمیشه خود را . رفت به كار برد تالشى كه ھرگز امید نمى

باكى نموده به يكباره  زد، در اين جنگ برخالف آنھا بى به كار مىپايید و تدبیر و انديشه  مى
به ھجوم پرداخت و با آنكه در اين شیوه كارزار ورزيده نبود به خوبى از عھده برآمده شھر را 

سپس . از دست اپامینونداس رھا گردانید و او را شكست داده ناگزير از بازگشت گردانید
گان اسپارت يادگار فیروزى برافراشته به جھانیان نشان داد در آنجا در برابر چشم زنان و بچ

ايستند و آنچه كه  كه اسپارتیان از جانفشانى در راه كشور و میھن خود ھرگز باز نمى
  .گويند بايستى بكنند دريغ نمى

زيرا دلیر و چابك در ھر كجا . در اين روز پسر او آرخیداموس نیز برازندگى خود را نشان داد
ھاى باريك خود را بدانجا رسانیده، در راه نگھدارى  يافت از كوچه سخت مى كه خطر را

آورد جز چند تن بر سر او گرد  گفت و به ھر كجا كه رو مى شھر جانفشانى دريغ نمى
  .نبودند

______________________________  
)1.(Tegae   

)2.(Euthynus   

  259: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

پسر فويبیداس بیش از ديگران در آن روز درخشید و يقین  »1«  كنم اساداس گمان مى ولى
  .دارم بدانسان كه ياران خود او از حال وى در شگفت بودند دشمنان نیز شگفتى داشتند

اندام بلند و بااليى بود و در سال نیز میانه پسرى و  چه او جوانى بسیار زيباروى و خوش
چنین جوان پسنديده زيبايى در آن روز نه تنھا زره . پیمود گانى را مىمردى بھترين دوره زند

چه او در خانه روغن به تن مالیده بود كه . جنگ بر تن نداشت رخت نیز به دشوارى داشت
اى  ناگاه ھیاھو برخاست و او ديگر نايستاده و به ھمان حال شمشیرى به يكدست و نیزه

و از گرد راه به جنگ پرداخته و ھر كه را از دشمن  به دست ديگر گرفته به آوردگاه شتافت
حال ھیچ زخمى برنداشت و  تر كه بااين اين شگفت. نواخت ديد شمشیر بر سرش مى مى

اين يا از آنجا بود كه خدايان بر دلیرى و جوانمردى او بخشیده او را از گزند نگھدارى 
ند او را ديده و زيبايیش را تماشا نمودند و يا از آنجا كه دشمنان تن و باالى درشت و بل مى

پنداشتند و از اين جھت  نموده و از جامه تنش در شگفت شده او را يك آدمى عادى نمى
گلى به او بخشیدند،  ايفوران به پاداش اين دلیرى تاج. نمودند از زدن زخم خوددارى مى

  .از او گرفتند زره به جنگ شتافته ھزار درھم جريمه ولى در ھمان ھنگام به جرم آنكه بى

در اين جنگ . چند روز پس از اين حادثه جنگ ديگرى در نزديكى مانتنیا درگرفت
تاخت  اپامینونداس دنباله سپاه اسپارت را شكسته به ھنگامى كه از دنبال آنان مى

  .نامى از الكونیان با نیزه زخمى به او زد »2«  انتیكراتیس
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ولى اسپارتیان ھنوز خاندان . نگارد مى »3«  اين سخنى است كه ديوسكوريديس
بدان جھت كه او اپامینونداس را با شمشیر . نامند مى» مردان شمشیر«انتیكراتیس را 

زخمى گردانیده، به ھر حال اسپارتیان چندان ترس از اپامینونداس داشتند كه اين كشنده 
گزارده  قانونسپس ھم . نمودند كشیدند و ھمگى مھربانى با وى مى او را در بغل مى

نوازشھايى درباره او نشان دادند و از جمله او را از پرداختن باج براى ملكھاى خود معاف 
  .يكى از نوادگان او دارد »4«  نمودند كه تا امروز اين معافى را كالیكرلیس

  .و چون پامینونداس كشته گرديد، بار ديگر پیمان آرامش میانه ھمگى يونانیان بسته گرديد

   بدين عنوان كه. خواست مردم مسینا را از اين پیمان كناره گرداند سیالوس مىولى اگی

______________________________  
)1.(Isadas   

)2.(Anticrates   

)3.(DiesCORIDES   

)4.(GaIlicrates   

  260: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نشدند اگیسیالوس از شركت در  ايشان شھرى از خود ندارند و چون ديگران ھمداستان
  .پیمان باز ايستاده بار ديگر با ثبیسیان بر سر جنگ آمد

توزى را از  بازى و كینه آمد از نیكنامى اگیسیالوس بسى كاست و مردم اين لج ھمین پیش
زند و شھر  ارجى، آسايش ھمگى يونان را به ھم مى او نپسنديدند كه از بھر يك شھر بى

در حالى كه پولى براى جنگ ندارد و او ناگزير گرديده از . گرداند مى خود را گرفتار جنگ
  .دارد خواھد و از مردم اعانه دريافت مى دوستان خويش وام مى

در جايى كه آن ھمه شكوه و توانايى را كه اسپارت در ھنگام تخت نشستن او در دريا و 
تن يك شھر كوچكى آن ھمه خشكى دارا بود از دست داده و پرواى آنھا را ندارد براى داش

  .سازد ايستادگى از خود نمودار مى

 »1«  سپس حادثه ديگرى كه بیشتر مايه بدنامى او گرديده اين بود كه مزدورى تاخوس
  .مصرى را پذيرفت

چگونه كسى كه در سراسر يونان فرمانده به شمار : گفتند مردم به نكوھش پرداخته مى
سپارد  كرده خود را به اختیار يك سركش مصرى مىرود و شھرت او ھمه شھرھا را پر  مى

  !گیرد؟ و سركردگى سپاھیان مزدور او را به عھده مى

  :گفتند مى
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در اين ھشتاد سالگى كه پیرى او را از پا انداخته و از آن سوى در تن او جاى زخمھا ھنوز 
ه بايست به آزادى يونان از دست ايران بكوشد و اين كارى است ك ھم ھست بارى مى

توان او را معذور داشت و شايسته سال و جايگاه او پنداشته سخن از نیك و بد آن  مى
  .نراند

ولى اگیسیالوس گوش به اين گفتگوھا نداده ھرگونه كار و تالش را به نام توده اسپارت، 
  .پنداشت شايسته نام و شھرت خود نمى

نشسته چشم به راه مرگ  ترين كار آن بود كه كسى در خانه بیكار به گمان او ناشايسته
باشد كه فرا رسیده او را از میان بردارد و اين بود كه مزدورى تاخوس را پذيرفته و از پولى 
كه دريافت داشت كشتیھا را پر از كارگران گردانیده و بدانسان كه در سفر آسیاى كوچك 

مصر راه  كرده بود سى تن از اسپارتیان را به عنوان مستشار ھمراه خود ساخته به سوى
  .برگرفت

  نگارد كه چون ارتباطى به ھیچ يك از پلوتارخ در اينجا شرحى از گزارش اين سفر او مى(

______________________________  
)1.(TaOhas   

  261: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ترجمه ننموديم، وى تاريخ يونان و ايران ندارد و آنگاه دلیل بر استوارى آن خبرھا نیست ما 
كه اگیسیالوس كار خود را در مصر انجام داده و از پادشاه آنجا يك رشته : گويد تا آنجا مى

ارمغانھا و دويست و سى تالنت سیم دريافت داشته به آھنگ اسپارت روانه گرديد تا در 
و ) انداندازه به پول و سپاه داشت خود را به آنجا برس آن ھنگام سختى كه اسپارت نیاز بى

  :گويد نیز مى

نام  »1«  پیمود به يك جايگاھى كه ويرانه بود و منیالوس ھاى آفريكا راه مى چون از كناره
داشت رسید، پس در آنجا ھمین كه كشتیھا ايستاده و خواستند به خشكى درآيند او را 

  .مرگ فرا رسیده بدرود زندگانى گفت

سال آن را در الكیدمون پادشاھى كرده  سال او در اين ھنگام ھشتاد و چھار بود كه چھل
ترين مرد در  اندازه پیدا كرده بزرگ و در مدت سى سال از اين دوره پادشاھى شھرت بى

شد تا زمانى  ترين سردار شمرده مى رفت و نیز او بزرگ سراسر يونانستان به شمار مى
  .كه جنگ لئوكترا رويداد

مرد ھم در آنجا به خاك  يكجا مىاين رسم اسپارتیان بود كه ھركه از ايشان در 
  .سپردند مى

  .كردند بود ولى پادشاھان را به خاك خود نقل نموده در آنجا دفن مى اگرچه خاك بیگانه مى

  .اگیسیالوس را نیز به اسپارت نقل نمودند
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پس از وى پسرش آرخیداموس به تخت نشست و اين حكمرانى در خاندان او تا زمان 
  .كشته گرديد »3«  نجم از اگیسیالوس بود و با دست لئونیداسبود كه پشت پ »2«  اگیس

______________________________  
)1.(Menelaus   

)2.(Agis   

)3.(Leonidas   

  263: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  الكساندر

  264: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

از  »2«  از سوى پدر به میانجیگرى كارانوس »1« الكساندرھمگى بر اين اتفاق دارند كه 
پايین آمده  »5«  از آياكوس »4«  و از سوى مادر به میانجیگرى نئوپتولیموس »3«  ھركلیس

كه  »7«  به اولمپیاس »6«  پدر او فیلیپوس ھنگامى كه نوجوانى بیش نبود در ساموثراكى
ديدار كرد دل باخت و چون قضا را پدر و مادر او را نخستین بار در يك انجمن دينى آن شھر 

آن زن ھر دو به زودى درگذشتند فیلیپوس به رضايت برادرش او را به زنى گرفت و از اين 
  »8« .زن بود كه الكساندر زائیده شد

الكساندر ھنوز بسیار كوچك بود كه فرستادگان پادشاه ايران را در نبودن پدر خود پذيرفته با 
  .درآمد و آنان را از شايستگى خود در شگفت انداختآنان به گفتگو 

______________________________  
گويد داستانھاى الكساندر بسیار بوده و او به نام  پلوتارخ در مقدمه اين سرگذشت مى). 1(

ھمه ما پاره داستانھاى بیجايى را كه جز افسانه  بااين. اختصار جز كمى از آنھا را ياد نكرده
يابیم و چون منظور تاريخ است اين است كه از آن  د بود در اين بخش كتاب او مىتوان نمى

  .ايم داستانھا چشم پوشانده ترجمه نكرده

)2.(Caranus شمارند او را بنیادگزار پادشاھى ماگدونى و از نوادگان ھركلیس مى.  

)3.(Hercules  اند و  زئوس دانستهيكى از قھرمانان يونانى كه او را به خدايان رسانیده پسر
  .شمارند يونانیان و رومیان خود را از نژاد او مى

)4.(Neoptolemus يكى از سرشناسان در تاريخ يونان.  

)5.(Aeacus نمودند پنداشتند و پرستش مى اين را نیز پسر زئوس مى.  

)6.(Samothrace ھاى يونان يكى از جزيره   
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)7.(Olymiaps   

ايم و برخى چیزھا كه ارزش تاريخى  ه اختصار ترجمه كردهدر اين بخش عبارتھا را ب). 8(
  .ايم نداشت چشم از آنھا پوشیده

  265: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .چه پرسشھايى كه از ايشان نمود ھیچ يك كودكانه يا بیھوده نبود

و رفتار پادشاه ھا و چگونگى آنھا را در درون آسیا پرسیده از كردار  از ايشان مسافت راه(
اين رفتار او چندان ) تواند به میدان آورد جستجوھا كرد ايران و اينكه تا چه اندازه سپاه مى

آور بود كه فرستادگان برازندگى فیلیپوس و شھرت او را در برابر اين برازندگى  شگفت
  .پسرش به ھیچ انگاشتند

ا فیروزمندى مھم ديگرى شنید پدرش شھر بزرگى را بگشاده ي الكساندر ھر زمان كه مى
گفت پدرم  بھره او شده به جاى اينكه شاديھا نمايد نزد دوستان ھمراز خود گله كرده مى

گزارد كه شايستگى خود  به ھمه كارھاى بزرگ پیشدستى كرده مجالى براى ما باز نمى
دانست تا آسوده  و از آنجا كه كوشیدن و سربلندى يافتن را بھتر مى. را نمايان سازيم

گزاردن، اين است كه به فیروزمنديھاى پدر خود خرسند نبوده چنین  نشستن و خوش
بیشتر . پنداشت كه آن فیروزيھا میدان كار را در آينده براى او تنگ خواھد ساخت مى

سامانى برسد  داشت كه پس از مرگ پدرش به يك كشور به ھم خورده و نابه دوست مى
د نه اينكه به يك پادشاھى آسوده و به سامانى و با جنگ و كوشش آن را به سامان آور

  .برسد و جز كامگزاريھا و آسودگیھا كارى نداشته باشند

براى درس و تربیت الكساندر، فیلیپس نخواست آموزگاران عادى را كه تنھا شعر و 
بلكه كسى فرستاده ارسطو را كه دانشمندترين و . آموزند به كار وادارد موسیقى مى

وفان آن زمان بود براى اين كار به خواست و در برابر اينكه فیلسوف مشھورترين فیلس
چنین درخواستى را پذيرفت پاداش بسیار شايسته و به جايى را به او داد و آن اينكه شھر 

كه زادگاه ارسطو است و چندى پیش از آن به فرمان فیلیپوس ويرانه كرده  »1« استاگیرا
بودند اين زمان دوباره آن را به آبادى آورده ھمه مردم آن را كه دور رانده شده يا دستگیر 
گرديده بودند به جاھاى خودشان باز گردانید و براى جايگاھى كه در آن درس بخوانند و 

قرار داد كه در آنجا اكنون ھم  »3« را در پھلوى میزا »2«  ومفسھنر ياد بگیرند پرستشگاه ن
ھايى را كه در آنجا در سايه  نشسته و گردشگاه سنگھايى را كه ارسطو بر روى آنھا مى

  .دھند داشته نشان مى درختان گام برمى

______________________________  
)1.(Stagira يكى از شھرھاى يونان   

)2.(Nymphs  خدايان مادينه يونانیانيكى از   

)3.(Mieza   
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  266: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

چنین پیداست كه الكساندر از ارسطو نه تنھا دانشھاى اخالقى و سیاسى فراگرفته بلكه 
باشد و خود فیلسوفان  تر و دشوارتر مى از دانشھاى ديگر او نیز بھره يافته كه بسى ژرف

ژرف و دشوار نامیده تنھا با گفتگوھاى زبانى به كسان آموخته و آزموده آنھا را دانشھاى 
  .شوند كه ھركسى از آنھا آگاھى يابد گاه راضى نمى دھند و ھیچ ياد مى

زيرا الكساندر ھنگامى كه در آسیا بود و شنید ارسطو گفتارھايى از آن گونه دانشھا 
ساده به او نوشته و در آنجا از فلسفه  اى با زبان نگاشته و میان مردم پراكنده ساخته نامه

  :گفتگو كرد و اينك عبارتھاى نامه او

شما نیك نكرديد كه كتابھاى خود را درباره دانشھاى زبانى . از الكساندر به ارسطو درود
توانیم به مردم فزونى جويیم؟ پس از  زيرا ما ديگر با چه چیز مى. میانه مردم پراكنده نموديد

شماريم در دسترس ھمگى مردم  را كه ما ياد گرفته و ويژه خود مى آنكه شما چیزھايى
شمارم نه از راه توانايى و پھناورى  نويسم كه من برتر مى گزارديد؟ من به نوبت خود مى

  .پادشاھى خود بدرود

كشد، پراكنده كردن اين دانشھا  جويى كنار مى ارسطو نیز با اينكه خود را از آن حس برترى
چه اگر راستى را بخواھیم كتابھاى او در عالم . شمارد دنش را يكسان مىو پراكنده نكر

تواند بود، بلكه خود  مند نمى ھا بھره حكمت با شیوه خاصى نگارش يافته كه ھر كس از آن
ھايى در  ياداشتھايى است براى فھمیدن كسانى كه از پیش از آن در زمینه آنھا آگاھى

  .اند دست داشته

اى را كه به طب داشت از آمیزش با ارسطو پیدا  ه الكساندر عالقهگفتگو است ك ھم بى
بست كه ھر زمان كه  دانست بلكه آن را به كار ھم مى كرده بود و او نه تنھا طب را مى

نیز درمان . داد شد براى ايشان دستور خوراك و پرھیز مى يكى از ھمراھان او بیمار مى
نیز او میل به . يابیم ھاى او اين را مى وشتهچنانكه ما در ن. كرد براى بھبودى ياد مى

. دھد خبر مى »1«  خواندن و ياد گرفتن را در نھاد خود داشت و چنانكه اونیسیكريتوس
نسخه «اى را از الیاده ھومرس كه ارسطو آن را تصحیح كرده بود و  ھمیشه نسخه

گذاشت و  لین مىنامیدند ھمراه خود داشت و آن را با خنجر خود شبھا زير با مى» صندوق
گفت كه اين كتاب گنجینه ھمراه برداشتنى است كه ھمگى دانشھا را  پیوسته مى

  .ى جنگ دربردارد درباره

______________________________  
)1.(Onescritus   
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كشید به  تنگدستى مىھنگامى كه او به آسیاى باال رسیده بود چون از ديگر كتابھا 
  او نیز تاريخ فیلیستوس. دستور فرستاد كه پاره كتابھايى براى او بفرستد »1«  ھارپالوس

  و آيیسخولوس »4«  و سوفوكلیس »3«  را با مقدار بسیارى از بازيھاى ايیوريپديس »2«
  .سروده بودند بفرستاد »7«  و فیلوكسینوس »6«  و پاره از غزلھايى كه تیلیستیس »5«
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گرفت و چنانكه خودش  الكساندر تا ديرزمانى ارسطو را سخت دوست داشته گرامى مى
چنین باز  علت اين سخن را ھم. انگاشت گفت ارسطو را كمتر از پدر خود نمى بارھا مى

نمود كه اگر پدرم زندگانى به من بخشیده آموزگارم ياد داده كه چگونه آن زندگانى را  مى
  .نیكى به سر ببرم به

لیكن پس از ديرى در سايه گمان بدى كه به فیلسوف پیدا كرد ديگر مھرى به او در دل 
خود نداشت كه اگر ھم به آزار او برنخاست از رفتارش پیدا بود كه آن مھر و دلبستگى 

لیكن تخم دانش دوستى را كه از نخست در دل او . پیشین را ندارد و از او دلسرد گرديده
افزود و ھرگز روى به كاستن و افسردن  روز بر نمو و پیشرفت خود مى ته بودند روزبهكاش

  و ھديه پنجاه تالنتى كه به كسینوكراتیس »8«  چنانكه رفتار او با آناكسارخوس. نداشت
به  »11«  و كاالنوس »10«  فرستاد و آن توجه خاص و احترامى كه درباره داندامیس »9«

  .باشد گفته ما مى برد گواه اين كار مى

در ھنگامى كه فیلیپوس لشكر بر سر بوزانتین برده و الكساندر را كه اين زمان شانزده 
ساله بود به جاى خود در ماكدونى گذاشت و اختیار مھر خود را به او سپرد الكساندر بیكار 

را فرونشانده شھر بزرگ ايشان را با زور شمشیر به  »12«  ننشسته شورش مايیدى
ھاى ايشان  آورد و بومیان وحشى آنجا را بیرون رانده و كسان ديگرى را در خانهدست 

  .بنشاند و آنجا را به نام خود آلكساندر و پولیس خواند

______________________________  
)1.(Harpalus   

)2.(Philistus   

)3.(Euripides نويسند مقصود از بازى آن كتابھايى است كه براى تیاتر مى.  

)4.(Sofocles   

)5.(Aeschulus   

)6.(Telestes   

)7.(Philoxenus   

)8.(Anaxerchus فیلسوف يونانى كه به دوستى الكساندر شھرت يافته   

)9.(Xenocrates فیلسوف يونانى از شاگردان افالطون.  

)10.(Dandamis   

)11.(Calanus   
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)12.(Maedi   
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الكساندر نخستین : اند كه میانه فیلیپوس با يونانیان رويداد گفته »1« جنگ خايیرونیا در
ھنوز من ياد دارم كه . برد) مردم ثبیس(كسى بود كه حمله بر سر فوج برگزيده ثبیسیان 

خواندند،  مردم درخت الكساندر مى »2«  در آنجا درخت بلوطى را در كنار رود كیفیسوس
در زير آن درخت زده بودند و اندكى دورتر از آنجا گورھاى ماكدونیان كه در  زيرا كه چادر او را

  .شد جنگ كشته شده بودند ديده مى

شد فیلیپوس را چندان دلشاد  اين دلیريھا كه از الكساندر در آن خورد سالى ديده مى
ساخت كه از شنیدن آنكه ماكیدونیان او را سردار خود و الكساندر را پادشاه خود  مى
  .نمود خوانند خرسنديھا مى مى

ولى نابسامانیھايى در خاندان فیلیپوس پديد آمد كه علت سترگ آن زناشويیھاى نوين او 
توزيھا برخاسته سپس كینه از حرامسرا به  بود كه سخت در میان زنان دو تیرگیھا و كینه

و بود كه توزيھا اولومپیاس و رشكھاى ا سرچشمه اين كینه. سراسر كشور پراكنده گرديد
  .انگیخت الكساندر را نیز به دشمنى پدر برمى

آمدھايى كه پیش از ھمه پرده از روى كارھا برداشت اين بود كه در جنبش  يكى از پیش
كه فیلیپوس دل به او داده و او را به زنى خواسته بود با آنكه او  »3« عروسى كلئوپاترا

شد  بود در باده كساريھايى كه مىدختر خردسالى بود و نسبت به فیلیپوس بسیار كوچك 
  :روى به ديگران كرده چنین گفت »4«  عموى او آتالوس

ماكدونیان بايد دعا كرده از خدايان خواستار شوند كه پادشاه را از اين برادرزاده من پسرى 
  .زايیده شده و آن پسر جانشین قانونى پادشاه باشد

ھا را بر سر او زده و  نكرده يكى از پیالهالكساندر از اين سخن چندان برآشفت كه خوددارى 
  :چنین گفت

  !باشم؟ مگر من ساختگى و ناقانونى مى! پس من چیستم؟! اى بدنھاد

فیلیپوس به پشتیبانى از آتالوس برخاسته آھنگ الكساندر كرد ولى از خوشبختى ھر 
. ین افتاداندازه پاى فیلیپوس لغزيده بر روى زم حد يا از مستى بى دوى ايشان از خشم بى

  :الكساندر زبان به ريشخند و دشنام گشاده چنین گفت

______________________________  
)1.(Chaeronea   

)2.(Cephisus   

)3.(Cleopatra   
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)4.(Attalus   
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گذشتن از صندلى به كند كه از اروپا به آسیا بگذرد در  مردى كه بسیج كار مى! نگاه كنید
  .صندلى ديگر به زمین درغلطید

الكساندر مادر را به . پس از اين ننگین كارى، الكساندر و مادر او از فیلیپوس دورى گزيدند
  .بازگشت »2« برده و در آنجا گزارده خويشتن به الوريا »1«  ايپیروس

ن خاندان بود و نزد كه دوست كھن اي »4«  از مردم كورنتس »3«  پس از اندكى ديماراتوس
آنكه مايه  گفت بى خواست مى كرد و ھر چه مى فیلیپوس گستاخ بوده آزادانه گفتگو مى

  .رنجش كسى باشد به ديدن او آمد

  :پس از درودگويى و ھمديگر را در برگرفتن فیلیپوس پرسید

  كنند؟ آيا يونانیان با ھمديگر به مھربانى رفتار مى

  :ديماراتوس پاسخ گفت

شما ناشايسته است كه به مھربانى يونانیان با ھم عالقه داشته ولى خانه خود را اين از 
  .بدينسان دچار نامھربانیھا گردانیده پراكنده نمايى

اين سخن چندان بر فیلیپوس اثر كرد كه در زمان كسى را برآوردن پسرش فرستاده به 
لیكن اين آشتى ھم . كند میانجیگرى ديماراتوس او را راضى گردانید كه به نزد او بازگشت

را فرستاد كه  »7«  كاريا آريستوكريتوس »6«  جانشین »5«  زيرا پیكسودوروس. دير نپايید
پسر فیلیپوس گفتگويى بنمايد و مقصود  »8«  براى نامزد كردن دختر بزرگ او با آرھیدايوس

الكساندر و از اين سو مادر . او از اين خويشاوندى فیلیپوس را پشتیبان خود ساختن بود
گزاردند چه به عنوان آنكه  پاره كسانى كه دعوى دوستى با او داشتند وى را آسوده نمى

مقصود از آن خويشاوندى و جشن با شكوھى كه براى عروسى گرفته خواھد شد ھمانا 
  .اين است كه فیلیپوس پادشاھى خود را براى آرھیدايوس بازگزارد

______________________________  
)1.(Epirus اى در يونان در جنوب ماكیدونى كوره.  

)2.(Illyria كوره كوھستانى كه امروز میانه اتريش و يوگوسالوى دو بخش شده.  

)3.(Demaratus   

)4.(Corinth  يكى از شھرھاى معروف يونان باستان بوده كه در شمار آتن و اسپارت
  .شده است شمرده مى
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)5.(Pixodorus   

حكمران يك شھرى است كه خود دست نشانده و جانشین مقصود از جانشین ). 6(
  .باشد پادشاه مى

)7.(Aristocritus   

)8.(Arrhedaeus   
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نامى را كه از بازيگران تیاتر بود به  »1«  از اين گفتگوھا الكساندر تكان خورده تیسالوس
كاريا فرستاد كه با پیكسودوروس گفتگو كرده او را بر آن وادارد كه از آرھیدايوس كه ھم 

  .و ھم ابله بود چشم پوشیده الكساندر را به دامادى خود بپذيرد »2«  زنازاده

لى فیلیپوس و. اين پیشنھاد نزد پیكسودوروس بیشتر پذيرفتنى بود تا پیشنھاد پیشین
را كه  »4« پارمینیو »3«  ھمین كه چگونگى را فھمید به نشیمنگاه الكساندر آمده فیلوتاس

از دوستان ھمراز الكساندر بود ھمراه آورد و با الكساندر عتاب آغاز كرده نكوھشھاى 
نمايى كه شايسته پادشاھى كه من براى تو  تلخى نمود كه تو چندان پستى از خود مى

تو چرا بايد به خويشاوندى يك مرد كاريايى پستى كه تنھا . نم نخواھى بودبی تھیه مى
باشد سر فروبیاورى؟ با اين تلخگويیھا نیز  سرفرازى او بندگى يك پادشاه آسیايى مى

خشم او فرو ننشسته نامه به مردم كورنثس نوشته دستور داد كه تیسالوس را گرفته با 
و  »7«  و اريگويوس »6«  و نیارخوس »5«  رپالوسنیز ھا. بند و زنجیر نزد او بفرستند

بطلمیوس را كه دوستان و برگزيدگان پسرش بودند گرفته دور براند كه سپس آلكساندر 
  .اينان را نزد خود آورده ھر كدام را به جايگاه وااليى رسانید

و كه اھانتى به او به تحريك آتالوس  »8«  چندى از اين داستان نگذشت كه پااوسانیاس
ديد كه امید دادرسى از فیلیپوس ندارد و جبران آن اھانت را  كلئوپاترا شده بود چون مى

گناه عمده . نخواھد توانست كردن از اين جھت فرصتى به دست آورده فیلیپوس را بكشت
جويى  اند كه گويا پااوسانیاس جوان را به كینه اين كشتار را به گردن اولومپیاس انداخته

رود  ھايى درباره خود الكساندر نیز مى بلكه شبھه. ساخته آن كار دلیرتر مى برانگیخته و به
گويند چون پااوسانیاس نزد او آمد از اھانتى كه به او رسیده بود شكايت آغاز كرد،  كه مى

  :»10« را از میديیا »9«  الكساندر اين شعر ايئوريپیداس

   بر شوھر بر مادر بر عروس

ھمه او كسانى را كه باعث آن حادثه و با كشنده  با اين. واندبر زبان رانده چند بار بخ
   ھمداستان

______________________________  
)1.(Thessalus   
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  .فیلیپوس بود نه پسر زن قانونى» برگزيدگان«چون ارھیدايوس پسر يكى از ). 2(

)3.(Philotas   

)4.(Parmenio   

)5.(Harpalus   

)6.(Nearchus   

)7.(Erigyius   

)8.(Pausaniss   

)9.(Euripsiqes   

)10.(Meda   
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بودند سخت دنبال كرده در اين باره كوتاھى از خود ننموده و بر مادر خويش از اينكه در 
  .نبودن او با كلئويترا بدرفتارى كرده بود سخت خشمگین گرديد

كشته شدن پدر خود به پادشاھى رسید بیش از در اين ھنگام كه الكساندر پس از 
بیست سال نداشت و كشورى كه به دست او سپرده شد از ھر پاره خطر آن را فراگرفته 

نه تنھا مردمان وحشى كه در . توز از ھر سوى گرد آن نشسته بودند و دشمنان كینه
نروايان خود ھمسايگى ماكیدونیا نشسته و از گردن نھادن به ھر فرمانروايى جز از فرما

يونانیان نیز كه فیلیپوس . بیزار بودند و پادشاه ماكدونى ھمیشه از رھگذر آنان بیمناك بود
در جنگ بر آنان دست يافته بود ھنوز رام نبودند و فیلیپوس آن مجالى را پیدا نكرد كه 
كارھاى آنان را به سامان آورده فیروزى خود را به نتیجه درستى برساند و اين بود كه 

براى ماكیدونیا ھنگام بس بیمناكى : كوتاه سخن. كارھا از ھرباره در ھم و نابسامان بود
كردند كه الكساندر از انديشه آنكه يونانیان را  كسان چنین راھنمايى مى پاره. آمده بود پیش

با زور در زير يوغ ماكیدونیا نگاھدارد چشم پوشیده بیش از اين چشم نداشته باشد آنان را 
ھايى كه به  پیمان خود گرداند و از گناه آن دسته ى و مھربانى ھمدست و ھمبا نرم

  .ديدند بگذرد شورش كوشیده بسیج كار مى

شد به گوش نگرفته بھتر آن ديد  ولى الكساندر اين را كه دلیل ترس و ناتوانى شمرده مى
را برو بار ھاى خود  كه خود را بزرگ و با عزم نشان داده راه به كسانى ندھد كه انديشه

در سايه اين قصد بود كه لشكرھاى پیاپى . كنند، يا كسانى گستاخانه پا بر روى او بردارند
بر سر وحشیان فرستاده در سرزمین آنان تا كنار رود دانوب پیشرفت نمود، در آنجا بود كه 

بدينسان ھمه . را شكست داده زبون گردانید »2«  پادشاه تريبالیان »1«  سورموس
نیز چون شنید . را به حال آرامش آورده خود را از بیم شورش آنان آسوده ساختوحشیان 
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كنند بیدرنگ بر  نويسیھا مى اند و آتنیان با آنان نامه كه مردم ثبیس سر به شورش آورده
كه او را به ھنگام بودن در  »4«  گفت كه ديموسثینس تاخته چنین مى »3«  تنگه ثرموپوالى

الوريا و در سرزمین تريبالیان كودكى نامیده و به ھنگام بودن در تسالى نوجوانى خوانده، 
  .كنون ھمچون مردى در كنار ديوارھاى آتن ھويدا خواھد گرديد

______________________________  
)1.(Syrmus   

)2.(Triballi ن داشتندمردمى بودند كه در كوره تسالیا نشیم.  

)3.(Thermopylae تنگه معروفى كه يكى از جنگھاى ايرانیان با يونانیان در آنجا رويداد.  

)4.(Demosthnes خطیب معروف يونان   
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ھا  و چون او به كنار شھر ثبیس رسید براى آنكه به مردم روشن گرداند كه از گذشته
را كه اين دو تن بنیادگزار  »2«  و پروثوتیس »1«  است تنھا فوينیكس چشم پوشیده

. شورش بودند خواستار شده و از ھمه ديگران به شرط آنكه نزد او بیايند آمرزش اعالن كرد
را خواستار شدند كه به  »3« ولى مردم ثبیس نیز به نام لجاجت با او فیلوتاس و آنتیپاتر

باشد نزد  چنین اعالن كردند كه ھر كه ھوادار آزادى يونان مى دست آنان سپرده شود و ھم
  .آنان بشتابد

مردم . الكساندر چون اين بديد بر آن سر شد كه آخرين نتیجه جنگ را به آنان بنماياند
سپاه دشمن بسیار  ولى چه سود كه. ثبیس دلیرى و غیرت بیش از اندازه از خود نمودند

تر از شماره آنان بود و چون دسته پاسبانان ماكیدونى كه در ارك بودند آنان ھم از  انبوه
سوى ديگر حمله آوردند جنگجويان ثبیس از ھر سوى گرفتار شدند و در آن ھنگامه بخش 

  .بیشتر ايشان كشته شد و سرانجام شھر با شمشیر گشاده گرديد

اين شھر را مايه عبرت ديگر شھرھاى يونان گرداند و نیز  خواست سرگذشت الكساندر مى
بودند  »5«  و مردم پالتاياى »4«  گیرى به اينان ھمدستان خود را كه مردم فوكايى با سخت

اين بود كه كاھنان و چند تنى را كه ھنوز تا آن زمان ھوادار ماكدونى و . خرسند گرداند
شاعر و كسانى را كه  »6«  د و خاندان پنداريسرابطه خود را با الكساندر نگه داشته بودن

از نخست با جنگ مخالف بوده و رأى به آن نداده بودند جدا كرده، ھمگى ديگران را كه 
اند بیش از  نیز چنانكه شمرده. نزديك به سى ھزار تن بودند در بازارھا به بردگى فروختند

  .شش ھزار تن از ايشان كشته شده بودند

در اين ھنگام در شھر رويداد يكى آن بود كه چند تنى از سپاھیان تراكیا  ھايى كه از حادثه
. نام داشت ريختند »7« به خانه بیوه زنى كه يكى از زنان كاردان و نامدار بود و تیموكلیا

سركرده ايشان پس از آنكه نابكارى با آن زن كرده ھوس خود را فرو نشاند خواست آز خود 
  .پرسید كه آيا در كجا پولھاى خود را نھان ساختهرا ھم فرو نشاند و از او 
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______________________________  
)1.(Phoenix   

)2.(Prothytes   

)3.(Antipater  از نزديكان و دوستان الكساندر است كه سپس او را در ماكیدونى به جاى
  .ايم فیلوتاس را ھم در پیش نام برده. خود گزارده روانه آسیا گرديد

)4.(Phocaei   

)5.(Plataeae   

)6.(Pindaris يكى از شعراى معروف يونان است.  

)7.(Timoclea   
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زن در پاسخ او را به باغ راه نمود و چاھى را در آنجا نشان داده گفت چون شھر نزديك به 
تراكیايى . در اين چاه ريختمگرفته شدن گرديد من از ترس ھمه چیزھاى گرانبھاى خود را 

زن . پنداشت تماشا نمايد اى كه در ته آن مى آزمند دم چاه ايستاده خواست به گنجینه
فرصت به دست آورده از پشت سر او را تكان داده به ته چاه انداخت و سنگھاى بزرگى را 

ندر و چون سپاھیان او را گرفته دست بسته نزد الكسا. از روى آن ريخته او را بكشت
باشد و  اى مى آوردند الكساندر از چھره او و از رفتارى كه داشت دانست كه زن برگزيده
  .چون با او به گفتگو درآمد در رخساره او از ترس يا تأثر نشانى نمودار نبود

  :آلكساندر پرسید

  »تو كیستى؟«

  :پاسخ داد

ما فیلیپوس كرده و را با پدر ش »2« باشم كه جنگ خايیرونیا مى »1«  من خواھر ثئاجنیس
  .جان خود را در راه آزادى يونان باخت

آلكساندر ندانست از آن كارى كه اين زن كرده بود بیشتر در شگفت باشد يا از اين 
براى او و فرزندانش آزادى بخشید كه به . پاسخى كه اكنون داد و از تأثرى كه پیدا كرد بود

  .خواھند بروند ھر كجا مى

با آنكه آتنیان از پیش آمد . آتنیان آورده با آنان از راه نوازش درآمد سپس الكساندر روى به
را رھا  »3«  انگیز ثبیس تأثر آشكار ساخته و از بس اندوھگین بودند جشن موستريیس غم

و . گونه مردمى دريغ نداشتند كردند و به آن كسانى كه از ثبیس جان به در برده بودند ھیچ
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يا از آن جھت بود كه ھمچون شیر خشم خود را نموده و به اين تغییر حال از آلكساندر 
اندازه كه به كار برده بود متأثر  رحمى بى آرامى گرايیده بود يا از اين جھت كه از آن بى

ھرحال با آتنیان رفتار نیكو نموده نه تنھا از گناھان  به. كوشید گرديده به مھربانى مى
ر داد كه كارھاى خود را آراسته داشته گذشته آنان چشم پوشید بلكه به آنان دستو

ھمیشه بیدار باشند كه اگر او نتواست كارى از پیش ببرد بارى آنان بتوانند پرستارى يونان 
  .كنند

   اين يقین است او از رفتار بیرحمانه خود با مردم ثبیس پشیمان شده بود و در زمانھاى

______________________________  
)1.(Theagenes   

)2.(Chaeronea   

)3.(Mysteries   
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گاه با  ديرتر بارھا گفتگو از پشیمانى خود به میان آورده و از اين باره بود كه پس از آن ھیچ
  .كسى به آن سختى رفتار نكرد

 را كه در مستى از او سر زد ھم چنین پیروى نكردن »1«  نیز از كشتن كلنیتوس
پنداشت، نتیجه  آن سفر كار خود را ناانجام مى ماكیدومنیان را از او در سفر ھند كه بى

شد كه  بارھا ديده مى. دانست خدا و نگاھدار ثبیس مى »2«  خشم و كینه باخوس
كسانى كه از مردم ثبیس زنده مانده و به پیروان او پیوسته بودند ھر خواھشى كه از او 

  .كرد انجام مىدريغ آن را  كردند بى مى

گرد آمده ھمگى رأى  »3«  آمدھا بود كه يونانیان در اسثموس بارى چندى پس از آن پیش
دادند كه به الكساندر پیوسته به ھمدستى او به جنگ دولت ايران برخیزند و الكساندر را 

  .به سردارى خود برگزيدند

يران و فیلسوفان ھم در اين ھنگام كه الكساندر در يونان درنگ داشت از ھر سوى وز
تنھا كسى كه چنین كارى نكرد . شتافتند مشھور براى ديدن و مبارك باد گفتن نزد او مى

او ھرگز پرواى الكساندر . زيست سنوپى بود كه اين زمان در كورنثیس مى »4«  ديوگینیس
ھر نكرده نه تنھا به ديدن وى نیامد بلكه چون الكساندر به جايگاه او در يك كشتزار بیرون ش

نام فرا رسید ديوگنیس در برابر آفتاب دراز كشیده بود و چون آن انبوھى را  »5«  كرانبوم
  .نزديك خويش يافت اندكى بلند شده نگاھى مھرآمیز به الكساندر انداخت

  :ديوگینس پاسخ داده گفت. الكساندر به مھربانى پرداخته پرسید آيا خواھشى از او دارد

  .و آفتاب كنار بايستى آرى خواھشمندم از میانه من
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گیر و از بلندى ھمت او چندان در شگفت شده متأثر  پروايى مرد گوشه الكساندر از آن بى
پروايى فیلسوف را  گرديد كه چون از نزد او بازگشت به ھمراھان خويش كه آن بى

  :خنديدند چنین گفت نپسنديده بر او مى

  .بشومكوشیدم كه ديوگنیس  من اگر الكساندر نبودم مى

درباره جنگى كه عزم آن داشت  »7« گرديده كه از اپولو »6«  از آنجا الكساندر روانه دلفى
  شور

______________________________  
)1.(Clntus داستان او سپس خواھد آمد  

)2.(Bacchus دانستند خدايى از خدايان يونان كه او را پسر زئوس و خداى مى مى.  

)3.(Isthmus   

)4.(Diogenes از مردم Sinope  كه شھرى در آسیاى كوچك بوده و نام آن در جاى ديگرى
  .خواھد آمد

)5.(Cranium   

)6.(Delphi يكى از شھرھاى معروف يونان است.  

)7.(Appolo خواستند يكى از خدايان يونان و روم است كه از آن شور مى.  
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را روزى به آنجا رسید كه شور در آن روز نبايستى خواست و ناروا بود كه در قضا . بخواھد
  .چنان روزى پاسخى به كسى داده شود

و . ولى الكساندر كسان خود را فرستاده زن كاھن را خواست كه بیايد به كار خود بپردازد
به سراغ الكساندر خويشتن . چون آن زن نپذيرفته پاسخ داد كه چنین كارى امروز نارواست

زن كاھن از اين پافشارى او درمانده به . او رفت كه او را با زور كشیده به پرستشگاه بیاورد
  :زبان البه و خوشامدگويى چنین گفت

  .آيد كسى با تو برنمى! پسر من

  :الكساندر اين سخن شنیده داد زد

  .خواستم گرفتم و ديگر نیازى به شور با خدا ندارم من پاسخى را كه مى

ره شمارش سپاه او آنكه كمتر از ھمه گفته سى ھزار پیاده و چھار ھزار سواره گفته و دربا
اونیسكريتوس . آنكه بیشتر از ھمه نوشته چھل و سه ھزار پیاده و سه ھزار سواره نوشته
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را  »8«  اگر گفته دوريس. براى ماھانه سپاه بیش از ھفتاد تالنت ھمراه نداشت: گويد مى
گويد كه  اونیسكريتوس مى. گر ذخیره او نیز تنھا براى سى روز بودهباور كنیم غله و دي

  .دويست تالنت ھم مقروض بوده

نمود  گرچه اين آمادگى در برابر آن كار بزرگى كه الكساندر آغاز كرده بود بسیار كوچك مى
ولى او سپاه خود را به كشتى ننشاند مگر پس از آنكه به ھواداران خود به ھر كدام 

  .بخشیده آنان را براى شتافتن از دنبال خود آماده ساختچیزھايى 

ھا داده به ديگران دھكده بخشید يا  اى ديه به برخى از ايشان كشتزارھا بخشیده به پاره
چندانكه دارايى پادشاھیش ھر چه بود ھمه را میانه . برداشت يكى از بندرھا را واگذاشت

در برابر اين بخشھاى او  »9«  پرديكاس. تاين ھواداران بخش كرده چیز ارجدارى باز نگذاش
  :تاب نیاورده پرسید

  دارى؟ آيا براى خودت چه نگاه مى

  .امیدھايم را: پاسخ داد

______________________________  
)8.(Duris يكى از مؤلفانى كه تاريخ الكساندر را نوشته.  

)9.(Perdicas   
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  :پرديكاس گفت

  .سپاھیان تو ھمگى در اين مالھا شركت دارند

چنین برخى ديگر از  ھم. و بدينسان از پذيرفتن زمینھايى كه نامزد او كرده بود سرباز زد
ولى آنانكه پذيرفتند يا خودشان . دوستانش پیروى از پرديكاس كرده چیزى نپذيرفتند
بخشیده آنچه از پدرش مانده بود ھمه را  خواستار گرديدند به ھر كدام چیزھايى به دلخواه

  .در اين راه صرف كرد

 »1«  اكنون با اين عزم استوار و با چنین دلى روشن بود كه الكساندر از ھلسپونت
  .گذشت

قربانى براى منیروا نموده به ياد قھرمانانى كه در آنجا زير خاك رفته بودند  »2«  درتروى
كه سنگ گور او را با  »3«  به ويژه به ياد آشیل. يختھا به زمین ر جشن بر پا كرد و باده

روغن مالیده و به رسم كھنى كه داشتند ھمراه دوستان خود پا برھنه بر روى گور او اين 
نیز الكساندر نام او را بر زبان . سو و آن سو دويدند و بر روى آن گور بساكھاى گل گزاردند

 »4«  ھرترانده از اينكه او را در زندگى دوست پايدارى بود و چون مرد شاعرى به آن ش
  .كارھاى او را شھره جھان ساخت ياد نیكى از او كرد
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ھنگامى كه الكساندر به ديگر شگفتیھاى تروى و با چیزھاى بازمانده از زمانھاى باستان 
ھم برود و او پاسخ داد به  »5«  كرد به او گفتند كه به تماشاى چنگ پاريس تماشا مى

من از ديدن چنگ آشیل . دانیم اشا نمىچنین تماشايى نخواھم رفت و آن را در خور تم
  .كرد شادمان خواھم بود كه ھمیشه با آن ياد دلیريھاى قھرمانان را مى

در اين ھنگام يكى از فرماندھان لشكر داريوش سپاه بزرگى گرد آورده در آن سوى رود 
اين  لشكرگاه ساخته بود و الكساندر براى درآمدن به آسیا ناگزير بود كه در »6«  گرانیكوس

كسانى از ژرفى آب رود يا از سختى و بلندى كنار ديگر آن . آستانه آسیا كارزارى كند
   انديشه

______________________________  
)1.(Heliespont  باشد است و نام باستان تنگه داردانل مى» پل يونانى«معنى كلمه.  

)2.(Trtoy ه معروف شدهشھريست در آسیاى كوچك كه چون ھومروس نام آن را برد.  

)3.(Achil باشد يكى از قھرمانان معروف الیاده ھومروس مى.  

  .مقصود ھومروس شاعر معروف يونان است كه الیاده را نظم كرده). 4(

)5.(Paris در اين بخش  -نام دختريست -يكى از نامھايى است كه در مثولوجى يونان آمده
  .ايم ھا را انداخته در ترجمه برخى جمله

)6.(Granicus رودى در آسیاى كوچك.  

  277: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

در میان بود ماھى كه  »1«  نیز كسانى از اين جھت كه ماه دايسیوس. كردند مى
  .پرداختند ترديد داشتند پادشاھان گذشته ماكدونى در آن به جنگ نمى

  :نداده گفت ھا و ترديدھا گوش ولى الكساندر به ھیچ يك از اين انديشه

  .دوم بخوانید »2«  آن را آرتیمیسیوس

  :چون پارمینوس پیش آمده گفت امروز دير شده و ديگر نبايد به كارى پرداخت پاسخ داد

  .ام من اگر از گرانیكوس بترسم به ھلسپونت اھانت كرده

دى پس از اين سخن ديگر نايستاده با سیزده دسته از سوارگان به آب زد و با آنكه جايگاه ب
را برگزيده بودند و آب به تندى روان بود و از آن سوى سوارگان و پادگان دشمن بركنار رود 

بارانیدند با ھمه اينھا الكساندر از پیشرفت باز نايستاد و  صف كشیده از آنجاى بلند تیر مى
  .اين كار او خود ديوانگى و از دورانديشى بركنار بود
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بود از آب بگذشت ولى به كنارى كه رسید  ھرحال پافشارى نموده با ھر سختى به
كه از آب درآمد و ھنوز باز مانده  حال بايستى ھمین سراسر لجنزار و لغزشگاه بود و بااين

كه بیرون آمدن  زيرا دشمن ھمین. سپاه به كنار نرسیده با دشمن دست به گريبان باشد
كردند سپس  ى سختى مىآنان را از آب ديدند بر سر آنان تاختند و نخست با نیزه جنگھا

. ھا بشكست دست به شمشیر بردند و بدينسان بازار جنگ سخت گرم گرديد چون نیزه
شد و آنگاه پرھاى سفید رنگى كه به ھر سوى  خود الكساندر كه از سپرش شناخته مى

شناخت اين بود كه از ھر سوى  كالخود خويش زده بود ھمه كس به آسانى او را مى
  .ردنددشمن به او حمله آو

ولى الكساندر زخمى به ھر كدام زده خود را رھا گردانید و تنھا گزندى كه ديد زره او با 
و  »3«  دو تن از سركردگان ايرانى يكى رھويبساكیس. نیزه يكى از پیرامونیان سوراخ گرديد

  .بر سر او تاختند »4«  ديگرى سپثردات

ه استوارى در برداشت پرداخت و الكساندر از اين يكى دورى گزيده بر ھويیساكیس كه زر
چنان ضربت سختى بر وى زد كه نیزه او شكسته دست به خنجر برد و ھنگامى كه اين 

دو تن با ھم گرم ستیز بودند سپثردات از سوى ديگر رسیده و بر روى اسب بلند گرديده با 
   تبر جنگى

______________________________  
)1.(Dacsius   

)2.(Arteamisius   

)3.(Rhoesaces   

)4.(Spithridates بوده كه به لھجه » سپثردات«يابیم كه اصل فارسى  ما چنین درمى
  .خواند شود» سپھرداد«امروزى 
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خود چنان ضربت سختى بر سر الكساندر فرود آورد كه تبر نشان پادشاھى را كه باالى 
ارى از پرھا بريده و خود خود را شكافت چندانكه نوك تبر به موھاى سر او خود او بود با مقد

خواست كه ضربت خود را مكرر گرداند ناگھان كلیتوس كه او را كلیتوس  و چون مى. برخورد
  .نامیدند جلو دويده نیزه خود را به تن او فرو برد و او را از ضربت باز داشت سیاه مى

بارى سوارگان . یساكس را كشته از كار او پرداخته بودتا اين ھنگام اسكندر ھم رھوي
بدينسان گرم كارزار بودند كه فوج پیاده ماكیدونى از رود گذشته و از ھر سوى به كارزار 

دشمن به حمله نخستین با سختى تاب آورده در اندك زمانى میدان را تھى كرده . درآمدند
خواستند  پناه برده براى خود زينھار مى دسته مزدوران يونانى كه به پاشنه. پراكنده شدند

الكساندر خواھش آنان را نپذيرفته پیش از ديگران خود او حمله بر سر ايشان برد و در اين 
  .كشته گرديد) بلكه اسب ديگرى »1«  نه بوكیفالوس(حمله اسب او 
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ا يك زير. اين كار الكساندر كه از دورانديشى بر كنار بود براى او سخت گران به سر آمد
دسته مردمى دلیر و از جان گذشته تا توانستند ايستادگى كردند و از سپاھیان الكساندر 
در برابر اين يك دسته بیشتر كشته گرديد تا در جنگ بیش از آن، گذشته از زخمیانى كه 

بارى در اين جنگ از ايرانیان بیست ھزار پیاده و دو ھزار و پانصد تن . به فراوانى بودند
بیش از سى و : گويد مى »2«  اما از سپاه الكساندر، آريستوبولوس. ه گرديدندسواره كشت

كه نه تن از ايشان از پیادگان بودند و الكساندر به ياد آنان  »3« چھار تن نابود نگرديد
براى آنكه يونانیان . برپا گردانید »4«  از برنج ساخته دست لوسیپوس) مجسمه(پیكرھايى 

ھم از اين فیروزى بھره داشته باشند الكساندر بخشى از مال تاراجى را براى آنان به 
به ويژه براى مردم آتن كه سیصد سپر فرستاده فرمان داد بر روى آنھا . يونان فرستاد

  :نوشتند

ان ايشان نبودند اينھا را الكساندر پسر فیلیپوس به ھمدستى يونانیان كه الكیدومونیان می
  .از دست مردم آسیا در آوردند

گونه چیزھا به دست آورد  نیز ھرچه ظرف سیمینه و زرينه و رختھاى ارغوانى و ديگر اين
  .اندكى را براى خود نگھداشته بازمانده آن را براى مادرش فرستاد

______________________________  
)1.(Bucephalus  است كه شھرت داشتهنام اسب الكساندر   

)2.(Aristiobulus يكى از تاريخنگاران   

مگر ايرانیان دست بسته بودند يا ! توان باور كرد؟ اين گونه خبرھا را چگونه مى). 3(
  !شمشیر نداشتند؟

)4.(Lysippus يكى از نقاشان ماھر است كه در جاى ديگر نیز نام او را برده.  

  279: رخ، صايرانیان و يونانیان به روايت پلوتا

  زيرا ساردس. اين فیروزى تغییر بسیارى در چگونگیھا داده كار را بر الكساندر آسان گردانید
كه پايتخت سرزمین كنار دريا و نشیمن سپاه ايران بود و نیز شھرھاى بزرگ ديگر به  »1«

ايستادگى كرد كه ھر دوى آنھا  »3«  و میلتوس »2«  تنھا ھالیكارناسوس. او واگذارده شد
پس از اين الكساندر دو دل . را نیز با شمشیر گشاده و گزند از مردم آنھا دريغ نساخت

  .دانست كدام راھى را پیش گیرد گرديده نمى

سره سازد گاھى  انديشید كه بر سر داريوش رفته ھر چه زودتر كار را با او يك گاھى مى
ى كنار دريا كوشیده تا از كار آنھا اطمینان پیدا نكند در پنداشت كه به پیراستن شھرھا مى

سرانجام انديشه نخست را بھتر دانسته آھنگ كیلیكیا و فنیقیا . جستجوى دشمن نباشد
  كرد و سپاه خود را از كنار دريا بگذارند و از جاھايى كه دست بر آنھا يافت يكى فاسیلیس

را كه به دشمنى او برخاسته بودند زبون  »6«  نیز پسیديان. بود »5«  و ديگرى الدرس »4«
چیره  »8«  درآمد و به شھر بزرگ آنان به نام گورديوم »7«  ساخته به سرزمین فروگیان

كرده به ھمه آنھا دست يافت و در  »10« و كاپودوكیا »9« از آنجا آھنگ پافالگونیا. گرديد
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سركرده داريوش در شھرھاى را شنید و او بھترين  »11«  اينجا بود كه خبر مرگ ممنون
شد و  شك مانع بزرگى در برابر پیشرفت الكساندر مى مرد بى كنار دريا بود كه ھرگاه نمى

  .اين بود از اين خبر بر دلیرى افزوده در شتافتن به میانه آسیا ترديدى برايش باز نماند

پاه انبوه خود داريوش اين زمان از شوش درآمده به سوى الكساندر راه برگرفته بود و به س
و چون درنگ آلكساندر در . رسید پشتگرمى فراوان داشت كه به ششصد ھزار تن مى

. كیلیكیا بیش از اندازه شد داريوش باعث آن را ترس پنداشته پشتگرمیش بیشتر گرديد
   ولى

______________________________  
)1.(Sardis   

)2.(Halicarnassus  يونانیان نشیمن داشتندشھرى در آسیاى كوچك كه.  

)3.(Miletus شھرى يونانى در آسیاى كوچك   

)4.(Phaselis   

)5.(Ladders   

)6.(Pcidia   

)7.(Phrygia اى از آسیاى كوچك كوره   

)8.(Gordium   

)9.(Paphlagonia  جايى در آسیاى كوچك در غرب رود ھالوس)قزل ايزماق امروزه(  

)10.(Cappadocia  كه نام آن در تاريخھا بسیار آمدهجايى در آسیاى كوچك   

)11.(Memnon   
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گويند در نتیجه فرسودگیھاى راه پیش  باعث درنگ الكساندر بیمارى او بود كه برخى مى
  .آمد

وشو كرد و آب آن رود بسیار  شست »1«  نويسند چون در رود كودنوس برخى ديگر مى
  .سرد است از آنجا ناتندرست گرديد

كرد كه به معالجه پردازد زيرا  ھرحال چون او بیمار گرديد ھیچ يك از اطبايش جسارت نمى به
ديدند و از آن سوى ترس داشتند كه اگر از معالجه ايشان بھبودى  بیمارى او را سخت مى

ايشان دريغ نخواھند داشت و اين بود كه به معالجه رخ ندھد ماكدونیان گزند از جان 

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


چون ديد ھنگام باريكى فرا رسیده آرام  »2«  ولى فیلیپوس آكارنانى. پرداختند نمى
ننشسته به پشت گرمى شھرتى كه در دوستارى آلكساندر داشت به معالجه پرداخت و 

خطر انداخت و خود زندگى و آسودگى خويش را در راه زندگى و آسودگى الكساندر به 
درمانى كه درست كرده نزد او آورده چنین گفت كه اگر در آرزوى تندرستى ھستید كه 

اى از  قضا را در ھمان زمان نامه. جنگ را فیروزمندانه به سر دھید اين درمان را به كار بريد
پارمینو از لشكرگاه رسیده و در آنجا چنین نوشته بود كه از فیلیپوس غافل نباشند زيرا 

نیز به . داريوش پول گزافى به رشوه نزد او فرستاده و او را برگمارده كه شما را بكشد
  .پاداش اين كار دختر خود را وعده داده كه به زنى به فیلیپوس بسپارد

آنكه به كسى از دوستان نشان بدھد آن را زير بالین خود  الكساندر نامه را خوانده و بى
  .درمانى كه ساخته بود نزد وى رسیدنھاده در اين ھنگام فیلیپوس با 

الكساندر درمان را با چھره شادمان و آرام به دست گرفته در ھمان دم نامه پارمنیو را به 
راستى ديدنى بود كه چون فیلیپوس نامه را خواند و سر بلند كرد به . دست طبیب داد

  .روى الكساندر نگاه كرد

ھره باز و شادمان خود را تغییر نداده با اين دو تن چه حالى داشتند و چگونه آن يكى چ
ھمان حال آرامى كه داشت پايدار ماند تا اندازه دلبستگى و اطمینان خويش را به طبیب 

گاھى دستھاى خود را به . نمايان گرداند و اين ديگرى سراپا ترس و سراسیمگى گرديد
ن باره گواھى دھند خواست كه به بیگناھى او در آ آسمان برداشته خدايان را به يارى مى

نمود  و گاھى خود را در پھلوى رختخواب بیمار به زمین مالیده به البه از او درخواست مى
كه ترس نكرده آن درمان بنوشد تا بھبودى پیدا كند و نیز پاكدامنى او از آن تھمت آشكار 

  .گردد

______________________________  
)1.(Cydnus   

)2.(Acarmani   

  281: يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان و 

بارى الكساندر آن را نوشید و آن درمان چندان كارگر بود كه تا ديرى ھمگى نیروھاى 
زندگى را از بیرون به درون كشید و اين بود كه بیمار غش كرده بیھوش افتاد، ولى ديرى 

ى يافته نگذشت كه در سايه كوشش فیلیپوس ھمه بیمارى رفع شده و الكساندر بھبود
بیرون آمد و ماكیدونیان كه از نديدن او به بیم و اندوه افتاده بودند او را دوباره پیش خود 

  .آرام گرديدند ديده شادمان و دل

نام از يونانیان بود كه به داريوش  »1«  در اين ھنگام در لشكر داريوش مردى آمونتاس
ديد كه داريوش  اين سوى مىشناخت و از  پناھنده شده و او چون الكساندر را نیك مى

اى به دشمن برخورده جنگ نمايد اين بود  ھمه كوشش آن را دارد كه در يك تنگه يا گردنه
  :كه نیكخواھانه زبان به اندرز گشاده چنین گفت
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شما بھتر آن است كه در ھمین جا كه ھستید در دشت پھناور و گشاد درنگ كرده منتظر 
رو خواھد شد  سپاه انبوھى كه با سپاه اندكى روبهرسیدن دشمن باشید، زيرا براى 
  .دشت پھناور بھترين جايگاه است

  :چنین پاسخ داد. داريوش به جاى اينكه چنین اندرز سودمندى را ياد گرفته به كار بندد

ترسم ماكدونیان آھنگ گريز بكنند و الكساندر گريخته جان به در ببرد اين  من چون مى
  .ھا را برگیرم تنگه كوشم گردنه و است كه مى

  :آمونتاس گفت

زيرا آلكساندر نه تنھا نخواھد گريخت بلكه با شتاب بسیار آھنگ . جاست چنین ترس بى
  .شتابد سوى شما را خواھد كرد كه شايد ھم اكنون در راه است و به سوى شما مى

. نه گرديدبارى اين اندرز پاك ھدر بود و داريوش چادرھاى خود را كنده به سوى كیلیكیا روا
از آن سوى آلكساندر با شتاب آھنگ سوريا داشت و قضا را دو لشكر شبانه از ھمديگر 

  .بگذشته و اين بود كه سپس چگونگى را دانسته ھر دو باز پس گشتند

ھا  آمد سخت خرسند بود و با شتاب بازگشت كه جنگ در ھمان تنگه الكساندر از پیش
جايگاه نخستین خود باز گردد چرا كه اين ھنگام خواست كه به  اما داريوش مى. روى دھد

كه از آنجا  »2«  ديد نیز دريا و كوھستان و رود پناروس كه خود را در سرزمین بیگانه مى
روان است ھر كدام جھت ديگرى بود كه سپاھیان او را بخش بخش گرداند و از آن سوى 

ناراحتى دشمن جبران گرديد و بدينسان  سوارگان او در اين سرزمین پاك بیكاره مى
  .شد مى

______________________________  
)1.(Amyntes   

)2.(Pinarsu   
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كرد از كاردانى خود استفاده  الكساندر بیشتر از آنچه از چگونگى سرزمین استفاده مى
دست چپ يا دست راست لشكر درازتر بايست  زيرا با آنكه سپاه او كمتر بود و نمى. نمود

بنابراين آلكساندر به قصد دست راست سپاه خود را درازتر از دست . از آن دشمن باشد
چپ سپاه دشمن گردانید و خويشتن در اين بخش ايستاده در صف پیشین جنگجويان به 

ندر در اين جنگ آلكسا. جنگ پرداخت و بدين تدبیر لشكر داريوش را شكسته پراكنده نمود
اين زخم با دست داريوش بود كه : گويد مى »1«  خاريس: زخمى از ران خود برداشت

نويسد اگرچه  ولى در نگارشھايى كه خود الكساندر مى. الكساندر با او تن به تن جنگید
گويد در اين جنگ از ران خود زخم شمشیر برداشت لیكن يادى از كسى كه اين زخم  مى

  .كند را زده نمى
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روزى كه الكساندر بیش از صد و ده ھزار تن دشمن را بر زمین انداخت تنھا در اين فی
داريوش با آنكه به تنگنا . دستگیرى خود داريوش كم بود كه آن را فیروزى درستى گرداند

  .افتاده بود گريخته خود را رھا گردانید

و در اين  كرد گردونه و كمان او را به دست آورده بازگشت الكساندر كه او را دنبال مى
اگرچه آنان به نام (اند  ھنگام كسان خود را ديد كه به تاراج لشكرگاه ايرانیان پرداخته

سبكبارى بسیارى از چیزھاى خود را در دمشق گزارده بودند با اين ھمه لشكرگاه ايشان 
چادر خود داريوش كه پر از زر و سیم و چیزھاى گرانمايه و درخشان بود ) بسیار گرانبھا بود

اى الكساندر نگاھداشته بودند و او چون آنجا رسید ابزار جنگ و زره از خود دور كرده و به بر
  :گرمابه رفته چنین گفت

  .خود را در اين گرمابه داريوش از چركھاى جنگ پاك كنیم

  :گیرى كرده گفت يكى از ھمراھان او نكته

ز آن شكست دھنده بلكه در گرمابه الكساندر زيرا آنكه شكست يافت ھمه مال او ا! نه
  .باشد مى

ھا و تاسھا و صندوقھاى آنجا را ديد كه ھمگى زرينه  و چون نگاه كرده ظرفھا و مشكابه
است و بسیار زيبا ساخته شده و بويھاى خوش را كه سراسر آنجا را فراگرفته بود شنید و 

ا كه براى ھا و تختخوابھاى آنجا ر چون از آنجا به چادر بزرگ و بلندى در آمده نشیمنگاه
  :پذيرايیھا آماده شده بود بديد، از شگفتى رو برگردانده به ھمراھان خود گفت

______________________________  
)1.(Chares   

  283: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خواست براى شام خوردن برود خبر آوردند كه  اين است دستگاه پادشاھى سپس كه مى
باشند از ديدن  زن و دو دختر شوھر نكرده او كه میان دستگیرشدگان مى مادر داريوش و

اند كه او مرده و اين است كه به گريه و شیون  كمان و گردونه داريوش گمان كرده
  .اند برخاسته

را نزد آنان فرستاده پیغام  »1«  پس از اندكى درنگ كه از حال آنان متأثر گرديده لئوناتوس
چرا كه من جز بر . و شما ھرگز از رھگذر من بیمى نداشته باشید داد كه داريوش نمرده

يافتند از من نیز خواھند  نیز آنان ھر آنچه از داريوش درمى. ام سر كشور به جنگ برنخاسته
اين چنین پیغام مھرآمیز بھترين نوازش و دلدارى براى آن بانوان دستگیر شده بود . دريافت

پیغام مھربانیھاى ديگر ھم دريغ نساخت و به آنان اجازه به ويژه كه الكساندر پشت سر آن 
خواھند از مردگان به خاك بسپارند و ھر پارچه يا ابزار ديگرى براى  داد كه ھر كسى را مى

چیزى از پذيرايى و پاسبانى آنان : كوتاه سخن. اين كار دربايست دارند از مال تاراج برگیرند
ه با آنان با ھمه گونه پاكدلى و پاكدامنى رفتار كرده دريغ نداشت و باالتر از ھمه آن بود ك
آنان در زير سرپرستى الكساندر تو گويى در يك . كارى كه ناشايست بود روا نداشت
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پرستشگاھى يا در يك كلیساى دخترانى نشیمن داشتند نه در لشكرگاه دشمن 
شوھر او ھم بلند با آنكه زن داريوش زيباترين زن از خاندان پادشاھى بود و . فیروزمندى

  .اند باالترين مرد زمان خود بود كه دختران نیز ناچار به زيبايى مادر و پدر بوده

پنداشت كه نخست بايد بر خويشتن پادشاھى كند تا  ھمه الكساندر چون چنین مى بااين
بلكه بايد گفت . سپس به جھانگیرى پردازد از اين جھت ھرگز با يكى از ايشان خلوت نكرد

زن بیوه ممنون را كه  »2«  زناشويى نكرد ھرگز زنى را به خود راه نداد مگر با بارسینىتا 
  .در دمشق دستگیر گرفتند

اين زن درسھاى يونانى فراگرفته و خود زن خوشخويى بود و از سوى پدر خود آرتابازوس 
تشويق نگارد در نتیجه  پیوست و بدانسان كه آريستوبولوس مى به خاندان پادشاھى مى

شدند  جز از او از زنانى كه دستگیر مى. پارمنیو بود كه الكساندر به سوى او گرايید
راند كه زنان ايران بدنما  الكساندر به ھیچ يكى نگاھى نكرد و گاھى به شوخى بر زبان مى

  .باشند و سھمناك مى

______________________________  
)1.(Leonnatus   

)2.(Barsine   

  284: ونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان و ي

راستى اين است كه او براى نشان دادن پاكدلى خود و اينكه چگونه برنگاھدارى خويش 
زمانى كه . كرد روانى نپنداشته از خود دور مى ھاى بى تواناست زنان را جز پیكره

از مردم نامى  »2«  جانشین او در كنار دريا به او نوشت كه تئودوروس »1«  فیلوكسینوس
فروشد كه اگر او خواسته باشد براى او خريدارى كند  تارنت دو پسر بسیار زيبايى را مى

اين نامه بر الكساندر چندان ناگوار افتاد كه بارھا با دوستان خود گفتگو به میان آورده 
  :گفت مغزى ستوده مى فیلوكسینوس را مرد بى

  .كند رزو مىاو مرا چگونه شناخته كه چنین ارمغانى براى من آ

  .سپس ھم نامه تندى براى فیلوكسینوس نوشته از او نكوھش كرد

كرد كه پیام فرستاده بود پسرى را است از كورنثس به نام  »3«  ھمین رفتار را با ھاگنون
چنین زمانى كه شنید كه دو تن  ھم. خريده ھديه الكساندر خواھد ساخت »4«  كروبولوس

دراز  زيستند دست از سپاھیان ماكدونى پارمنیو به زنان پاره بیگانگانى كه با خرج او مى
اند  اند به پارمنیو دستور سختى نوشت كه اگر به راستى آن دو تن چنان گناھى كرده كرده

  .كشند گان مردم آزار را مىھر دو را بكشد بدانسان كه درند

و نیز . ام ببینم در ھمین نامه ھم نوشت كه من تاكنون زن داريوش را نديده و نخواسته
يكى از سخنان او بود كه بارھا . ام كه كسى از زيبايى او سخن نزد من براند اجازه نداده

  :گفت مى
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  .ھستم »5«  من از خوابیدن و كامگزارى با زنان دانستم كه از جنس مردنیان

  »6« .خیزد مقصودش آن است كه فرسودگى و لذت ھر دو از جنبه ناتوانى آدمیان برمى

الكساندر كسانى به دمشق فرستاد كه پولھا و مالھا و  »7«  بارى پس از جنگ ايسوس
زنان و فرزندان ايرانیان را كه در آنجا بازگزارده بودند به دست بیاوردند و از اين غنیمت بھره 

زيرا در ھنگام جنگ نگاھى به سوى آنان داشته و . داد »8« به سوارگان تسالیا بزرگى را
   جانسپاريھاى

______________________________  
)1.(Philoxenus   

)2.(Taeoburus   

)3.(Hagnon   

)4.(Crobylus   

آدمیزادگان «خوانده » نامردنى«اين در میان يونانیان شھرت داشت كه خدايان خود را ). 5(
چون درباره الكساندر افسانه خدايى و پسر خدايى در میان بود . نامیدند مى» مردنى» «ار

  .گويد كه از شمار آدمیان است خود او مى

  .در اينجا اندك شرحى كه ارج تاريخى نداشت انداخته شده). 6(

)7.(Issus   

)8.(Thsscalia   

  285: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ديده و اين بود كه براى دريافت اين غنیمتھا آنان را فرستاد تا  چشم خود مى آنان را با
اگرچه به ديگران نیز به ھر كدام چندان بھره از تاراجھا . پاداش جانسپاريھاى خود را دريابند

  .رسیده بود كه ھمگى توانگر شده بودند

زندگانى باشكوه ايرانیان را ھا و زنان و  اين فیروزى نخستین به ماكیدونیان لذت گنجینه
آنان نیز به دنبال كردن . خیزند چشانیده بدانسان كه سگان از شنیدن بويى به تكاپو برمى

  .تر گرديدند ايرانیان ھرچه حريص

ولى الكساندر بیش از آنكه از اين دورتر برود خواست كار شھرھاى دريا را به سامان آورده 
جزيره را در اختیار او ) قبرس(اين، فرمانروايان كوپريس بنابر. اطمینان از آنھا پیدا نمايد

اما صور در پیرامون . ھمگى به دست او درآمد) صور(فینیقیا نیز به جز از شھر تور . نھادند
ھايى پديد آورده و منجنیقھا برپا كرده به محاصره انداختند و از جانب دريا ھم  آن پشته
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در زمان محاصره آن شبى . محاصره كردند كرد و ھفت ماه آن را دويست كشتى كار مى
الكساندر در خواب ھراگلیس را ديد كه بر روى ديوارھا ايستاده و دستھاى خود را دراز كرده 

خواند ھمین كسانى از مردم تور در خوابھاى خود آپولو را ديدند كه به آنان  او را مى
نزد الكساندر خواھد گفت چون از كارھاى توريان ناخرسند است شھر را رھا كرده  مى
  .رفت

به . كنند در نتیجه اين خواب بود كه خدا را بند كردند بدانسان كه يك سپاھى را بند مى
بندى كرده به كرسى میخكوب نمودند و او  آپولو را ريسمان) مجسمه(عبارت ديگر تنديسه 

ر پس از ديرى باز آلكساند. نمودند كه به سوى الكساندر گرويده است را نكوھش مى
  .نمايد را خواب ديد كه در جاى دورى ايستاده بدو ريشخند مى »1«  ساتورس

. ولى الكساندر از دنبالش دويده او را بگرفت. الكساندر آھنگ گرفتن او را كرده او بگريخت
از آن ) تور(خوابگزاران نام ساتورس را به دو بخش نموده از روى معنى آن چنین گفتند كه 

گويند در  اى را نشان داده مى توريان امروز ھم يك چشمه »2« .الكساندر خواھد گرديد
  .نزديكى آن چشمه بود كه آلكساندر اين خواب را ديد

در اين میانه كه بخش سترك لشكر بر گرد آن شھر بودند خود آلكساندر با دسته اندكى بر 
  »3«  سر تازيان كه در كوه انتیلبانوس نشیمن داشتند رفته زود بازگشت

______________________________  
)1.(Satyrs يكى از نیمه خدايان يونانى   

)2.(Satyrus توروس گرفته خواھد شد«اى است التینى به معنى  جمله«  

  .در اينجا شرحى نگاشته كه ما از ترجمه آن چشم پوشیديم). 3(

  286: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آلكساندر براى آنكه سپاھیان از فرسودگى جنگھاى پیشین درآيند : اما انجام كار تور اينكه
ھمه آنان را به محاصره وانداشته تنھا دسته اندكى از آنان را در گرداگرد ديوارھا جا داده 

  .بود و اين نه براى جنگ بلكه براى سرگرم داشتن توريان بود

بريد تا از چگونگى گو گوسفندى را سر  پیشین »1« روزى چنین رخداد كه آريستاندار
گونه اطمینان وعده داد كه  ھاى آن را ديد با ھمه ھاى آن پیشگويى نمايد و چون روده روده

سپاھیان كه در گرداگرد بودند ھمه يكبار خنديده . شھر تا آخر ماه گشاده خواھد شد
زيرا ھمان روز آخر ماه بود و گشادن شھر در يك روز نشدنى . ريشخندھا بر او نمودند

  .نمود مى

ولى اسكندر چون چگونگى را دانست و پیشگو را ديد كه از وعده كه داده سخت 
سراسیمه است براى آنكه دروغ او درنیايد فرمان داد كه آن روز را نه روز آخر ماه بلكه روز 

بیست و سوم آن بشمارند و از آن سوى فرمان داد كه كوسھا را به خروش درآوردند و 
ى بكنند و چون چنین كردند از اين خروشھا و فريادھا سپاھیانى ھاى سخت سپاھیان حمله
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پرداختند نیز به ھیجان آمده به گرد شھر شتافتند و  كه در لشكرگاه به آسودگى مى
ھمگى به يكبار حمله برده چنان فشار به شھر آوردند كه توريان ايستادگى نتوانسته پاى 

  .دونیان افتادباز پس نھادند و در ھمان روز شھر به دست ماكی

بود كه چون اسكندر بر كنار آن فرود آمد در آنجا اين حادثه ) غزه(پس از آن شھر ديگر كازا 
  :برايش رويداد

پريد يك تكه گل درآمیخته به كاه را بر روى دوش او  مرغ بسیار بزرگى كه از باالسر او مى
ھايى از پى  رشته انداخت و سپس بر روى يكى از منجنیقھا برنشست كه ناگھان در میان

  »2« .كه براى نگھداشتن ريسمانھا و آن ريسمانھا براى برگردانیدن منجنیق بود گیر كرد

از اينجا بود كه الكساندر بخش سترگى از مالھاى يغما را به اولومپیاس و كلئوپاترا و ديگر 
نگینى را ھم فراموش نكرده براى او به س »3«  دوستان خود فرستاده و هللا خود لئونیداس

يك صد تاالن ارمغان فرستاد و اين به يادآورى آن امیدى بود كه لئونیداس روزى در ھنگام 
   بچگى

______________________________  
)1.(Aristandes   

  .متن فرانسه ھم ديده شد عبارت به ھم درآمیخته است و مقصود روشن نیست). 2(

)3.(Leonidas   

  287: پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت 

الكساندر آشكار ساخته بود، گويا روزى لئونیداس پھلوى الكساندر ايستاده و او قربانى 
  .ريخته كرده و دو مشت خود را پر از بخور كرده و بر آتش مى براى خدايان مى

گويد شما نبايد در ريختن بخور بدينسان اسراف نمايید تا ھنگامى كه  لئونیداس مى
. خیزد ینھا شويد كه اين بويھاى خوش و انگبینھاى شیرين از آنجا برمىپادشاه آن سرزم

  :اى نوشت بدينسان اين بود كه زمان آن ارمغانھا را به او فرستاده و نامه

  .فرستیم كه از اين پس در راه خديان تنگدلى ننمايى ما براى تو مرو بخور فراوان مى

كرده بودند صندوق زيبا و پربھايى نیز بود و در میان چیزھاى گرانبھايى كه از داريوش تاراج 
چون آن را نزد الكساندر آوردند از پیرامونیان خود پرسید آيا اين صندوق شايسته چه چیز 

  :گفت خود او چنین گفت است كه در آن گزارده شود؟ ھر يكى از پیرامونیان سخنى مى

  .اين شايسته ايلیاده ھومر است كه در آن گزارده شود

سیارى از تاريخنگاران بزرگ در اين باره نگارشھا دارند در اين لشكركشیھاى چنانكه ب
  .الكساندر ھومر براى او ھمراه دلسوزى بوده است
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نويسد كه ھنگامى كه او مصر را گشاده بود براى آنكه  درباره بنیاد الكساندريا چنین مى
پديد آورده به نام  يونانیان كانونى در آنجا داشته باشند خواست شھر بزرگ و پرمردمى

در آن زمان كه درباره زمینه آن شھر با معماران گفتگو و شور . خود الكساندريا بخواند
داشت قضا را شبى چنین خوابى ديد كه پیرمردى با سرى پوشیده از موھاى خاكسترى 

  :رنگ و با سیماى گیرنده و خوشنما پھلوى او ايستاده اين شعر را بخواند

است نزديك به كنار  »1«  خروشند نام آن فاروس نجا كه موجھا مىاى ھست در آ جزيره
  »2« مصر

بر  »3«  اى بود باالتر از كانوبیك از خواب برخاسته بیدرنگ به فاروس رفت كه آن زمان جزيره
كه حال  ھمین. اند دھانه نیل نھاده ولى امروز آن را با بندرى به خشكى پیوسته ساخته

اى از خشكى به دريا پیش رفته و يك سوى آن را مرداب و سوى  آنجا را ديد كه باريكه
ترين جا  ديگرش را دريا فراگرفته و از ھرباره براى ساختن يك شھر بندرى شايسته

  :ارى نتوانسته چنین گفتباشد و از شادى خودد مى

______________________________  
)1.(Pharos   

  .گويا از شعرھاى ايلیاده ولى در ترجمه عربى الیاده آن را پیدا نكردم). 2(

)3.(Canobic   
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  .ھومر گذشته از ديگر ھنرھاى خود معمار بسیار نیكى نیز بوده است

اين بود كه دستور داد شھر را در ھمانجا پديد آوردند و چون كارگران در آنجا به كار پرداختند 
  .حركت كرد »1«  براى ديدن آمون

يكى آنكه اگر آب ذخیره خود : اين سفر ھم بسیار دراز و ھم از دو جھت بسیار بیمناك بود
ديگرى . د را به آب برسانندتوانستند خو شك تا چند روزى نمى رسانیدند بى را به پايان مى

يافت ھمه را نابود  گرفت و آنان را در میان بیابان در مى آنكه اگر باد تند جنوبى وزيدن مى
اند كه چون لشكر را از اين راه  گفته »2« چنانكه درباره لشكركشى كنبوجیا. كرد مى
. كردند حركت مىپشته  برد آن باد برخاسته ريگھا نیز با باد به جنبش درآمدند و پشته مى

. سراسر بیابان تو گويى درياى ريگى بود كه پنجاه ھزار تن آدمى را فرو برده نابود ساخت
دانست ولى چنانكه عادت او بود ھرگز از كارى كه  الكساندر ھمه اين بیمھا را از پیش مى

  .گرديد نمود باز پس نمى عزم مى

ز سوى ديگر استوارى كه در نھاد خود زيرا از يك سوى فیروزيھايى كه تاكنون ديده بود و ا
ھا و دالوريھا كه در  پشتیبانى. ھم رفته او را به ھر كار سختى دلیر گرانیده بود داشت روى

نخستین ياورى خدايان در اين سفر آن بود كه بارانھاى تندى كه . اين سفر خدايان دريافت
كى ريگھا را از میان برده آمد آنان را از آسیب خشكى و كم آبى مطمئن گردانید و نیز خش
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گزند  و آنھا را نمناك گردانید كه ھم راه رفتن بر روى آنھا آسان گرديد و ھم ھوا صاف و بى
  .شد

ھايى را كه براى پیدا كردن راه داشتند گم  گذشته از اين ھنگامى كه راھنمايان نشانه
شتافتند، چند  مى وار كردند و بدينسان از راه بیرون افتاده و بدينسو و آنسو سرگردان

نمودند و ھر زمان كه اينان فرسوده شده  كالغى پیدا شده در پیشاپیش آنان پريده راه مى
شگفتى بزرگ اينكه . ايستادند ايستادند آن پرندگان ھم نه پريده منتظر مى از رفتن باز مى

سپاه دور  اگر يكى از ھمراھان الكساندر از راه در رفته و از »3«  بنا به نوشته كالیستینس
   افتاد كالغان به مى

______________________________  
)1.(Ammon شناختند يكى از خدايان مصر كه يونانیان نیز آن مى.  

)2.(Cambyses نام پسر كوروش بزرگ . شكل فارسى آن كنبوجى يا كنبوجیاست
  .ھخامنشى است

)3.(Callisthenes   
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شدند تا ھنگامى كه آن گمشده راه راست را پیدا كرده به  قارقار پرداخته آرام نمى
  .پیوست سپاھیان مى

بارى پس از درنورديدن بیابانھا چون به پرستشگاه رسیدند كاھن بزرگ پرستشگاه در 
  »1« .ھمان برخورد نخستین به الكساندر از سمت پدر او آمون خوشامد گفت

ھايى كه كرد يكى اين بود كه آيا كشندگان پدر او ھمگى كیفر يافتند؟  شالكساندر از پرس
...  

الكساندر اين بار ! اى تو پدر مردنى نداشته. تر بگو پاسخ شنید كه مقصود خود را روشن
اند؟ نیز  چنین پرسید كه آيا كسانى كه فیلیپوس را كشتند ھمگى آنان سزاى خود را ديده

جھان به نام او مقدر شده؟ چنین پاسخ شنید كه  پرسید كه آيا پادشاھى سراسر
اندازه  از اين پاسخ بى. كینه فیلیپوس نیز كشیده شد. پادشاھى جھان را او خواھد دريافت

ھاى گرانبھا براى آن  خرسند گرديده قربانیھاى بسیار باشكوه براى زئوس كرده ھم ھديه
  .اند ى الكساندر با خدا نوشتهاين است كه بیشتر تاريخنگاران درباره گفتگو. كاھن داد

نويسد پاسخھاى نھانى كه از خدا گرفت  ھايش به مادر خود مى ولى الكساندر در نامه
  .پس از باز گشتن به يونان به او خواھد گفت

اند كه كاھن چون خواست از راه مھر و ادب با زبان يونانى گفتگو نمايد و  برخى نیز گفته
الكساندر از اين  Opai Dios»3« :زبانش لغزيده چنین گفت OPaidion  -2:خواست بگويد مى

  »4« .لغزش زبان خرسنديھا نمود و از اينجا شھرت كرد كه خدا او را پسر خود خوانده
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اى به او نوشته و فرستادگانى  چون الكساندر از مصر به فنیقیا بازگشت، داريوش نامه
لكساندر ھزار تالنت فديه دستگیران فرستاد تا میانجیگرى كنند و چنین درخواسته بود كه آ

را گرفته آنان را رھا گرداند و براى آنكه دوستى در میانه برپا شود ھمگى سرزمینھاى آن 
سوى رود فرات از آن الكساندر باشد و نیز او يكى از دخترھاى داريوش را به زنى خود 

  .گیرد

پارمنیو به نوبت خود چنین و چون الكساندر اين پیشنھاد را با دوستان خود در میان نھاد 
  :گفت

  .پذيرفتم درنگ اين پیشنھاد را مى من اگر الكساندر بودم بى

______________________________  
  .اند مقصود از اين پاسخ آنكه تو پسر خدا ھستى خدايان تو را به پسرى خود پذيرفته). 1(

  اى پسر عزيز). 2(

   اى پسر زئوس). 3(

  .داخته شدهاز اينجا اندكى ان). 4(
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  :آلكساندر در پاسخ او گفت

  .كردم من ھم اگر پارمنیو بودم ھمچنین مى

اما پاسخى كه او به نامه داريوش داد اين بود كه داريوش بايد آمده خود را به او بسپارد و 
ولى چون پس از . دست خواھد آوردگرنه او به حركت آمده داريوش را از ھر كجا باشد به 

درود زندگى گفت، الكساندر سخت متأثر گرديده  زادن به اندكى زن داريوش به ھنگام بچه
از آن پاسخى كه فرستاده بود پشیمان گرديد و ھمیشه غمگین بود كه چرا فرصت را از 

  .دست داده و به مھر و نیكى پاسخ نفرستاده

در میان . گونه شكوھى دريغ نداشت وش از ھیچھرحال براى خاك سپردن زن داري به
كردند و ھمراه او اسیر افتاده بودند يكى  سرايان كه پرستارى زن داريوش مى خواجه

او خود را از لشكرگاه يونانیان بیرون انداخته و بر اسبى سوار گرديده . نام بود »1«  ترئیوس
وش از شنیدن آن بر سر خود كوفته داري. خود را به داريوش رسانید و خبر مرگ زن او را داد

  :اشك ريزان به شیون پرداخته چنین گفت

پادشاه ايشان اسیر افتاده باشد كه  »2« اين بس نبود كه زن و خواھر! بدبخت ايرانیان
  .اكنون ھم در اسیرى مرده گمنام و خوار زير خاك رفت

  :سرا به او پاسخ داده چنین گفت خواجه
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درباره بانوى شما . ینه شما نبايد ايرانیان را بدبخت بشماريددر اين زم! ھرگز اى پادشاه
دانم اين است كه  استاتیرا تا زمانى كه زنده بود و درباره مادر و فرزندان شما آنچه من مى

ھیچ چیزى را از خرسندى پیشین خود كم ندارند مگر پرتو رخسار شما را و آن را نیز به 
بانوى شما چون مرد يقین . دى خواھند دريافتخداى خود اھورمزد امیدوارم كه به زو

بدانید كه نه تنھا با آيین پرشكوھى به خاكش سپردند بلكه دشمنان شما از اشك ريختن 
  .بر او ھم خوددارى ننمودند

باك است پس از انجام جنگ رادمرد  زيرا الكساندر بدانسان كه در میدان جنگ سخت و بى
  .باشد و مھربان مى

سرا به شك افتاد و اين  ريوش را درد و اندوه دو برابر شده درباره خواجهاز اين سخنان دا
  :بود كه او را به كنارى در گوشه خلوت چادر كشیده چنین گفت

______________________________  
)1.(Trieus   

  .مقصود اين است كه آن زن خواھر خود داريوش ھم بوده). 2(

  291: پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت 

اگر ھنوز مرا خواجه خود . ايد گويا شما دل از من كنده به يكبار ماكدونى شده: ترئیوس
راست بگو ببنیم آيا من براى  »1« دھم به فروغ میثرا شمارى من تو را سوگند مى مى

  بدبختیھاى استاتیرا در زمان زندگى يا در مرگش شیون ننمايم؟

آيا ! آزرده آن باشم؟ روى نداده كه من بايد بیش از ھمه دلآيا در زمان زندگى او آسیبى 
اين چگونه باور كرد نیست كه جوانى الكساندر به زن دشمن دست يابد و با او تا آن اندازه 
به نوازش و احترام رفتار نمايد و اين رفتار او نتیجه آن گمان دلگدازى نباشد كه مرا بیش از 

  !دارد؟ ھمه رنجور مى

اين سخنان را گفت ترئیوس خود را به پاھاى او افكنده التماس كرد كه بیھوده چون پادشاه 
الكساندر را نكوھش نكند و درباره زن و خواھر خود بدگمان نباشد و بدينسان او را از 

بدگمانیھاى دالزارى كه داشت بیرون آورده آگاھش گردانید كه آلكساندر كه به او چیره 
ود سرشت ديگرى جز از سرشت آدمیان دارد و بايد او را گرديده در سايه خويھاى پاك خ

  .دوست داشته دلداده پاكدلیش گرديد

زيرا او كه با خشم و دشمنى با مردان ايران آن ھمه روبرو گرديده ھرگز با خنده و خوشى 
اين سخنان را گفته با سوگندھاى بسیار سخت راستى آنھا . رو نگرديده با زنان ايران روبه

رسانید و ھنوز او به ستايش الكساندر و شرح برگزيدگیھاى وى را دنباله  ت مىرا به اثبا
داد كه داريوش او را به حال خود گزارده و به اين سوى چادر نزد درباريان و نزديكان خود  مى

  :بازگشت و در اينجا دستھاى خود را به آسمان بلند ساخته چنین گفت
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استارم مرا فیروزى دھید كه به كارھاى خود از شما خو! اى خدايان خاندان و كشور من
ام به پسینیان  سامانى داده اين كشور و پادشاھى را بدانسان كه از پیشینیان خود گرفته

باز گزارم و به الكساندر پاداشى كه در سايه آن مھربانیھا و نیكخويیھاى خود سزاوار است 
اھى ايرانیان فرا بدھم و ھرگاه سرنوشت من ديگر است و زمان سپرى شدن پادش

اند پس از شما خواستارم  رسیده و خدايان بر فیروزى من رشك برده ويرانى ما را خواسته
  .كه كسى جز الكساندر جانشین من نگرديده پاى بر روى تخت كوروش نگزارد

  .اند اين است آنچه كه بیشتر تاريخنگاران آورده

ود فرات از آن خود ساخته آھنگ بارى الكساندر ھمگى سرزمینھاى آسیا را در آن سوى ر
  .آمد رو شدن با داريوش كرد كه اين ھنگام با يك ملیون سپاه بر سر او مى روبه

______________________________  
)1.(Mithras باشد پرست كه به جاى زئوس يونانیان مى خداى معروف ايرانیان بت.  
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اند  بوده چنانكه بسیارى از مؤلفان نگاشته »1« نگ بزرگ كه رويداد جايگاه آن نه آربالاين ج
» خانه شتر«بوده كه معنى آن در زبان خود ايشان  »2« بلكه جاى ديگرى به نام گايوگامال

زيرا يكى از پادشاھان باستان ايران به دستیارى شتر تندروى از گزند  »3« .باشد مى
كردند رھا شده بوده اين است كه به نام قدردانى اين زمین را  دشمنان كه او را دنبال مى

اى آباديھا را در آن نزديكى وقف نگاھدارى آن چھارپا  گرداند و پاره جايگاه آن شتر مى
  .كند مى

كه مردم آتن دارند  »5«  نزديك به آغاز جنگ موستريیس »4«  درومیونھرحال در ماه بوئی به
شبى ماه گرفت و در شب يازدھم پس از آن حادثه بود كه دو لشكر ايران و ماكدونى در 

در اين شب داريوش لشكر خود را آراسته نگاھداشته . رو ايستادند آن بیابان با يكديگر روبه
از آن سوى الكساندر چون سپاھیان او به . ا پرداختبه دستیارى مشعلھا به نگريستن آنھ

خواب رفتند خود او در پیشروى چادر به ھمراھى كاھنش اريستاندير به يك رشته 
  .نمود »6« پرسشھاى نھانى پرداخته قربانیھا به نام خداى فیار

وه ديدند كه سراسر آن بیابان را از ك در اين ھنگام سركردگان او به ويژه پارمنیو چون مى
اند و از ھر سوى روشنايى آتشھا و  ايرانیان فرا گرفته »8«  تا كوه كوردوآيان »7«  نیفاتیس

چون غرش درياى دورى به گوش  مشعلھاى آنان نمايان است و ھیاھوى آنان از دور ھم
رسد از اين باره سخت سراسیمه گرديده با يكديگر به گفتگو برخاسته ھمگى بر آن  مى

با اين ھمه سپاه انبوه در روشنايى روز سخت بیمناك و ناپسند  شدند كه جنگ ايشان
باشد و اين بود نزد الكساندر آمده از او درخواست نمودند كه ھمان شبانه جنگ آغاز  مى

  .كرده بارى در سايه تاريكى شب خود را از گزند آن سپاه بیكران نگاھدارند

  :الكساندر در پاسخ ايشان چنین گفت

  .وزى را با دزدى به دست بیاوردمخواھم فیر من نمى
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______________________________  
)1.(Arbela اربیل كنونى   

)2.(Gaugamela   

ھا گويا درست نباشد اگرچه جزو نخست كلمه با فارسى بودن تناسب دارد  اين گفته). 3(
  .رساند كه كلمه عربى يا ارامى باشد ولى جزو دوم مى

)4.(Boedromion   

)5.(Mysteries   

)6.(Fear   

)7.(Niphates   

)8.(Gordysean   
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برخى از ايشان اين پاسخ را كودكانه شمرده ارجى نگزاردند، برخى ديگر آن را دلیل پشت 
گرمى او شمرده دانستند كه او بر فیروزمندى خود امیدوار است و نیز آينده را نیك 

خواھد داريوش اگر اين بار ھم شكست يافت گناه را به گردن شب نیاندازد،  مىسنجیده 
انداخت بلكه آشكار  بدانسان كه در شكستھاى پیش به گردن كوھھا و درياھا مى

  .بشناسد كه بخت از او برگشته و بار ديگر به آزمودن سخت برنخیزد

رفتند و او باز مانده شب را  و چون سركردگان از او اين پاسخ را شنیدند از گرد وى بیرون
تر از ديگر شبھا خوابید و چون بامداد زود سركردگان به چادرش آمدند و او را با آن  آسوده

گذشت كه نبايستى  آسودگى در خواب يافتند سخت در شگفت شدند و چون وقت مى
ام خود صدا منتظر بیدار شدن او باشند پارمنیو بر سر بالین وى رفته دو يا سه بار او را به ن

  :كرد و چون بیدارش كرد چنین گفت

ايد؟ تو گويى  گونه آسوده خوابیده چگونه روزى كه جنگ بسیار بزرگى را در پیش داريد اين
  !باشید؟ ايد كه چنین مطمئن مى پیش از دست زدن به جنگ فیروزى را به چنگ آورده

  :الكساندر لبخندى زده چنین گفت

اين است كه ديگر نیاز نداريم در اين بیابانھاى بیكران و بارى نه ! چنین نیست؟ مگر اين
  !ويران از دنبال داريوش گرديده براى جنگ كردن وى را جستجوى بنمايیم؟

داد در گرماگرم جنگ  چنین استوارى از خود نشان مى راستى ھم او نه پیش از جنگ اين
چون درگرفت تا دير با آنكه جنگ . نمود نیز ھمچنان استوار بود و خوددارى شگفتى مى
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دست چپ سپاه . كرد و سرنوشت آن دانسته نبود زمانى پیاپى حال ديگرى پیدا مى
الكساندر كه سركرده آن پارمنیو بود سوارگان باختر چنان حمله سختى بر سر آن آوردند 

در اين . كه ماكیدونیان ايستادگى نتوانسته میدان دادند و پراكندگى به ايشان راه يافت
يك دسته از سپاھیان را روانه ساخته بود كه گرديد، به ناگاه  »1«  ازايوسھنگام م

اند بكشند و  سپاھیان ماكیدونى را پیدا كرده پاسبانى را كه براى نگھدارى بنه برگمارده
چون اين خبر به پارمنیو رسید سخت پريشان گرديده كسى نزد الكساندر فرستاده پیغام 

ا براى نگھدارى بنه نفرستى ھمه لشكرگاه و مالھايى كه اى از سپاه ر داد كه اگر دسته
  .داريم از دست ما خواھد دررفت

______________________________  
)1.(Mazaeus   
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شد و چون پیام  اين پیام ھنگامى به آلكساندر رسید كه براى فرمان حمله دادن آماده مى
ايد يا از سختى كار  گفت به پارمنیو بگويید شما گويا ھوش خود را از دست داده را شنید

يابید كه سپاھیان اگر از جنگ فیروز درآمدند نه تنھا مالھاى خودشان  جنگ اين در نمى
مالھاى دشمن نیز به ھمراه ايشان خواھد بود و اگر فیروزى نیافتند در اين حال بايد در 

  .ھرگز نیازى به مال و بنه و اين گونه چیزھا نخواھند داشتمیدان جنگ كشته شوند و 

در اين روز الكساندر خطابه بسیار درازى براى تسالیان و ديگر يونانیان خواند و آنان با 
. آوازھاى بسیار بلند پاسخ داده از او درخواستند كه آنان را بر سر ايرانیان بكشاند

ه دست ديگر را به سوى آسمان دراز نموده از الكساندر با دست چپ نیزه خود را بلند كرد
شناسند يارى خودشان را  خدايان چنین درخواست كه اگر او را به راستى پسر زئوس مى

  .نويسد مى »1«  اين سخن را كالستینس. از يونانیان دريغ ندارند و آنان را نیرومند گردانند

و تاج زرينى بر سر داشت و  در اين ھنگام آريستاندير كاھن كه جامه بلند سفیدى در بر
پھلوى الكساندر سوار بود ناگھان عقابى را در آسمان در باال سر الكساندر نشان داد كه 

سپاھیان از ديدن آن مرغ به ھیجان آمدند و ھمديگر . رو به سوى سپاه دشمن در پرواز بود
نیز فوجھاى . را تحريك كردند كه به يك ناگاه سوارگان از جا جنبیده تاخت سختى بردند

لیكن پیش از آنكه اينان به صف يكم سپاه دشمن . پیادگان از پشت سر به جنبش درآمدند
  .برسند و زد و خورد آغاز نمايند ايرانیان خود را پس كشیدند

الكساندر به تندى از دنبال آنان تاخت و اين دنبال كردن گريختگان او را به میان رزمگاه 
رو  ديد كه مردى خوش الكساندر او را از دور مى. يستاده بودكشانید آنجا كه خود داريوش ا

و بلند بااليى بر روى گردونه بلندى ايستاده و سوارگان كه پاسبانان خاص او و از بھترين 
  .اند جنگجويان بودند از ھر سوى گرد او را فراگرفته

ھنوز از جاى ولى فشار الكساندر بر گريختگان چندان سخت بود كه آنان را بر ديگران كه 
. خود تكان نخورده بودند فشرده براى ھیچ كسى مجال دست كشادن و جنگ كردن نداد

باكان كه ايستادگى كرده و ھمگى آنان كشته شدند و تنھاى  مگر اندكى از دلیران و بى
  .ايشان رويھم ريخته زير پاى اسبھا جان سپردند
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ى سوارگانى كه در پیش روى او  ديد ھمه چیز را باخته و دسته داريوش كه اين زمان مى
   به

______________________________  
)1.(Caleisthenes مورخ معروف   
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آوردند و  سر فشار مى پاسبانى ايستاده بودند ھمه شكست خورده به سوى پشت
ھاى مردگان  نیست گذشته از آنكه الشهحال راه براى راندن گردونه يا بازگردانیدن آن  بااين

ھا برآورده بودند چندان انبوه بودند كه اسبھا را از پیش رفتن  كه بر گرداگرد او افتاده و پشته
شد و گردونه را راھى براى تكان خوردن نبود از اين جھت بھتر آن ديد كه دست از  مانع مى

اش جدا  اند به يك ماديانى كه از كره گردونه و ابزارھاى جنگى خود بردارد و چنانكه نوشته
توانست جان به در  با اين ھمه به آسانى نمى. كرده بودند نشسته روى به گريختن نھاد

برد، اگر اين نبود كه پارمنیو كسانى را از دنبال الكساندر روانه ساخته و به او پیغام داد كه 
نمايند او ھم باز  ستادگى مىھايى از سپاھیان ايران ھنوز در برابر او سخت اي چون دسته

  .پس گشته ياورى كند

بايست  درباره پارمنیو اين بدگمانى ھست كه در اين جنگ جانسپارى ننموده چنانكه مى
كوشید و اين يا به جھت سالخوردگى او بوده كه پیرى دلیرى و توانايى را از دست او  نمى

  :گويد گرفته بوده و يا چنانكه كالیستینس مى

  .برده است الكساندر را دوست نداشته به پیشرفتھا و فیروزيھاى او رشك مى او در نھان

گذاشت بددل بود به  الكساندر با آنكه از اين باز خواندن كه فیروزيھاى او را ناانجام مى
بھانه اينكه روز دير شده ديگر نبايد دنبال دشمن شتافت فرمان بازگشت داده به سوى 

ھنوز در نیمه راه بود كه شنید ھمگى دشمنان از جا كنده پارمنیو روانه گرديد ولى 
  .اند و ديگر كسى باز نمانده شده

الكساندر . اين جنگ كه بدينسان پايان يافت، خود پايان يافتن پادشاھى ھخامنشیان بود
شد سپاسھا بر خدايان گزارده قربانیھاى بزرگ  كه از اين پس پادشاه آسیا شمرده مى

پیروان خود بخششھاى بسزا كرده پول و ديه يا حكمرانى شھرھا  نمود و به دوستان و
اى به  و چون بسیار خواھان اين بود كه يونانیان را به سوى خود بكشد نامه. دريغ نداشت

ايشان نوشت كه ديگر ستمكارى پايان پذيرفته و ايشان از اين پس آزادند و با قانونھاى 
كه نیاكان ايشان در زمان جنگ يونانیان با  »1«  به پالتايیان. خودشان زندگى خواھند كرد

ايرانیان رضايت داده بودند كه سرزمین ايشان جايگاه كارزار باشد بیش از ھمه مھربانى 
  .نموده و به ايشان نوشت كه شھر خودشان را بار ديگر آباد گردانند

______________________________  
)1.(Plataea اى در يونان كوره   
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فرستاد و اين براى  »1« چنین بخشى از مال يغما را به ايتالیا براى مردم كروتونا ھم
گیر بود كه چون در  كشتى »2«  قدرشناسى از مردانگى و غیرت ھمشھرى آنان فااولوس

نان را فراموش ھمه يونانیان كه در ايتالیا نشیمن داشتند يو »3« )مادى(جنگھاى میدى 
كه با برادران خود در آسیب و گزند انباز باشند كشتى با خرج خود راه  او براى آن. كردند

اين بود اندازه قدرشناسى . رسانید »4«  انداخته خويشتن را به كشتیھاى ساالمیس
  .گذاشت پاداش نمى الكساندر از نیكوكاريھا كه ھرگز ھنرى يا كار نیكى را بى

در روانه سرزمین بابل گرديد كه سراسر آن بیدرنگ به دست او آمد و در از آنجا الكسان
چنین چشمه آبى  جھید و ھم جايى را ديد كه از يك شكاف آتش بیرون مى »5«  ھاكماتان
در جاى ديگرى نزديك به آنجا چشمه نفت سیاه را ديد كه به انبوھى از . گرديد روان مى

الكساندر از ديدن آن سخت در . اى پديد آورده بود چهگرديد و دريا زمین در آمده و روان مى
آنكه آتش به آن برسد روشن  كه به آتش نزديك شد بى شگفت شد و چون اين نفت ھمین

  .سوزد گرديده مى

اى كه به  بومیان آنجا براى آنكه نیرو و چگونگى آن را به الكساندر نشان بدھند آن كوچه
نفت آلوده گردانیدند و خودشان در آن سر ايستاده ھاى  رفت با قطره نشیمنگاه پادشاه مى

كه آتش روشن شد نفتھا آتش گرفته با تندى كه بیرون  مشعلى روشن نمودند كه ھمین
از پندار ھركس است آتش از اين سر به آن سر رسیده در يك چشم به ھم زدن سراسر 

كه جورا در زمین  در بابل ھوا چندان گرم است كه ھمین »6« .آن كوچه پر از شعله گرديد
اندازه گرما  اندازد كه تو گويى از سختى بى كارند چه بسا كه زمین آن را بیرون مى مى

  .زمین در جوش و تكان است

  .از اين سختى گرماست كه مردم آنجا عادت دارند خیكى را پر آب كرده بر روى آن بخوابند

خواست كه در باغ  مى كه الكساندر او را به حكمرانى بابل گذاشت »7«  پالوس ھال
  حكمرانى و

______________________________  
)1.(Crotona يكى از شھرھايى كه يونانیان در ايتالیا بنیاد نھاده بودند  

)2.(Phayllus   

   جنگھاى خشايار شاه با يونانیان). 3(

)4.(Salamis بال نام جزيره است كه يونانیان در آنجا بر ايرانیان شكست دادند چنانكه ق
  .آورده شده

)5.(Ecbatan  ھمدان كنونى ولى بايد دانست كه پلوتارخ بابل را از ھمدان و كوره آن جدا
  .دانست كه ھمدان در كوره بابل است دانست و چنین مى نمى

  .پوشى شده در اينجا از ترجمه چند سطر چشم). 6(
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)7.(Halpalus   
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اى را در آنجاھا بكاشت  ھاى يونانى بكارد و ھر درخت و بوته روھاى آنجا درختھا و گیاه پیاده
چرا كه لبالب از گیاھان سردسیر است و تاب گرماى . مگر لبالب را كه ھرچه كاشت نرويید

  .آنجا را نداشت

 چون به شھر شوش دست يافتند الكساندر از كوشك پادشاھى آنجا چھل ھزار تالنت پول
ھاى انبوھى  گذشته از ابزارھاى گرانبھاى فراوان و گنجینه. سكه زده شده به دست آورد

در میان آنھا به اندازه ارزش پنجھزار تالنت . آيد كه اندازه ارزش آنھا به گفتن درست نمى
بود كه از يكصد و نود سال پیش مانده ولى رنگ آنھا چنان  »1«  ھاى ارغوان ھرمیونى جامه

گويند كه در رنگ  در اين باره چنین مى. ه بود كه تو گويى امروز رنگ كرده شدهتازه و زند
برند و اين است كه با آن  كردن آنھا انگبین و نیز روغن سفید با يك رنگ سفیدى به كار مى

  .نمايد ھمه مدت دراز تازه مى

در دينون اين را نیز گفته كه پادشاھان ايران آب از رودھاى نیل و دانوب خواسته 
كردند تا بر پھناورى جھانگیر  داشتند و اين كار را براى آن مى ھاى خود نگاه مى گنجینه

  .پادشاھى خودشان گواھى باشد

خود داريوش گريخته . براى در آمدن به فارس بايستى از يك كوھستان سختى گذشت
يك  الكساندر خوشبختانه. ولى بزرگان ايران در اين كوھستان سر راه را گرفته بودند

در زمان كودكى او خبر داده بود به  »3« درست بدانسان كه پوثیا »2«  راھنماى لوكى
  .دست آورد

كرد نزد  زيرا كسى كه پدر او لوكى ولى مادرش ايرانى بود و ھر دو زبان را روان گفتگو مى
او آمده به رھنمايى پرداخت و او را از راھى كه اگرچه نشیب و فراز داشت ولى چندان دور 

  .نبود به فارس راه برد

دھد بدانجھت  در اينجا الكساندر انبوھى از دستگیران را بكشت و چنانكه او شرح مى
دانسته، در اينجا پول كمتر از  فرمان كشتن آنان را داده كه آن كشتن را به سود خود مى

گذشته از گنجینه و ابزارھاى نقل كردنى كه بیش از يازده ھزار . شوش به دست نیامد
  .فت استر و پنج ھزار شتر بودج

بسیار بزرگى از خشايار شاه را ديد كه ) مجسمه(الكساندر در میان ديگر چیزھا تنديسه 
  بر

______________________________  
)1.(Hermion يكى از شھرھاى يونان باستان   

)2.(Lycia يكى از شھرھاى آسیاى كوچك   
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)3.(Pythia   

  298: روايت پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به 

روى زمین انداخته شده و در آن غوغاى سپاھیان كه به كوشك پادشاھى ھجوم آورده 
الكساندر در برابر او ايستاده و به او نزديك شده تو گويى او را . بودند زير پاھا مانده بود

  :پنداشت با او چنین گفت زنده مى

آوردى پرواى تو را نكرده و بدينسان بر روى آيا ما به كیفر آنكه تو لشكر بر سر يونانیان 
خاكھا گزارده بگذريم يا به جھت ھمت بلند تو و ديگر نیكیھا كه داشتى تو را از روى زمین 

  ...بلند گردانیده سر پا نگھداريم؟ 

در . آنكه سخنى بگويد اين بگفت و اندكى به انديشه فرو رفت و سپس از آنجا دور شد بى
  .ر ماه زمستان را نشیمن كرد تا سپاھیان از فرسودگى درآيندجا در فارس چھا ھمان

اند نخستین بار كه او بر تخت پادشاھان ايران نشست و چتر زّرين بر سر او گرفتند  گفته
ديماراتوس از مردم كورنثش كه بستگى نزديك به الكساندر داشته و از دوستان پدران او 

و . گى آن يونانیانى كه مردند بھره ر بىبود به عادت پیرمردان اشك از ديده ريخته ب
  .الكساندر را بر روى تخت داريوش نديدند مويه كرد

خواست به جستجوى داريوش برود، ولى پیش از آنكه حركت كند  از آنجا الكساندر مى
خواست بزمى آراسته با سركردگان خود به خوشى و سرگرمى بپردازد و در آن بزم چندان 

ھاى خود را نیز بدانجا ھمراه آوردند كه در  ه سركردگان معشوقهلجام گسیختگى كردند ك
خوارى شريك باشند، مشھورترين آنان زنى از آتن تايیس نام بود كه با بطلمیوس كه  باده

  .سپس پادشاه مصر گرديد رابطه داشت

خواست ھم چاپلوسى از الكساندر كرده و ھم از روى مستى كه بر  اين زن كه مى
د شوخى بنمايد به سخنى پرداخت كه اگرچه با نام و آوازه كشور وى ھمگى چیره گردي

  :شايستگى داشت ولى از كار و رتبه خود او باالتر بود زيرا چنین گفت

ام اين  در برابر رنجھاى من كه از دنبال لشكر افتاده و آن ھمه بیابانھاى آسیا را پیموده
ام، ولى من بھتر  ايران نشسته پاداش شايانیست كه اكنون در كوشك باشكوه پادشاھان

داشتم در آن ھنگام كه چشم پادشاه بر اين كوشك افتاد من با دست خودم  دوست مى
زدم كه  آتش مى -آن پادشاھى كه شھر آتن را خاكستر گردانید -به دربار خشايار شاه

 گفتند كه زنانى كه دنبال لشكر آيند در داستانھا مى كسانى كه پس از اين به جھان مى
الكساندر افتاده بودند از آن رنجھا و ستمھا كه بر يونانیان رفته بود چنان كینه خواستند كه 

  .مانند آن كینه خواھى در دسترس ھیچ سردارى در دريا يا خشكى نبود

  299: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

او آفرين اين سخن او بر ھمگى بزمیان سخت خوش آمده ھمگى با صداى آھسته بر 
باشند و چنین رويداد كه خود پادشاه به  خواندند و پیدا بود كه ھمگى با او ھم داستان مى
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ھیجان آمده پیش از ديگران خويشتن از روى صندلى برخاسته با تاجى از گل بر سر و 
كوبان و ھیاھوكنان روى  مشعلى بر دست به جلو افتاد و ھمگى بزمیان از دنبال او پاى

  .آوردند بدان جايگاه

چرا كه به . گروه بدانجا شتافتند در اين میان ديگران از ماكیدونیان چگونگى را دانسته گروه
گمان آنان اين آتش زدن به كوشك پادشاھى ايران نشانه دل نبستن الكساندر به ايران 

  .بود كه ھر چه زودتر به ماكدونى باز گردد

نويسند كه اين كار از  برخى ديگر مى. ندا اى نويسندگان نوشته اين داستانى است كه پاره
نويسند كه  ھرحال ھمگى اين سخن را مى به. روى قصد و به ھنگام ھوشیارى بود

  .الكساندر سپس از آن كار خود پشیمان گرديده فرمان داد كه آتش را خاموش گردانند

رفت او نیز دھش  الكساندر از نخست دست دھش داشت و ھر اندازه كه كارش پیش مى
ساخت كه به راستى بايد  كرد و اين دھشھاى خود را با مھر و نوازش توأم مى بیشتر مى

  .آنھا چندان ارجى ندارد گفت ھر دھش بى

  :كنم من چند داستانى را در اين باره در اينجا ياد مى

دشمنى را كشته و سر او را نزد الكساندر براى  »2«  سركرده پايونیان »1«  آريستون
  :و چنین گفت. نشان دادن آورد

  .پاداش چنین كارى در كشور ما يك ساغر زّرين است

  :الكساندر لبخندى زده گفت

ولى من اين ساغر را به نام تو سركشیده سپس آن را پر كرده به تو . آرى ساغر تھى
  .بخشم مى

برد  گمنام بارى را از گنجینه داريوش بر استرى بار كرده مىھنگام ديگرى يكى از سپاھیان 
و چون استر فرسوده گرديده درماند سپاھى ناگزير بار را به دوش خود كشیده در اين میان 
الكساندر او را ديده چگونگى را پرسید و چون داستان را دانست در اين ھنگام سپاھى نیز 

پايین بیاورد الكساندر روى به او كرده خواست بار را از دوش  سخت فرسوده شده مى
  :چنین گفت

______________________________  
)1.(Ariston   

)2.(Paeonia   

  300: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  !ھیچ سستى مكن راه را به پايان رسانیده اين بار را براى خويشتن به چادر خودت ببر
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نمود، اين بود كه به  خواستند خرسندى مى زى مىاو ھمیشه از كسانى كه از او چی
چنین نوشت كه اگر ھداياى او را كه فرستاده نپذيرد ديگر او را دوست  »1«  فوكیون

  .نخواھد شمرد

بخشید چرا كه او  كه يكى از ھمبازيھاى او بود چیزى نمى »2«  گاه به سراپیون ھیچ
روزى در بازى كه نوبت سراپیون بود او توپ را به الكساندر . خواست گاه چیزى نمى ھیچ

  :نیانداخته به ديگران انداخت؛ الكساندر در شگفت شده پرسید

  چرا توپ را به سوى من نیانداختى؟

  :سراپیون گفت

  !ىزيرا كه تو از من نخواست

دار او را بسیار پسنديده از آن پس ھمیشه به او نیز چیزھايى  الكساندر اين پاسخ گوشه
گو و شوخى، بود الكساندر  خوار و لطیفه نام كه مردى باده »3«  يكى پروتیاس. بخشید مى

از او رنجیدگى داشت و او دوستان خود را به میانجیگرى برانگیخته و خويشتن نیز با اشك 
  .مده پوزش و بخشش خواستريزان جلو آ

  :الكساندر پاسخ گفت

  .كه تو را بخشیدم و از اين پس باز دوست من خواھى بود

  :برينتاس گفت

  !ولى من باور نخواھم كرد تا دلیلى برايم نشان دھید

اندازه . جا فرمان داد كه پنج تالنت به او پول دادند الكساندر مقصود او را دريافته در ھمان
اى كه اولمپیاد به او نوشته  ساندر بر دوستان و پیرامونیان خود از نامهدھش و بخشش الك

  :نويسد آيد، چه او مى بھتر به دست مى

  .دارى شما در بخشش بر پیرامونیان خود اندازه نگه نمى

  نويسد مى

گردانى كه بتوانند با دستیارى آن توانگرى،  تو آنان را به اندازه پادشاھان توانگر مى
  .ولى خودت تھیدست خواھى ماند. اداران بسیار پیدا كننددوستان و ھو

______________________________  
)1.(Phocion   

)2.(Serapion   
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)3 .(Proteas   
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ھاى مادر خود  ولى اسكندر نامه. نوشت ھا به پسر خود مى گونه نامه اولمپیاد بارھا از اين
مگر يك نامه او كه چون رسید از روى عادتى كه داشت آن را . داد به كسى نشان نمىرا 

بخوان و چون ھیفاستیون به خواندن : كه در آنجا بود داده گفت »1«  به دست ھیفاستیون
  .الكساندر انگشتر خود را درآورده با آن لبھاى وى را مھر كرد. آغاز كرده و آن را به پايان برد

الكساندر . كه يكى از نزديكان داريوش بوده پسر او فرمانرواى ايالتى بود »2«  مازايوس
ولى مازايوس نپذيرفته از روى ادب گفت كه شما . ايالت ديگر را بھتر از آن به وى نبخشید

  .آوريد به جاى يك داريوش چندين الكساندر پديد مى

ى او رختھايى به ) خدانھارخت(را به پارمنیو بخشید و او از يخدانھاى  »3«  خانه باگوآس
اى به آنتیپاتیر نوشته به او دستور داد  نامه. دست آورد كه ھزار تالنت بیشتر ارزش داشت

. كه ھمیشه پاسبان ھمراه خود داشته خود را از درازدستى دشمنان نگھدارى كند
  .فرستاد ھمیشه به مادر خود ارمغانھاى گرانبھا مى

ارھاى پادشاھى و كارھاى جنگى دخالت نمايد و داد كه او در ك ولى ھرگز راه نمى
پذيرفت ھنگامى نامه  رسید با شكیبايى مى ھنگامى كه از او نگارشھايى در اين باره مى

  .درازى از آنتیپاتیر رسید كه سراسر شكايت از اولمپیاد بود

  :الكساندر آن را خوانده گفت

  .شويد اغذھا را مىريزى مادر ھمه ك داند كه يك بار اشك آنتیپاتیر اين نمى

اند  آسايى و تنبلى پرداخته ولى سپس چنین دريافت كه ياران و برگزيدگان او به تن
زند و لئوناتوس چندين شتر  بر كفشھايى خود نعل از سیم مى »4«  چندانكه ھاگنون

خريده تنھا براى اينكه گرنه از مصر از بھر كشتى گرفتن او بیاورند و فیلوتاس تورى براى 
رى درست كرده كه يك میل بیشتر درازى اوست و او ھمیشه در تناشويى به جاى ماھیگ

نیز شنید كه اينان ھر كدام نوكرانى . برد روغن عادى روغنھاى خوشبوى گرانبھا به كار مى
اند كه ھمیشه با آنان بگردند و رخت تن آنان بكنند و در خانه نیز پاسبانى آنان  نگھداشته

  .نمايند

  :آنان با زبان نرم و پندآمیز نكوھشھايى كرده، از جمله گفت اين بود كه بر

ايد كه كسانى كه كار  ايد چگونه اين ندانسته شماھا كه ھمیشه جنگ تن به تن كرده
  كنند مى

______________________________  
)1.(Hephastion   
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)2.(Mazasus   

)3.(Bagoas   

)4.(Hagnon   

  302: پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت 

  .آسايى پرداخته و رنج نبرده؟ خوابند كه به تن تر از كسى مى برند شب را آسوده و رنج مى

ترين زندگى  يابید كه پست يا چگونه شما از سنجیدن زندگانى خودتان اين درنمى
  باشد؟ ھوسرانى و خوشگزرانى است و بھترين زندگى كار كردن و رنج بردن مى

  :داده و چنین گفت سپس سخن را دنباله

كند و شمشیر خود  چگونه كسى كه دعوى سپاھیگرى دارد، به اسب خود رسیدگى مى
دارد اّما، دستھاى خود را به پرستارى تن خود به آن نزديكى وا  را درخشان و بران نگه مى

  !دارد؟ نمى

  :باز او گفت

بايد آن باشد كه از بديھاى  مگر شما ھنوز اين را درنیافتید كه میوه فیروزيھاى ما بر ايرانیان
  آنان پرھیز كنیم؟

خود او براى آنكه ديگران را به كار وادارد اين زمان بیشتر از زمانھاى پیش به كار 
  .نشست خواست و ھمیشه به جنگ يا به شكار پرداخته بیكار نمى برمى

الكساندر با روزى يكى از الكیدونیان كه به فرستادگى نزد او آمده بود و ھنگامى رسید كه 
  :جنگید و بر او چیره درآمد الكیدومنى گفت شیر تناورى مى

  .با اين سختى كه او با شیر جنگید تو گويى بايستى يكى از دوى ايشان پادشاه باشد

آسا نگردد و  ساخت كه ھم خود او تن بدينسان او خود را به سختى انداخته دچار گزند مى
  .ھم ديگران را به كار وادارد

روان و كسان او چون توانگر گرديده و بدينسان غرور بر آنان چیره شده بود از اين ولى پی
آسايى مايل نبودند و از جنگ و لشكركشى فرسودگى  جھت جز به خوشگزارى و تن

الكساندر نیز . گفتند كم گستاخ گرديده از الكساندر گله نموده بد او را مى نمودند و كم مى
  :گفت مى شنیده و شكیبايى نموده چنین

  .من پادشاه نیكى ھستم كه بايد براى ديگران نیكى كنم و ھمه آنان بد مرا گويند
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بارى چنانكه گفتیم الكساندر به جستجوى داريوش از آنجا آمد و انتظار آن داشت كه بار 
گرفته و  »1«  ولى چون شنید كه داريوش را بسوس. رو خواھد گرديد ديگر با جنگ روبه

ھاى  دن اين خبر به دسته سپاھیان تسالیا اجازه بازگشت به خانهنگاھداشته از شنی
  خودش داد و

______________________________  
)1.(Bessus   
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در اين راه پیاپى در . به آنان دو ھزار تالنت بیشتر از آنچه مزد ايشان بود بخشش پرداخت
چھارصد و دوازده میل و نیم راه پیمودند و در نتیجه اين شتاب و سختى سپاھیان يازده روز 

به ويژه از يافته . ھمه فرسوده شده و بیشتر ايشان نزديك بود كه درمانده فرو نشینند
در میان اين رنجھا و تشنگیھا بود كه روزى چند تن از . نشدن آب كه سخت در رنج بودند

  .آوردند خیكھايى پركرده بر روى استر مى ماكیدونیان رودى پیدا كرده

ھنگام ظھر ناگھان به جايى رسیدند كه الكساندر در آنجا بود و چون كه از تشنگى به حال 
الكساندر . را پر آب كرده جلو او آوردند) كاله آھنین(سختى افتاده جوانمردانه خودى 

  :بريد گفتند پرسید آب را براى كه مى

ولى اگر شما زنده بمانید ھرچه بر سر بچگان ما بیايد و . بريم مىبراى زنان و بچگان خود 
  .ھمگى نابود شوند در خور افسوس نخواھد بود

الكساندر خود را گرفته ولى چون ديد كه ھمگى پیرامونیان او سر خود را پیش آورده با 
  :آنكه آن را بچشد به آن ماكیدونیان بازگردانیده گفت نگرند بى حسرت به سوى آب مى

اگر من تنھا آب بخورم ديگران بیشتر از اين دل خود را خواھند باخت و شكیبايى ايشان 
  .كمتر خواھد بود

سپاھیان چون اين بزرگوارى و شكیبايى را از او ديدند ھمگى به يكباره داد زدند كه ما را 
  :به سوى دشمن ببر و بر اسبھاى خود تازيانه كشیده گفتند

و بايد خود را . را داريم با فرسودگى و تشنگى نبرد نمايیم در جايى كه چنین پادشاھى
  .بشناسیم »1«  اندكى كمتر از نمیرندگان

اند تنھا شصت سواره توانستند  حال كه ھمه آنان شادمان و چابك بودند چنانكه گفته بااين
از الكساندر جدا نشده خود را به لشكرگاه دشمن برسانند و چون بدانجا رسیدند در ھر 

ھاى فراوانى را پر از زنان در اينجا و آنجا سرگردان و  ى سیم و زر را پراكنده و گردونهسو
  .درمانده يافتند كه رانندگان آنھا گريخته بودند

كوشید خود را با آن تیپھاى پیشین برساند و داريوش  ولى الكساندر پرواى اينان نكرده مى
اى يافتند كه  ناگھان او را در درون گردونه را در میان آنان پیدا كند و پس از جستجوى بسیار
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سراسر تن او را با نیزه زخمى كرده بودند و در حال جان كندن بود و از اينان كه باالى 
   سرش

______________________________  
  .نامیدند در زبان يونانیان و رومیان خدايان را نمیرنده و مردم را میرنده مى). 1(

  304: به روايت پلوتارخ، ص ايرانیان و يونانیان

كه آب را داده  »1«  رسیده بودند آب خواست و چون اندكى آب سرد خورد به پولوستراتوس
  :بود چنین گفت

اين آخرين بدبختى من است كه كسى كه چنین نیكى را به من كرده دست به پاداش او 
  .ندارم

كرده و من امیدوارم خدايان ولى الكساندر كه آن ھمه نیكى درباره مادر و زن و دخترانم 
سزاى آن نیكیھاى او را بدھند ناگزير از اين مردانگى شما درباره من نیز خرسند خواھد بود 

  .دھم پیام مرا به او برسانید و اينك به نام سپاسگزارى دست خود را به او مى

  .اين گفته با دست راست خود دست پولوستراستوس را گرفته جان داد

اين ھنگام فرا رسیده سخت غمگینى از خود نمود و جبه را از تن خود در الكساندر در 
پس از زمانى كه بسوس را گرفته بودند، الكساندر فرمان . آورده بر روى آن مرده انداخت

دو درختى كه به فاصله كمى از ھم : نويسیم داد او را به دو پاره كنند، بدينسان كه مى
نزديك ساخته بسوس را به آنھا بستند و آنھا را با  ايستاده به سوى ھم كشیده و به ھم

  .درختھا ھر كدام به جاى خود بازگشته ھر يكى تكه ديگر او را با خود برد. زور رھا كردند

  .مرده داريوش را با شكوه شاھانه نزد مادرش فرستادند و به دستور او به خاك سپردند

  .ود گردانیدرا الكساندر از نزديكان خ »2«  برادر او اكساثريس

گرديد و در آنجا  »3«  اى از سپاھیان خود روانه ھوركانى سپس الكساندر با دسته برگزيده
آب اين درياھا . نباشد ديدار نمود »4«  درياى بیكرانى را كه گويا كوچكتر از يوكسینى

  .تر از آبھاى ديگر درياھاست شیرين

دست آورد، تنھا اين اندازه را از ولى الكساندر نتوانست آگاھیھاى درستى درباره آن به 
لیكن ھنوز چند . باشد مى »5«  اى از درياچه مايوتیس روى گمان دانست كه آن شاخه

شناس اين را جستجو كرده و  سال پیش از اين لشكركشى الكساندر دانشمندان طبیعت
 »6«  به دست آورده بودند كه آن را گاھى درياى ھوركانى و گاھى درياى كاسپى

  ترين آن چھار شمالى. انندخو مى

______________________________  
)1.(Palysratus   
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)2.(Exathres   

)3.(Hyrcania ھمان كلمه گرگان است كه در اوستا نیز ھوركان آمد.  

)4.(Euxine   

)5.(Maeotis درياى آزوف در روسستان   

)6.(Casbian اند داشته اند كه در غرب شمالى آن دريا نشیمن كاسپى مردمى بوده.  

  305: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آوردند با دسته از  را مى) اسب الكساندر(كیفالوس  باشد سپاھیانى كه بى خلیج مى
  .شوند بومیان ھوركانى برخورده دستگیر مى

الكساندر چون اين را شنید سخت برآشفته گشت و كسانى را فرستادند و به آن بومیان 
كه اگر اسب و پرستاران آن را بیدرنگ نزد او نفرستند ھمه آنان را از زن و مرد و  خبر دادند

  .كودكان كشتار خواھد كرد و بر كسى رحم نخواھد نمود

بومیان گرفتاران را آزاد كرده و اسب را بدو فرستادند و شھر خود را ھم به الكساندر 
ششھايى ھم در برابر پس الكساندر نه تنھا نوازش بر آنان كرد، بلكه بخ. سپردند

  .فرستادن اسب داد

را كرده چون به آنجا رسید نخستین كارش آن بود كه رخت خود را  »1« از آنجا آھنگ پارثوا
تغییر داده جامه ايرانیان پوشیده و اين كار شايد براى آن بود كه ايرانیان را به آسانى 

يا . گیرند زيرا چون رخت كسانى يكسان بود به زودى با ھم انس مى. گرداند »2«  متمدن
پنداشتند مقصودش آن بود كه چنانكه ايرانیان  شايد ھم چنانكه ماكیدونیان در آغاز كار مى

پرستند او نیز يونانیان را به پرستش خود وادارد و به اين جھت خود را به  پادشاه خود را مى
  .داد ورده و تغییرھاى ديگرى در كار و زندگى خود مىصورت آن پادشاھان آ

پوشى مادان را كه پاك بیگانه و نازيباست نگرفته نیز شلوار و قباى  بارى او شكل رخت
دار و تاج را نپذيرفت، بلكه شكلى را میانه رخت پارسیان و رخت ماكیدونیان برگزيد  آستین

يكى باالتر بود، تا ديرزمانى اين رخت را تنھا تر و از فرومايگى اين  كه از تكبر آن يكى پايین
ولى . پوشید نشست يا در درون خانه خود مى پوشید كه با ايرانیان مى ھنگامى مى

. سپس آن را آشكار كرده با آن رخت بیرون آمد و ماكیدونیان آن را ديده غمناك گرديدند
شناخته در اين  داشتند و قدر نیكخويیھاى او را حال ھمگى او را گرامى مى بااين

داشتند، به ويژه پس از آن ھمه رنجھا كه برده و خطرھا كه ديده  ھوسبازيھا معذورش مى
گذشته از ديگر رنجھا در ھمان نزديكیھا تیرى به پاى او رسیده و استخوان ساق را . بود

  .ھاى آن بیرون آورده شد خورد كرده بود كه ريزه
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______________________________  
شكل درست و فارسى كلمه است كه در نگارشھاى سنگى داريوش ھم به » پارثوا«). 1(

  .كار رفته و مقصود از آن خراسان است

شماردند و اين كار جز  يونانیان ھمچون اروپايیان امروزى مردم آسیا را متمدن نمى). 2(
  .غرور و نادانى بنیادى ندارد

  306: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

در ھنگام ديگرى يك ضربت سختى از سنگ به پشت گردن او رسید كه مدتھا روشنى 
داشت و به دلخواه  با ھمه اينھا او ھرگز خود را از خطر دور نمى. چشم او كمتر شده بود

را كه او  »1«  چنانكه در اين ھنگام ھم رود اوريكسارتیس. خواست بھر كار سختى برمى
را ناگزير از گريختن كرد و خويشتن  »3«  گذشته سكیثانپنداشت  مى »2«  رود تانايیس

  .دوازده میل بیشتر از دنبال آنان تاخت با آن كه دچار درد اسھال بود

و اونیسكرنتوس و  »5«  و پولوكلیتوس »4«  در اينجا بسیارى از تاريخنگاران كه كلیتارخوس
به ديدن الكساندر  »8«  كه آمازون: نويسند باشند چنین مى مى »7« و استر »6«  انتیگنس

  .آمدند

ولى آريستابولوس و خاريس كه خبرھا به دست آنان بوده و بطلمیوس و بسیار ديگران 
كند، چه  اى بیش نبوده خود الكساندر نیز ھمین را تأيید مى اند كه اين افسانه آشكار گفته

گويد پادشاه شكثیان دختر  و چگونگى را شرح داده مى در نگارشى كه به انتیپاتیر فرستاد
سالھا پیش از . كند خود را به او پیشنھاد كرد كه به زنى بدھد و ھرگز يادى از آمازون نمى

كه  »9«  آن ھم زمانى كه او نیسكريتوس اين خبر را در كتاب خود براى لوسیماخوس
  :ده چنین گفتباره خندي خواند لوسیماخوس به يك پادشاه شده بود مى

  !پس من آن ھنگام در كجا بودم؟

  .تفاوتست كه داستان راست يا دروغ باشد ولى براى الكساندر بى

ھاى انبوه  اند دسته يافت كه ماكیدونیان از جنگ به ستوه آمده بارى الكساندر چون درمى
آنان در ھوركانى ھم در میان برگزيدگان . گذاشت تا بیاسايند آنان را در نشیمنگاه مى
  :نطقى بدينسان بیان كرد

باشند و شما كه آسیا را سراسیمه  زده مى اند تاكنون دھشت آسیايیان كه شما را ديده
   ساخته

______________________________  
)1.(Orexartes   

)2.(Tanais   
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)3.(Scythian نامیدند و سگستان  آن دسته از مردمى كه ايرانیان آنان را سگ يا سگز مى
  .م آنان با اين نام خوانده شده استبه نا

)4.(Clitarchus   

)5.(Polyclitus   

)6.(Antigenes   

)7.(Ister   

)8.(Amazon كردند كه ھمه آنان زن  ھاى خود مردمى را ياد مى يونانیان در افسانه
باشند و ھرگز مرد در میان خود ندارند و پادشاه ايشان ھم زن است و آنان را آمازون  مى
اين افسانه از يونانیان به ايران نیز رسیده كه فردوسى و ديگران ياد آنھا . ندنامید مى

  .اند كرده

)9.(Lysimachus يكى از سركردگان الكساندر كه پس از تراكیا پادشاھى يافت.  

  307: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نمايید بر سر شما خواھند ايد؛ اگر آھنگ بازگشت  ولى ھنوز بر سراسر آن چیره نشده
ھمه من كسى از شما را جز به دلخواه  تازند با اين تاخت بدانسان كه بر سر زنان مى

تنھا اين گله را از شما خواھم داشت كه در ھنگامى كه . خويش نگاه نخواھم داشت
كوشیدم ماكیدونیان را خداوند جھان گردانم شما مرا با چند تن دوست و داوطلب تنھا  مى
  .ارديدگز

نمايد و در آن نامه  اى كه براى آنتیپاتیر نوشته نقل مى اين عبارتھا را خود او در نامه
  :گويد كه چون اين سخنھا را گفتم ھمگى داد زدند مى

آيیم و خرسند كه شما ما را به ھر كجا كه  شما به ھر كجا برويد ما نیز از دنبال شما مى
  .خواھى ببريد مى

تر از  او برگزيدگان سپاه را رام خود ساخت رام كردن ديگران آسانپس از اين فیروزى كه 
از اين سپس كوشش بیشتر او در اين راه بود كه در كار زندگانى ماكیدونیان را به . اين بود

تر گرداند و مقصودش از اين انديشه خردمندانه آن  بومیان و بومیان را به ماكیدونیان نزديك
یزش و جوشش داده دورى را از میان بردارد كه اگر سفرى بود كه دو دسته را با ھم آم

  .دانست اين راه را بھتر از راه زورآزمايى مى. رويداد و از ايران دور شد دل آسوده باشد

به اين انديشه بود كه سى تن از بچگان ايرانیان را برگزيده به آموزگاران يونانى سپارد كه 
  .جنگ را از روى دستور يونانى به آنان ياد دھندچنین  زبان يونانى به آنان بیاموزند ھم
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اگرچه جھت آن دلباختگى بود زيرا نخستین بار كه او را ديد  »1« اما زناشويى او با روكسانا
در يك بزم رقص بود و در ھمان ديدار جوانى و زيبايى آن زن دل الكساندر را ربود با اين 

  .و سازگار بود ھمه زناشويى با او با مقصدى كه داشت ھم شايسته

زيرا اين مايه دلجويى ايرانیان بود كه ببینند الكساندر با ھمه چیرگى زن از میان آنان 
و آنگاه اين نكته بسیار مھم بود كه در چنین موضوعى كه كمتر مردى خوددارى . گیرد مى
آن  اى براى تواند او خوددارى كرد و شكیبايى نمود، ھنگامى كه راه سزاوار و خردمندانه مى

  .پیدا كرد

زيرا او . در میان ھمراھان الكساندر كمتر كسى به شھرت فیلوتاس پسر پارمنیو بود
آورد در دھش دوم  گذشته از دلیرى كه داشت و با آن ھمه فرسودگیھاى جنگ تاب مى

  .داشت الكساندر بود و دوستان خود را از ته دل دوست مى

______________________________  
)1.(Roxana روكسانا  
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چنانكه ھنگامى يكى از ايشان مبلغى پول از او خواست و او دستور به پیشكارش داد كه 
  :فیلوتاس پاسخ داده گفت. پیشكار پاسخ داد كه پولى در دست ندارد. آن پول را بپردازد

  !توانى چیزى از رختھاى مرا بفروشى؟ مگر نمى

لیكن غرور و پندارى كه او از راه توانگرى پیدا كرده و شكوه و آرايشى كه براى خود برگزيده 
زيرا وى بر ھمه بزرگى فروخته و ھرگز دربند . بیش از آن بود كه سزاوار يك مرد عادى باشد

آن نبود كه از فروتنى و نیكوخويى بزرگى راستینى از خود نشان بدھد و در نتیجه اين 
بود كه يك دسته دشمنان و بدخواھانى داشت، چندانكه پارمنیو روزى به او  سھوھاى او

  :گفت

  .پسر من اگر تا به اين اندازه بزرگى ننمايى براى تو بھتر خواھد بود

  .ھا بود كه نزد الكساندر شكايت كرده نسبتھايى به او داده بودند زيرا بسیار زمان

شمار و زنان بسیارى به دست  الھاى بىاز جمله پس از شكست داريوش در كیلیكیا كه م
نامى كه زنى از شھر پودنا بود و رخساره دالرايى داشت در  »1«  ماكیدونیان افتاد انتیگونه

گسارى با آن زن كه به  اين جوان روزى در باده. میان آنھا بود و اين زن بھره فیلوتاس گرديد
ھمه كارھاى : د چنین گفتپروا سخن گفته الف میزد به معشوقه خو رسم سپاھیان بى

كنیم و شكوه و فرمانروايى و لقب پادشاھى را اين پسرك  بزرگ را من و پدرم مى
  .رنج از ما و سود از اوست. برد الكساندر نام مى
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آن آشنا ھم . آن زن اين سخن را پوشیده نداشته با يكى از آشنايان خود در میان گذاشت
 »2«  گفته بدينسان خبر به گوش كراتروس چنانكه عادت ھمه مردم است به سومى باز

  .رسید كه آن زن را با خود نزد الكساندر آورده چگونگى را باز گفت

ولى ھر چند گاھى يك بار خبر . الكساندر دستور داد كه او ھمچنان با فیلوتاس روز بگذرد
چگونگى  آنكه فیلوتاس بدينسان گرفتار دام شده و بى. ھاى او را به الكساندر برساند گفته

آمیز  را بفھمد گاھى در نتیجه خشم و گاھى در سايه خودخواھى از آن سخنان الف
شد و او با ھمه  ريخت و ھمه آنھا به گوش الكساندر رسانیده مى بیخردانه بیرون مى

و اين يا به . آورد آگاھى درستى كه از درون فیلوتاس پیدا كرده بود باز به روى خود نمى
به وفادارى پارمنیو داشت يا از ترس نیرويى كه پدر و پسر در میان  جھت اعتمادى بود كه

  .سپاھیان داشتند

______________________________  
)1.(Antigone از شھرPydna   

)2.(Craterus   

  309: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نامى  »1«  كه لیمنوسآمد ديگرى به آن كار افزوده شده بدينسان  لیكن در اين ھنگام پیش
اى براى كشتن الكساندر كشیده و جوانى را به نام  از ماكیدونیان از مردم خاالسترا نقشه

. از نقشه خود آگاه ساخته او را نیز به ھمدستى دعوت نمود »2«  نیكوماخوس
نامى  »3«  نیكوماخوس دعوت او را نپذيرفته از سوى ديگر چگونگى را با برادر خود بالینوس

میان گذاشت و ھمراه او بیدرنگ نزد فیلوتاس رفته به او آگاھى دادند كه كار مھمى  در
ولى . روى داده و خواستار شدند كه آنان را نزد پادشاه ببرد تا چگونگى را به خود او بگويند

دانسته نیست كه به چه علتى فیلوتاس گوش به درخواست آنان نداده به عنوان اينكه 
باشد آنان را از خود دور ساخت و بار ديگر كه آمدند  ى مھمترى مىپادشاه سرگرم كارھا

  .باز ھمان پاسخ را شنیدند

آنان از پا نیفتاده به میانجیگرى كس ديگرى از نزديكان پادشاه اجازه يافته نزد او رفتند و 
 اند و او ھمراھى به كار چگونگى را بازگفتند و ھم آگاھى دادند كه دوبار نزد فیلوتاس رفته

  .ايشان نكرده است

الكساندر سخت برآشفت و سپس كه ديد سپاھى براى گرفتن لیمنوس رفت و وى به 
چرا كه ديد راھى . دفاع برخاسته ايستادگى كرد تا كشته گرديد، خشم او بیشتر شد

كه خشم پادشاه بر  از آن سوى ھمین. براى پرده برداشتن از روى چگونگى كار باز نماند
  .د دشمنان ديرين او فرصت به دست آورده زبان به بدگويى باز كردندفیلوتاس دانسته ش

ارجى ھمچون لیمنوس  اين نشدنى است كه مرد گمنام و بى: گفتند از جمله چنین مى
شك او ابزارى بیش نبوده كه ديگرى به  بى. سر خود به چنین گناه بزرگى دلیرى نمايد

ديد چه كسانى سود خود را در  اين است كه بايد سخت جستجو كرده. برده كارش مى
اند و چون يكبار گوش پادشاه را براى شنیدن چنین  دانسته نھان داشتن آن داستان مى
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دارى باز ديدند ھزار گونه دلیل ياد كردند بر اينكه شك به سوى فیلوتاس  سخنان گوشه
  .رود و سرانجام فیروز شدند كه اجازه گرفته فیلوتاس را به شكنجه بكشند مى

گرفت و خود آلكساندر از پشت پرده گوش  كار با بودن ھمه سركردگان انجام مى اين
نمايد و با زبان البه و پستى با ھیفاستیون  داد و چون شنید كه فیلوتاس زبونى مى مى

  :كند پرده را شكسته بیرون آمد و به فیلوتاس رو كرده چنین گفت گفتگو مى

______________________________  
)1.(Limnus ازChalastra   

)2.(Nicomachus   

)3.(Balinus   

  310: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كردار بوده و به كار به آن بزرگى و بیمناكى دست زده  فیلوتاس تو بدينسان بزدل و زن
  بودى؟

  .پس از كشتن او بیدرنگ آدم فرستاده پدر وى پارمنیو را نیز در ماد بكشتند

ترين دوست  پارمنیو كسى بود كه در امان فیلوتاس دلیريھايى از خود نموده و كھناين 
از سه پسر . الكساندر بود و او بود كه الكساندر را براى لشكركشى به آسیا دلیر ساخت

او كه در میان سپاه بودند دو تن پیش از آن در جنگ كشته شده بودند ھم اكنون خود او با 
آمد بسیارى از نزديكان الكساندر بر خود  پس از اين پیش. پسر سومى كشته گرديد

از جمله آنتیپاتر سخت رمیده به استوار كردن جايگاه خود كوشید و در نھان به . ترسیدند
  »1« .جويیھا برخاست چاره

آمد نگذشت كه داستان اندوھناك كلیتوس روى داد كه اگر كسانى تنھا  چندى از اين پیش
ولى بايد زمان را . آمد فیلوتاس بدترش خواھند شمرد از اين پیش به شنیدن بسنده نمايند

ھايى  چگونگى اين است كه براى پادشاه میوه. سنجیده و علت داستان را درست دانست
از كنار دريا ارمغان آورده بودند و آن چندان تازه و شاداب بود كه پادشاه در شگفت شده 

  .اى براى خود دريابد ھا را ببیند و بھره كسى دنبال كلیتوس فرستاد كه آمده آن میوه

كلیتوس در اين ھنگام به قربانى پرداخته بود و چون آن پیام را شنید بیدرنگ به نزد پادشاه 
شتافت و سه سر گوسفند كه براى قربانى كردن آماده نموده و آب قربانى بر روى آنھا 

چگونگى را دانست از كاھن الكساندر چون . شدند ريخته شده بود از دنبال او آورده مى
الكیدومینى پرسشھايى كرد و آنان ھر دو آن را فال  »2«  خود آريستاندار و از كلئومانتیس

بد دانستند و چون خود الكساندر سه روز پیش خواب بدى درباره او ديده بود بیدرنگ 
كلیتوس  خواب او اين بود كه ديد. دستور داد كه قربانیھايى براى تندرستى كلیتوس بكنند

  .ناالن و گريان پھلوى پسران پارمنیو كه مرده بودند نشسته است
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ھرحال كلیتوس تا انجام قربانیھا نايستاده نزد الكساندر بازگشت و الكساندر كه از  به
بازگشته بود با ھم نشستند و چون بزم از  »4«  و پولوكس »3« قربانى كردن به كاستور

  باده گرم گرديد

______________________________  
  .ايم در اينجا از ترجمه چند سطرى چشم پوشیده). 1(

)2.(Cleomantis   

)3.(Castor   

)4.(Pollux   

  311: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

) اند نامى گفته »2«  برخى پیريون(نامى  »1«  يكى از بزمیان شعرھايى را از پرانیخوس
خواند كه درباره سركردگانى بود كه به تازگى با ايرانیان جنگ كرده و شكست خورده بودند 

از اين شعرھا پیر مردانى كه در بزم بودند . و شاعر آنان را ھجو و ريشخند كرده بود
  .برآشفته بر سراينده و خواننده ھر دو بد گفتند

ودند آن را خوش داشته به خواننده دستور دادند ولى الكساندر و جوانانى كه در گردش ب
  .كه دنباله كار را بگیرد

كلیتوس كه اين زمان سخت مست كرده بود و خود مرد تندخوى و عنودى بود اين ھنگام 
  :خوددارى نتوانسته چنین گفت

اين چه كارى است كه يك دسته ماكیدونیان را در برابر دشمنان خود خوار گیريم با آنكه 
من آنان را بھتر از كسانى ! اند؟ دامنگیر آنان شده در برابر دشمن شكست يافته بدبختى

  .خندند دانم كه بر آنان مى مى

  :الكساندر به او تعرض كرده گفت

  .باشد نامد مقصودش سفیدرو نمودن خودش مى اينكه كلیتوس ترس را بدبختى مى

  :كلیتوس عناد را بیشتر كرده چنین گفت

نامید ھمان چیز جان يك پسر خدايان را رھا كرد در آن زمان كه او  مى آنچه شما آن را ترس
از برابر شمشیر سپھردات بگريخت اين در سايه خونھاى ريخته ماكیدونیان و اين 

اى كه پدر خود فیلیپوس را نپسنديده  زخمھاست كه شما امروز به جايگاھى رسیده
  !خوانى خويش را پسر آمون مى

  :سخت برآشفته بود چنین گفت الكساندر كه اين زمان
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اى و در اينجا و آنجا بگويى و ماكیدونیان را از  تو اى مرد فرومايه كه اين سخنان را انديشیده
  من بیزار گردانى آيا سزاى خود را نخواھى يافت؟

  :كلیتوس پاسخ داد

بود  اگر پاداش آن كوششھاى ما اين خواھد. ايم ما سزاى خودمان را از پیش از اين دريافته
بینیم خوشا حال آنان كه مردند و زنده نماندند تا ببینند كه چگونه ھمشھريان  كه مى
   ايشان

______________________________  
)1.(Pranichus   

)2.(Pierion   

  312: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ارسان اجازه خورند و براى درآمدن به نزد پادشاه خود از پ از دست مادان چوب مى
  .طلبند مى

گفت و پیرامونیان الكساندر ھم ھمگى از صندلیھاى  پروا سخن مى كلیتوس بدينسان بى
خواستند به او دشنام بدھند، ولى پیران دخالت كرده آنان را به جاى  خود برخاسته مى

  .خود باز نشاندند

كرده از  »2«  ونىكلف و آرتمیوس »1«  پاردى در اين میان الكساندر روى به كسینودوخوس
  :آنان پرسید

گرفتند كه مردان نیمه خدا  آيا چنین نیست كه يونانیان در برابر ماكیدونیان خود را چنان مى
  در برابر جانوران درنده بیابان؟

  :گفت با ھمه اين كلیتوس دست برنداشته مى

اند  زايیده شدهاگر الكساندر عذرى دارد بگويد و گرنه براى چیست كه او كسانى را كه آزاد 
آوردند براى شام خوردن با خويش دعوت  و ھمیشه انديشه خود را با آزادى بر زبان مى

نموده؟ براى او چه بھتر بود كه با ايرانیان و با بردگان گفتگو و نشست و برخاست نمايد كه 
  .كنند به آرزوى دل كردن پیش كمربند ايرانى و جبه سفید او كج مى

ساندر آتشین گرديده ديگر خوددارى نتوانسته بپاخاست و يكى از ھا الك از اين جمله
گشت كه  سپس پى شمشیر مى. سیبھايى را كه روى میز بود برداشته به او پرتاب كرد

  .آريستوفانیس پاسبان خاص او و ديگران وى را گرفته جلوگیرى كردند
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ان خاص را صدا كرد و ولى او از دست ايشان رھا شده به آواز بلند با زبان ماكیدونى پاسب
زن را صدا كرده دستور داد  اين خود دلیل بود كه حالش سخت به ھم خورده سپس طبل

  .برد مشت سختى به او زد كه آواز طبل را بلند كند و چون ديد فرمان نمى

زد در آن ھنگام شب ناگھان  زيرا اگر طبل مى. اگرچه سپس اين نافرمانى او را پسنديد
با اين آشفتگى كلیتوس ھنوز سرفروتنى . آمد شورش پديد مى لشكر به ھم برآمده

ولى بیدرنگ از در ديگرى بازگشته و . با سختى بسیار او را از اطاق بیرون كردند. نداشت
  :پروا به خواندن اين شعر ايورپیديس آغاز كرد بیباك و بى

  !در يونان چه سامانھاى زشتى نمايان گرديده! آخ

______________________________  
)1.(Xenodochus از مردم Pard   

)2.(Artemius از مردم Colophon كلفون شھرى يونانى در آسیاى كوچك بوده.  

  313: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كه  الكساندر ديگر تاب نیاورده نیزه يكى از سپاھیان را گرفته به سوى او دويد و ھمین
كرد ناگھان الكساندر نیزه را به تن او فرو برد، كلیتوس فرياد كلیتوس پرده در را بلند 

  .دلخراشى درآورده برافتاد و نالیدن آغاز كرد

از اين ناله او خشم الكساندر فرو نشسته و چون برگشته ھمه پیرامونیان خود را ديد كه 
خواست اند چنان شرمنده گرديد كه نیزه از تن مرده درآورده  خاموش و حیرت زده ايستاده

به گلوى خود فرو ببرد، ولى پاسبانان جلوگیرى كرده نیزه را از دست او درآوردند و با زور او 
ى آن شب را با روز فرداى آن جز گريه و ناله كارى  را كشیده به اطاق خود بردند كه ھمه

دوستانش از حال او نگران شده به اطاقش درآمدند، . كشید ھايى پیاپى مى نداشت و آه
و به كسى اعتنا نداشت تا آريستاندر خواب او را كه چندى پیش درباره كلیتوس ديده ولى ا

با . كه ھمه اينھا خواست خدايان و سرنوشت آدمیان است: بود يادآورى كرده چنین گفت
  »1« .اين سخن اندكى آرامش گردانید

. بودفیلسوف دوست نزديك ارسطو  »2«  از كسانى كه ھمراه الكساندر بود كالیسثینس
اين مرد رفتارى كه شايسته يك فیلسوف باشد نموده از پرسش الكساندر ھمچون ديگران 

ترين  پرده سخنانى را گفت كه بزرگترين و گرانمايه با زبان ھم آشكار و بى. سرباز زد
توانستند گفت و بدينسان ماكیدونیان و خود الكساندر را از  ماكیدونیان جز در پرده نمى

زيرا به تندروى . چیزى كه ھست او خود را نابود ساخت. گردانید آلودگى زشتى رھا
خواست با  گفت و بايستى استنادش به دلیل باشد مى پرداخت و ھمانا سخنى را كه مى

  .زور به گردن الكساندر بگذارد

نويسد در يك بزمى چون الكساندر باده نوشید و نوبت به پیرامونیان رسید  خاريس مى
خانه نزديك گرديد و چون باده را سر  »3«  از جا برخاسته به قربانگاه يكى كه جام برگرفت
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كشید نخست نماز بر الكساندر برده سپس او را بوسید و پس از آن به جاى خود در گرد 
  .میز برگشت

ھمگى ديگران ھر يكى به نوبت خود اين كار را كردند مگر كالیسثینس كه چون نوبت 
الكساندر كه با ھیفاستیون گرم گفتگو بود . ا گرفته سركشیدخوارى به او رسید، جام ر باده

متوجه او نشد ولى چون او براى بوسیدن پادشاه آمد ديمتريوس روى به الكساندر كرده 
  :چنین گفت

______________________________  
  .از اينجا اندكى انداخته شده). 1(

)2.(Callisthenes   

  .خدايان آماده بودهجايى در خانه كه براى ستايش ). 3(

  314: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .نگذاريد اى پادشاه او شما را ببوسد

  .زيرا ھمچون ما نماز بر شما نبرد

  :پادشاه كالیسثینس را از خود دور كرد ولى او باكى نكرده چنین گفت

  .من تنھا بوسیدن را از ديگران كم دارم

عنوان به دست ھیفاستیون داد كه او را متھم ساخته بگويد پیمان را باكانه او  اين رفتار بى
آنچه كار را بدتر . كه بسته بود كه پادشاه را ھمچون ديگران گرامى بدارد بشكسته است

كار  كرد آنكه كسانى ھمچون لوسیماخوس و ھاگنون مدعى شدند كه آن فريب
از میان ھزاران كس تنھا من  گويد كه در ھمه جا به خود بالیده چنین مى) كالسثنیس(

گفتند در  مى. بودم كه آزادى خود را نگاھداشته و با خودسرى يك مرد خودكامه نبرد نمودم
  .دارند اند و او را سخت گرامى مى ھا جوانان پى او را گرفته نتیجه اين گفته

ه از پرد »1«  بندى ھرمواليوس در سايه اين زمینه بدگمانى بود كه چون داستان دسته
زدند به آسانى باور كرده شد، از  بیرون افتاد تھمتھايى كه دشمنان فیلسوف به او مى

  :جمله تھمتھا آنكه چون ھرمواليوس از او پرسیده

  ترين كسى در گیتى باشم؟ چه كارى كنم كه بنام

  :فیلسوف پاسخ گفته

  !آن كس را كه امروز بنامترين كسى در گیتى است بكش
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  :ين كار دلیر گرداند گفته بودو براى آنكه او را در ا

يا فراموش كنى كه الكساندر نیز ھمچون ديگران بیمار ! مبادا از تخت زرين بترسى
  .دارد چون ديگران زخم برمى شود، و ھم مى

يك از ھمدستان ھرمواليوس در بدترين حال سختى خود ھیچ نامى از فیلسوف  لیكن ھیچ
ھايش كه پس  خود الكساندر ھم در نامه. دندبه عنوان ھمدستى در آن قصد به میان نیاور

نوشته چنین  »2«  بندى به كراتروس يا به آتالوس يا به آلكیتاس از آشكار شدن آن دسته
  :گويد مى

كه جوانانى كه گرفتار شده به شكنجه درآورده شدند، چنین باز نمودند كه در آن قصد 
  لیكن پس از. را بر آن كار وادارد آنكه كسى آنان اند بى كشتن به اختیار خود شركت نموده

______________________________  
)1.(Hermolaus   

)2.(Alcetas   

  315: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

: گويد نويسد كالیسثنیس را متھم ساخته چنین مى اى كه به آنتیپاتر مى زمانى در يك نامه
من ) مقصودش كالیسثنیس است(اما فريبكار  .آن جوانان را ماكیدونیان سنگسار كردند

منتظرم كه او را با كسانى كه وى را نزد من فرستادند و كسانى كه به كشندگان من در 
  .يكجا كیفر بدھم. اند شھرھاى خود پناه داده

چه كالیسثنیس به جھت خويشى كه با . باشد اين عبارت تھديد آشكار بر ارسطو مى
او بوده در خانه وى درس  »2«  خواھرزاده يا برادرزاده »1« ارسطو داشته و پسر ھیرو

الكساندر : اند اى گفته پاره: اند مرگ كالیسثنیس را نیز به چندين راه نوشته. خوانده بود
. اند كه در زندان به ناخوشى درگذشت ديگران نوشته. فرمان داد او را از گلو بیاويختند

و گرد نیامده و در آن كارشكنى خود پیشرفت از بیم آنكه او با ارسط: نويسد خاريس مى
بیشتر پیدا نكند او را گرفته بند نمودند و ھفت ماه در زنجیر بود كه بسیار تنومند شده و 

بیمارى كرم نیز داشت تا در آنجا در گذشت و اين ھنگامى بود كه الكساندر در ھند كشور 
  .زخمى گرديده بود »3«  مالى اوكسودراكى

ديد  الكساندر چون آھنگ لشكركشى بر ھند را داشت مى: ود بازگرديماكنون به سخن خ
كه سپاھیان ھر يكى خواسته و كاالى بسیار به دست آورده و ھر كدام داراى بار 

اين بود كه بامداد ھنگامى كه . دارد پیمايى باز مى سنگینى شده و اين كار آنان را از راه
ه آماده گرديده بود ناگھان اسكندر فرا رسیده ھاى بار انباشته شده و براى را چھار چرخه

نخست فرمان داد بر بارھاى خود آتش زدند، سپس بر بارھاى دوستان خود و از آن پس بر 
  .بارھاى سپاھیان آتش بزد
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شك مايه ناخرسندى كسانى شمرده  نمود و بى اين كار به انديشه سخت دشوار مى
  .شد مى

ا انبوه سپاھیان تو گويى كسى به آنان ياد داده زير. ولى انجامش آن دشوارى را نداشت
زدند كه تنھا آنچه را كه دربايست است نگاه داشته باز مانده  بود صدا به صدا داده داد مى

  .ساختند را آتش بزنید و در اين كار ياورى از ھمديگر دريغ نمى

دھايى كه داشت اين كار سپاھیان بیش از ھمه بر استوارى الكساندر بیافزود و او را در قص
زد پاداش  در اين آخرھا الكساندر تندخو گرديده از ھركس گناھى سر مى. پافشارتر گردانید

  .داد سختى مى

______________________________  
)1.(Hero   

در زبانھاى اروپايى براى خواھرزاده و برادرزاده يك كلمه بیش نیست و اين ترديد از ). 2(
  .آنجا برخاسته

)3.(Malli Oxydracae   

  316: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

را كه يكى از دوستان او بود به گناه اينكه در جنگل پاسبان بوده و آنجا  »1« چنانكه میناندر
جويى  را كه يكى از ايرانیان بود و از او كناره »2«  نیز ارسوداتیس. را رھا ساخته بود بكشت

  .كرده با دست خود گردن زد

كرد و از زخم يافتن  ھنرھاى الكساندر را تنھا آن نبايد دانست كه در جنگھا دلیرى مى
نیز از گزندھايى كه از بدى ھوا . گرديد شدن سپاھیانش دل شكسته نمى خويش و كشته
بلكه ھنر مھم او اين است كه ھمیشه . نمود رسید سستى در كار نمى به لشكر او مى

  .دانست يافت و ھیچ كارى را نشدنى نمى نھا فیروزى مىآمدھا كشاكش كرده بر آ با پیش

را به محاصره گرفت و دژ او بسیار استوار  »3«  زمانى كه اسكندر سیسیمثريس: اند گفته
  .رسید و ھمگى سپاھیان نومید بودند و در جاى بلندى نھاده بود كه دست به آن نمى

  :پرسید »4«  الكساندر از اكسوارتیس

  .دلیرى است آيا سیسیمثريس مرد

  :پاسخ داد

  .باشد او ترسوترين كس در جھان مى

  :الكساندر گفت
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  .زيرا كه نگاھدار او ناتوان است. گیريم پس ما به آسانى دژ را مى

سپس فرمان ھجوم داده در اندك زمانى سیسیمثريس را چندان به ترس انداخت كه دژ را 
اندر جوانى را كه نیز نام در جاى ديگرى كه نیز جنگ سختى برپا بود، الكس. بسپرد

  :الكساندر داشت نزد خود خوانده چنین گفت

  .تو بايد به جھت اين نام دلیرى بسیار نمايى

سپارى كرده دلیرى نمود كه كشته گرديد، الكساندر چون آن را  آن جوان آن روز چندان جان
ن در زمان ديگرى كه بايستى دژى را به محاصره بگیرند چو. شنید سخت اندوھناك شد

میان لشكرگاه او و دژ رود ژرفى بود و سپاھیان از گذشتن آن باز ايستادند، الكساندر اين 
  :ديده خود به كنار رود شتافت و چون آنجا رسید گفت

  .توانم دريغ كه من شنا نمى

______________________________  
)1.(Minander   

)2.(Orsodates   

)3.(Sisimithres   

)4.(Oxyartes   

  317: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

و اين گفته خواست كه به دستیارى سپر خود از رود بگذرد ولى جلويش را گرفته نگذاردند 
  .و سپاھیان غیرت كرده به ھجوم پرداختند و به آسانى آن دژ را بگشادند

یده بودند و چون او در اين ھنگام فرستادگانى از ديگر دژھايى كه در محاصره بود نزد او رس
  .گردد و پاسبانى ھمراھش نیست در شگفت شدند را ديدند كه تنھا مى

در اين میان بالش براى او آوردند و او خويشتن به روى آن ننشسته به يكى از فرستادگان 
آكوفیس را . نام داشت فرمان داد به روى آن نشیند »1«  تر بود و آكوفیس كه سالخورده

  :ه پرسیدشگفت بیشتر گرديد

  !مردم شھر ما چه بكنند كه دوست شما بگردند؟

  :الكساندر پاسخ داد

  .شما را به فرمانروايى خود برگزيده صد تن از بھترين كسان خود را به نوا نزد من بفرستند

  :آكوفیس خنديده گفت
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تر خواھد  روايى من بھتر و آسان اگر صد تن از بدترين كسان را نزد شما بفرستیم فرمان
  .بود

اند كه به اندازه پھناورى  را در ھندوستان گمان كرده »2«  پھناورى كشور پادشاه تاكسیلس
خود . ھاى شیرين بر مصر برترى دارد ھا و میوه مصر باشد، ولى از جھت داشتن چراگاه

چنانكه در نخستین ديدار خود با الكساندر به او چنین . پادشاه به دانايى مشھور بوده
  :گفت

جنگیم؟ آيا مقصود شما از اين تاختن به سرزمین ما آن است كه آب و  ما با ھم مىبھر چه 
جنگند از دست ما بربايى؟ اگر مقصود شما آن  نان ما را كه خردمندان تنھا بر سر آن مى

شمارند، در اين حال ببینیم اگر نزد من  چیزھاى ديگرى باشد كه مردم آنھا را توانگرى مى
و اگر نزد شما بیشتر است . توانم آنچه دارم به شما بدھم بیشتر از شماست من مى

  .مانعى ندارم كه سپاسگزار پذيرفتن بخشش از شما باشم

  :الكساندر از اين سخن چندان خوشدل گرديد كه دست به گردن او انداخته گفت

نیاز خواھد  آيا اين سخنان دلنشین شما و رفتار مھرآمیزى كه داريد شما را از جنگ بى
شما رھايى نخواھید يافت تا من جنگى با شما بكنم و بر شما بنمايم كه ھر ! ؟ نهساخت

  .بھتر از من نیستند. اندازه كه بخشنده باشید

______________________________  
)1.(Acuphis   

)2.(Taxiles   

  318: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نیز پولھاى زرينى كه تازه . ھاى بھترى به او داد ھديهھايى از او پذيرفته و  سپس ھديه
پیرمردان از پیرامونیان الكساندر از اين كار . سكه زده شده بود يك ھزار تالنت به او پرداخت

  .ناخشنود بودند، ولى الكساندر با آن پول دلھاى بسیارى از ھنديان را به دست آورد

به نگھدارى آنھا برخاسته بودند و چندان گروھى از دالوران ھندى در شھرھا گرد آمده 
دالورى از خود نمودند كه الكساندر را بیم برداشت تا سرانجام به آنان زينھار داده ھمه را 

اى بر روى كارھاى جنگى اوست كه اگر آن  اين زينھار خوارى يك لكه. از شمشیر گذراند
فیلسوفان ھند كه . ماند لكه مى نبود بدانسان كه در آغاز پادشاھیش بود تا انجام پاك و بى

نمودند و مردم را  بر دشمنى او برخاسته و بزرگانى را كه به او پیوسته بودند نكوھش مى
  .انگیختند چند كس از آن فیلسوفان را گرفته از گلو بیاويخت به نگھدارى آزادى خود برمى

میان . گويد ن مىرا شرح داده چنی »1«  ھاى خود تفصیل جنگ با پوروس الكساندر در نامه
در آن سوى رود پوروس فیلھاى خود را به صف . نھاده بود »2«  دو سپاه رود ھوداسپس

كرد و از لشكرگاه او ھمیشه ھیاھو و غوغا بلند بود و اين  نھاده پاسبانى گذرگاه آب را مى
  :نويسد مى. كردند كه ھنديان را براى جنگ بشورانند را براى آن مى
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و پر طوفانى از گذرگاه ديگرى رود را گذشته به جزيره كوچكى ما در يك شب تاريك 
  .اى از سوارگان توانستند از آب بگذرند درآمديم پیادگان و دسته

در اين ھنگام ناگھان باران بسیار تندى درگرفته رعد غريدن و برق زدن گرفت و ما با آنكه 
ره را از دست نداده به آن كسانى از سپاھیان خود را ديديم كه با برق سوخته و مردند جزي

  :گويد سوى رود روانه شديم و باز مى

پس از اين طوفان ناگھان آب رود بسیار انبوه و سخت تند گرديده و در كنار خود گودالى 
كرديم و ھمه جا  پديد آورده، ما از آب بیرون آمديم اما جايى را براى پاگزاردن پیدا نمى

  :بود كه الكساندر اين عبارت را گفت در اين ھنگام. لغزشگاه و باتالق بود

  .شوم رو مى من براى آنكه شايسته ستايش شما باشم با چه گزندھايى روبه! اى آتنیان

  :گويد باز الكساندر مى. اين سخنى است كه اونیسكريتوس نگاشته است

سپاھیان چون به گودال رسیدند، قايقھا را رھا كرده با زره و ابزارھاى جنگى خود به آب 
   خود من با سواره دو میل و نیم جلوتر از پیاده. آمد ھاى آنان باال مى دند و آب تا سینهز

______________________________  
)1.(Porus   

)2.(Hydaspes   

  319: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

يارى آنان برسند اى كرد پشتیبان آنھا باشم تا پیادگان بتوانند به  رفتم كه اگر دشمن حمله
كه پیش رفتیم ناگھان ھزار سواره و شصت گردونه  بینى بجا بوده، زيرا ھمین و اين پیش

پوش از دشمن كه از لشكرگاه خود جدا شده بودند حمله آوردند و من با آنان جنگیده  زره
ه خود پوروس چون دريافته بود ك. ھا را به يغما گرفتم چھار صد سواره را گشته ھمه گردونه

شايد من از آب بگذرم اندكى از سپاه خود را در كنار گذارده بود كه بازمانده ماكیدونیان را از 
  .گذشتن رود باز دارند و خويشتن با انبوه سپاه روى به ما آورد

ولى من چون فزونى دشمن را ديدم و بايستى از آسیب فیلھا لشكر خود را نگاھدارم 
 »1«  دست چپ سپاه دشمن تاخته به كوئنوسلشكر، را به دو بخش كرده خودم به 

دستور دادم كه به دست راست بتازد و اين تدبیر نتیجه درستى داد، زيرا دست راست و 
دست چپ ھر دو شكست يافته به سوى دل سپاه فشار آوردند و گرد فیلھا فراھم آمده و 

ن پاك زبون در آنجا به جنگ تن به تن برخواستند و ھنوز ساعت ھشتم روز بود كه دشم
  .گرديد

  .اين شرحى است كه خود جھانگشا در نگارشھاى خود از اين جنگ داده
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اند كه خود پوروس چھار ذراع و يك وجب  شايد ھمگى تاريخنگاران اين سخن را نوشته
نشست از بلندى و  بلندى داشت و چون بر روى فیل خود كه فیل بس بزرگى بود مى

فیل او در سراسر جنگ ھوش . گر بر روى اسبنمود كه كسان دي تنومندى چنان مى
زيرا تا ھنگامى كه نیرو در . كرد نمود و پاسبانى شگفتى از پوروس مى شگفتى از خود مى

شد دور  توانست جنگ نمايد دلیرانه جنگ كرده ھر كه را كه نزديك مى تن داشت و مى
تیر به سوى او  راند ولى چون زخمھاى فراوان به تن او رسیده و ھم ديد كه پیاپى مى
اندازند در اين ھنگام بود كه به آھستگى فرو خوابیده با خرطوم خود تیرھا را بیرون  مى
  :پوروس چون دستگیر افتاد الكساندر از او پرسید. كشید مى

  خواھى با تو رفتار شود؟ چگونه مى

  :پاسخ داد

  .پادشاھانه

ندگى در آن فرمانروايى كه الكساندر با او رفتار بسیار نیكى كرده او را به دست نشا
و آنگاه سرزمینھايى كه از اين سو و آنسو از ديگران گرفته بود ھمه را . داشت باز گذاشت

  .به او سپرد

______________________________  
)1.(Coenus   
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زندگى داشت و داراى پنجھزار شھر اند كه ھمین سرزمین پانزده گونه مردم در آن  و گفته
ھم سرزمین ديگرى را كه سه برابر . ھاى فراوانى كه داشت بزرگ بود، گذشته از ديه
شد و به دست آورده بود به فیلپوس كه يكى از دوستانش بود  بزرگتر از اين شمرده مى

  .سپرد

اين در اند  برخى نوشته. مرد) اسب اسكندر(كمى پس از جنگ با پوروس بوكیفالوس 
نتیجه زخمھايى بود كه برداشته بود و در میان معالجه بمرد ولى او نیسكريتوس 

زيرا تا اين ھنگام سى سال . نويسد كه مرگ او از فزونى سال و از فرسودگى بود مى
الكساندر از مرگ آن چندان غمگین گرديد كه تو گويى يك دوست وفادار نزديكى را . داشت

نام » بوكیفالیا«نار ھوداسپس بنیاد گزارده به ياد آن اسب از دست داده و شھرى در ك
اند شھر ديگرى را به ياد سگى كه ھمراه آورده بود و بسیار دوست  نیز گفته. نھاد
  .بخواند »1«  داشت بنیاد نھاده به نام آن پتیراس مى

نید كه اين جنگ آخر با پوروس چشم ماكیدونیان را ترسانیده و دلیرى آنان را به انجام رسا
زيرا چون ديدند دشمنى كه بیش از بیست ھزار پیاده و . ديگر نتوانستند در ھند پیش بروند

دو ھزار سواره به میدان نیاورده بود براى چیرگى بر او آن ھمه سختى ديدند، اين است به 
خود حق دادند كه الكساندر را از گذشتن رود گانگ كه چنانكه به آنان گفته شده بود چھار 
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شمارى گرد آمده  پھناى آن و چھار صد گز ژرفى آن بوده و در آن سوى سپاھیان بى میل
  .به انتظار ماكیدونیان نشسته بودند باز دارند

در آن سوى  »3«  و پادشاه پرايسیان »2«  زيرا چنین خبر رسیده بود كه پادشاه گانداريتان
پیاده و ھشتھزار گردونه  رود انتظار شما را دارند و ھشتاد ھزار سواره و دويست ھزار

ھم نبايد پنداشت كه اين خبرھا دروغ . اند پوش و شش ھزار فیل جنگى ھمراه آورده زره
  .بوده

كه چندى پس از اين در آن سرزمین پادشاھى يافت، پانصد فیل يك  »4«  زيرا اندروكوتوس
بر سراسر نیز او سپاھى از شش ھزار تن پديد آورده . ھديه فرستاد »5«  جا به سلوكوس

  .ھند فرمانروا شد

  الكساندر نخست از اين ايستادگى سپاھیان سخت برآشفته غمگین گرديد، چندانكه از

______________________________  
)1.(Petiras   

)2.(Candaritan   

)3.(Praesian   

)4.(Androcattus   

)5.(Seleucus   
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خود بیرون نیامده و خود را به روى زمین انداخته به سپاھیان پیام فرستاد كه اگر چادر 
شما به گذشتن از گانگ راضى نشويد من از رنجھاى گذشته شما ھم خرسندى نخواھم 

  .نمود

و لیكن سپس چون پافشارى . زيرا بازگشتن ما از اينجا خود دلیل شكست خواھد بود
نمودند ناگزير شده و  ان در برابر چادر او گرد آمده زاريھا مىدوستان خود را ديد و نیز سپاھی

  .با آنان ھمداستان گرديد

آمیز و فريبكارانه از خود بگزارد تا  ھاى دروغ ولى خوددارى از اين نكرد كه در آنجاھا يادگارى
  .تر بشناسند تر و باشكوه در زمانھاى آينده مردم او را و كارھايش را بسیار بزرگ

پوشیدند و لگام و ابزارھاى ديگر اسب  تر از آنكه سپاھیان او مى ھايى بسیار بزرگ مثال زره
  .تر از آنكه داشتند ساخته در اينجا و آنجا پراكنده نمود بسیار بزرگ
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ھا براى خدايان بنیاد نھاد كه ھنوز در زمان ما پادشاھان پرايسیان به  نیز در آنجاھا قربانگاه
آندرو . آورند بدانسان كه رسم يونانیان بوده برابر آنھا فرو مىھنگام گذشتن از رود سر در 

  .اى بوده و آلكساندر را در آنجا ديده كوتوس در آن ھنگام پسر بچه

گفته كه الكساندر بسیار اندك مانده بود كه خود را پادشاه ھمه آن  اند بارھا مى گفته
دم مبغوض بوده و اين در سايه پادشاه آن زمان بسیار خوار و در نزد مر. سرزمینھا گرداند

  .بدى زندگانى او بوده است

پس از اين كارھا الكساندر خواست اقیانوس را ھم ديده باشد اين بود دستور داد 
پیمود، ولى اين  كشتیھايى ساختند و او در آنھا نشسته تماشاكنان رود را مى

  .سود نشد رانى او پاك بیھوده و بى كشتى

سو يا از آن سو به خشكى درآمده شھرھاى استوار بگشاد لیكن در زيرا در چند جا از اين 
محاصره يك شھرى از آن مالیان كه مردمى از ھنديان و به فزونى دلیرى مشھور بودند، 

بدينسان كه چون شھر را تیرباران كرده جنگجويان شھرى . خود را به خطر سختى انداخت
كه پاى او به  ه از نردبان باال رفت و ھمینخود آلكساندر نخستین كسى بود ك. را دور راندند

ديوار رسید نردبان بشكست و او در آنجا تنھا ماند و از سوى ديگر شھربانان از پايین او را 
  .به تیر باران گرفتند

در چنین ھنگام سختى او خود را نباخته كارى كه كرد اين بود كه از آن باال جھیده خود را 
  ن خوشبختى او بود كه بر روى پاھاى خود افتاده و قضا را ازبه میان دشمنان انداخت و اي
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جھد يا خود چیز  پنداشتند كه روشنايى از او برمى درخشندگى زره او شھريان چنین مى
ده سراپا روشنى میانه او و ايشان حايل است و به اين پندار ترس گرفته از گرد او پراكن

  .شدند

لیكن سپس چون دو تن از پاسبانان خاص به الكساندر پیوستند و آن ترس از شھربانان دور 
كوشیدند كه او را با نیزه  آمده دست به دست نبرد نمودند و سخت مى شد به جنگ پیش

  .يا شمشیر زخمى سازند

دور تیرى داشت تا يكى از شھربانان از  كوشید و خود را نگه مى الكساندر دلیرانه مى
. ھاى او زير سینه جا گرفت انداخته و چنان زور نمود كه پیكان از زره گذشته در میان دنده

اين زخم چندان سخت بود كه الكساندر خوددارى نتوانسته و خود را پس كشیده زانو به 
آن تیرزن چون چنین ديد با شمشیر كشیده بر سر او تاخت و خودكار . زمین نھاده بايستاد

كه ھر دو زخمى بودند،  »2«  و لیمنائوس »1«  اگر نبود كه پئوكستیس. ساخت مىاو را 
  .لیمنائوس نزديك به مرگ بود. خود را به میان انداختند

ھمه  بااين. ولى پئوكستیس ايستادگى كرده يارى نمود تا الكساندر آن شھربان را بكشت
شته بود ناگھان گرزى بر زيرا گذشته از زخمھاى ديگر كه بردا. ھنوز او از خطر نرست

ولى باز با . گردنش زدند كه ديگر خوددارى نتوانسته ناگزير شد به ديوار تكیه نمايد

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


كرد تا در اين میان ماكیدونیان راه پیدا كرده به درون  دشمنان روبرو ايستاده جلوگیرى مى
چادرى و به گردش درآمده او را كه اين زمان پاك ھوش خود را باخته بود به . ريختند

و چون خواستند تیر را از تن . فرستادند و در سراسر لشكر شھرت يافت كه او كشته شده
او درآورند چون تیر بس بزرگ و كارگرى بود و در میان استخوان استوار شده بود، در میان 

  .كار از حال رفت و نزديك به مردن بود تا پس از درآمدن تیر دوباره به حال خود برگشت

گذشت ولى چون سخت ناتوان شده بود تا ديرزمانى بیرون نیامده به اگرچه خطر 
پرداخت تا روزى آواز ماكیدونیان را در بیرون شنید كه براى ديدن او گرد آمده  آسودگى مى

در اين گردش دريايى . بودند و او بیرون آمده قربانیھايى براى خدايان كرده زود بازگشت
  .يك رشته شھرھاى مھمى را به دست آورد الكساندر در اين سو و آن سوى خشكى

ھم در اين گردش او بود كه ده تن از فیلسوفان ھندى را دستگیر كرد، زيرا آنان مردم را بر 
» گومنوسوفى«اينان را . گردانیدند وى شورانیده كار را بر ماكیدونیان سخت مى

  .نامیدند مى

______________________________  
)1.(Peucestes   

)2.(Limnaems   
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. دادند شھرت ايشان در پاسخ كوتاه و پرمغز بود كه به ھر پرسشى بیدرنگ پاسخ مى
الكساندر خواست ايشان را بیازمايد بدينسان كه از ھر يكى پرسش سختى نمايد و ھر 

 ن آنان را به داورى برگزيدتري يكى كه پاسخ مناسبى ندھد سزاى او كشتن باشد و بزرگ
  :از نخستین پرسید »1«

  .آيا مردگان بیشتراند يا زندگان

  :پاسخ داد

  .اند ھیچ نیستند زيرا آنكه مرده. زندگان

  :از دومى پرسید

  .آيد يا در دريا آيا در زمین جانوران بیشتر پديد مى

  :پاسخ داد

  .باشد چرا كه دريا نیز بخشى از زمین مى. در زمین

  :سومى اين بود پرسش از
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  .گرترين جانوران كدامست حیله

  :او پاسخ داد

  .اند آنكه ھنوز مردمان به او دست نیافته

  :از چھارمى پرسید

  .بردى انگیختى چه دلیل به كار مى اينكه مردم را به شورش برمى

  :او پاسخ داد

  .دلیلى جز اين نداشتم كه ھر كسى بايد مردانه زيسته و گرنه مردانه بمیرد

  :پنجمى پرسیداز 

  .تر است يا روز آيا شب بزرگ

  :او پاسخ گفت

  .تر است سرانجام روز يك روز بزرگ

  :و چون ديد الكساندر سخن او را در نیافت و قانع نشد گفت

______________________________  
گويد الكساندر ھمه  اين داستان را فردوسى نیز در شاھنامه آورده ولى او مى). 1(

ز يك تن نمود و چنان كه شعرھاى شاعر را با اين داستان پلوتارخ بسنجیم پرسشھا را ا
  .خواھیم ديد در بسیارى از پرسشھا و پاسخھا تحريف ھم رويداده
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  .كنى جز در انتظار پاسخھاى شگفت مباش پرسشھاى شگفتى كه مى

  :سپس از ديگرى پرسید

  .كند كه نزد مردم بسیار گرامى باشد يك مردى چه

  :او چنین گفت

  .نیرومند بوده ولى سھمناك نباشد

  :از ھفتمى پرسید
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  .تواند خدا شود يك مردى چگونه مى

  :پاسخ داد

  .آيد بايد آن كند كه جز از خدا برنمى

  :ھشتمى پاسخ داد

  .شكیبايى كندتواند به آنھمه، بدبختیھا  باشد زيرا مى زندگى نیرومندتر از مرگ مى

  :از آخرين چون پرسید

  تا چه اندازه شايسته است كه آدمى زندگى كند؟

  :پاسخ داد

  .اى كه مرگ را بیشتر دوست دارد تا زنده ماندن را تا اندازه

اين زمان الكساندر روى به آن كسى كرد كه او را به داورى برگمارده بودند و فرمان داد كه 
  :داورى خود را بنمايد

  :گفتاو چنین 

  .آنچه من فھمیدم ھر يكى از اينان بدتر از ديگرى پاسخ داد

  :الكساندر گفت

  .اگر داورى شما اين باشد نخست خود شما كشتنى خواھید بود

  :او پاسخ داد

  .مگر آن گفته شما كه ھر كه پاسخ بد داد كشته خواھد شد دروغ باشد! نه

  .آزاد ساختكوتاه سخن؛ الكساندر به ھر كدام بخششى كرده ھمه را 

  زيستند اى تنھا مى ولى به فیلسوفان ديگر كه مشھورتر از اينان بودند و ھر كدام در گوشه
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بود فرستاده از آنان خواستار شد كه  »1«  اونیسكريتوس را كه شاگرد ديوگنیس بدانديش
پروايى درآمد و به او دستور داد كه نخست  با كبر و بىاند كه  كاالنوس را گفته. نزد او بیايند

لخت شده سپس نزد او بیايد و گرنه ھرگز سخنى به او نخواھد گفت اگرچه از پیش خود 
  .زئوس آمده باشد
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لیكن داندامیس او را به نرمى و مھربانى پذيرفته به سخنانى كه او از سوگراتیس 
اند و  اينان بزرگانى: كرد گوش داده گفت مىو ديوجنیس نقل  »2«  و پوتاگوراس) سقراط(

بینم جز در دلبستگى سختى كه به قانون و عادتھاى  در ھیچ چیزى لغزشى از آنان نمى
  .كشور خود دارند

اند كه داندامیس تنھا اين را پرسید كه براى چه الكساندر رنج كشیده آن  برخى ديگر گفته
النوس را ھم تكسیلیس راضى ساخت كه به ھرحال كا ھمه راه را تا اينجا آمده است؟ به

بوده ولى چون عادت داشت  »3«  اند كه نام درست او سفینیس گفته. ديدار الكساندر برود
را كه در ھندى به جاى سالم است به كار ببرد از اين جھت » كاله«كه پیاپى كلمه 

  .يونانیان نام او را كاالنوس گزاردند

درباره فرمانروايى الكساندر نشان داد بدينسان كه پوست  اند او نكته پرمغز مھمى را گفته
خشكیده چروكیده را بر زمین انداخته از كنار آن راه رفت و به ھر كنارى كه پاى 

ھا  ولى چون بر میان پوست پاى گذاشت كناره. شد گذاشت كنار ديگر از زمین بلند مى مى
گزين  ايد در دل پادشاھى خود جاىنیز به حال خود بودند و بدينسان فھمانید كه پادشاه ب

  .باشد نه اينكه در كنار و گوشه آن بگردد

اى  اين سفر الكساندر بر روى رود ھفت ماه درازا كشید و چون به دريا درآمد به جزيره
اند و  خوانده »5«  نامیده ولى ديگران پسلتكیس »4«  رسید كه خودش آن را اسكیلسنتیس

  .خواست به دريا نمود چون در آنجا به خشكى درآمد قربانیھا كرده و تماشايى كه مى

گشاى ديگرى به دورتر از آنجا كه او رفته  در ھمانجا از خدا خواستار شد كه نگزارند جھان
را فرمانده آنھا و  »6«  است برود، سپس دستور داد كشتیھاى او كه نیارخوس

راننده آنھا برگماشت در دريا به گردش و جستجو بپردازند و كنارھاى ھند  اونیسكرتیوس را
   را به دست راست

______________________________  
مقصود از بدانديش آنكه بر ھمه چیز زندگى نكوھش كرده و ھمه كس را بد ). 1(

  .اند شمارده مى

)2.(Pythagoras   

)3.(Sphines   

)4.(Scillenstis   

)5.(Psiltucis   

)6.(Nearchus   
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 »1«  خود انداخته راه پیمايند و خود او راه خشكى را پیش گرفته به سرزمین اورتیس
در آنجا بود كه از جھت خوراك به سختى افتادند چندانكه بسیارى از كسان او از . درآمد

گرسنگى بمردند و از يكصد و بیست ھزار پیاده و پانزده ھزار سواره كه ھمراه برده بود به 
بازماند آن از ناخوشیھا و . سختى توانست يكچھارم آنان را از اين سفر ھند باز پس بیاورد

آب و  زيرا راه آنھا از سرزمین بى. جانسوز و باالتر از ھمه از گرسنگى نابود شدنداز گرماى 
خشكى بود كه مردم آنجا جز اندكى گوسفند نداشتند و گوشت آنھا نیز بدبو و ناگوار بود و 

  .از اين جھت ناچار بودند كه با گوشت ماھى زندگى نمايند

ند و در آنجا خوردنى و ھمه چیز بسیار رسید »2« پیمايى به گیدروسیا پس از شش روز راه
زيرا پادشاھان ھمسايه و حكمرانان شھرھاى نزديك آمدن او را شنیده ھنوز . فراوان بود

 »3« پیش از رسیدن آماده كرده بودند چون سپاھیان اندكى در آنجا بیاسودند راه كارمانیا
اى خود الكساندر و زيرا بر. را پیش گرفتند و در سراسر راه جشن و سور برپا داشتند

كشید و  ھمرھان او تخته فرشى بلند تھیه نمودند كه ھشت اسب آن را به آھستگى مى
. پرداختند گسارى و خوشگزارى مى پرده بر روى آن نشسته شب و روز به باده آنان بى

ھاى ارغوانى پوشیده و بر  ھاى بیشمارى بود كه برخى را با پارچه پشت سر آن گردونه
گزاردند  بان از شاخھاى درخت درست كرده بودند كه زود عوض كرده نمى يهروى برخى سا

بخشكد و در آنھا بازمانده دوستان و سركردگان او نشسته و بساكھاى گل بر سر خود 
سپاھیان . شد ديگر در اينجا خود و سپر و زره ھرگز ديده نمى. گسارى بودند سرگرم باده

داشتند كه در خمھا و قدحھاى بزرگ فرو برده پر ھمه در دست خود جامھا و فنجانھاى را 
  .خوردند ساختند و به نام تندرستى يكديگر مى مى

رقصیدند بدانسان  كوبیدند و زنان مى زدند و مى از سراسر راه آواز سرناونى بلند بود كه مى
  .شد ديده مى »4«  كه در جشنھاى باخوس

بان وى  آنجا نشیمن گرفت كشتى الكساندر چون بدينسان به كوشك گیدروسیا رسیده در
   نیارخوس نزد او آمده و با داستان سفر خود الكساندر را چندان به ھیجان آورد كه خواست

______________________________  
)1.(Orites   

)2.(Gedrosia   

)3.(Carmania كرمان كنونى.  

)4.(Bacchus خداى مى.  
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با يك دسته بزرگى از كشتیھا درياپیمايى كرده كنارھاى ) فرات(خود از دھانه ايوفراتش 
  .به ماكیدونیا برود »1«  عربستان و آفريقا را گردش كند و از كنار ستونھاى ھركلس
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ساخته در ھمه جا ناخدايان و  »2«  اين بود دستور داد كه كشتیھاى فراوانى در ثاپساكوس
ولى چون ھنگامى كه در ھندوستان خبرھايى از سختى كار در . اده باشنددرياپیمايان آم

برابر ھنديان و از زخم برداشتن او در جنگ با مالیان به ايران و به ھمه جا رسیده مردم از 
اند و از سوى ديگر بدرفتارى حكمرانانى كه او بر شھرھا  زنده برگشتن او نومید بوده

رده بود، از اين جھت در ھمه جا مردم به جنبش برخاسته و گمارده بود مردم را به ستوه آو
در خود ماكیدونیا اولمپیاس و كلئوپترا به دشمنى . رشته كارھا نزديك به گسیختن بود

بدينسان كه اپیروس از . آنتپاتو برخاسته فرمانروايى را در میانه خود به دو بخش كرده بودند
الكساندر چون اين خبر را شنید گفت مادرم . تراآن اولمپیاس باشد و ماكیدونى از آن كلئوپ

  .روند بخش بھترى را براى خود گرفته زيرا ماكیدونیان زير بار فرمانروايى زنان نمى

خود او راه . اين بود كه نیارخوس را بار ديگر راه انداخته دستور داد كه كنارھاى دريا را بگردد
 »3«  ر سزاھا داده به ويژه اكسوارتیسرا كه پیش گرفت در ھر كجا به فرمانرواى بدرفتا

  .را با دست خود با نیزه بكشت »4«  يكى از پسران ابولیتیس

خود ابولتس كه به جاى آذوقه و خوراك براى اسبان سه ھزار تالنت پول سكه زده شده 
آورده بود، الكساندر فرمان داد آن پولھا را در جلو اسبھا ريختند و چون اسبھا نزديك آنھا 

اى؟ فرمان داد او را به  اى است كه براى ما آورده ند الكساندر گفت پس اين چه آذوقهنرفت
  .زندان بردند

چون به پارس رسید پول در میان زنان پراكند بدانسان كه رسم پادشاھان خود ايشان بود 
اند برخى از  دادند و چنانكه گفته كه بارھا به پارس آمده به ھر يكى از زنان تكه زرى مى

چندان دست  »5«  از جمله اوخوس. آمدند شان از جھت اين رسم كمتر به پارس مىاي
بسته بود كه در ھمه پادشاھى خود يك بار ھم به اين میھن پدران خود نیامد، سپس 

   الكساندر آگاھى يافت كه

______________________________  
)1.(Hrculer ;spilrars مقصود جبل طارق است.  

)2.(Thapsacus شھرى در بابل بوده.  

)3.(Oxyartes   

)4.(Abuletes   

)5.(Ochus پسر اردشیر دوم ھخامنشى كه به نام اردشیر سوم پادشاھى يافت.  

  328: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كه اين كار را كرده بود  »1«  پولیماخوس. اند خوابگاه كوروش را باز كرده و آن را تھى ساخته
  .الكساندر فرمان داد او را بكشتند
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بر گور كوروش چنین عبارتھايى . با آنكه وى در میان ماكیدونیان مرد بنام و گرامى بود
  :نوشته

من ) دانم كه تو خواھى آمد زيرا مى(آيى  اى مرد ھر كسى تو ھستى و از ھر كجا مى
از اين اندك زمینى كه تن مرا پوشانیده بر من  .باشم كوروش بنیادگزار پادشاھى پارس مى

  .رشك مبر

خواندن اين جمله الكساندر را تكان داده او را به ناپايدارى كارھاى آدمیان متوجه ساخت و 
در ھمان زمانھا كاالنوس . دستور داد كه در زير عبارت معناى آن را به يونانى نقش كنند

بود خواھش كرد براى او آتش مرگ درست كنند  ھايش پديد آمده چون از ديرى درد در روده
و چون بدانسان كه گفته بود درست كردند بر اسبى نشسته بدانجا آمد و از اسب فرود 

آمده پاره دعاھايى خواند و به خود چیزھايى پاشید و موھاى خود را بريده درون آتش 
خواستار شد كه آن روز  انداخت و سپس ماكیدونیانى را كه در آنجا بودند بغل گرفته از آنان

گونه خوشى بگزارند و پادشاه را گفت كه شك ندارم  را با ھمدستى پادشاه خود با ھمه
ھا دراز كشیده روى  پس از انجام اين كارھا بر روى ھیمه. كه در بابل تو را ديدار خواھم كرد

ابید و خود گونه تكانى نخورده ھمچنان خو خود را پوشانید و چون آتش به او نزديك شد ھیچ
كه ھمین كار را  چنان. باشد را قربانى ساخت و اين عادت ھمه فیلسوفان آن سرزمین مى

كرد، آن ھندى كه ھمراه قیصر به آتن آمده بود و مردم ھنوز جايى را در آتن نشان داده 
در بر گشتن از آن تماشاى مرگ ھندى كه الكساندر كرده بود . نامند مى» تپه ھندى«

ستان و سركردگان بزرگ خود را به شام دعوت كرده و پیشنھاد نمود كه در انبوھى از دو
خوارگى زورآزمايى نمايند كه ھر كسى كه بیشتر از ھمه خورد تاجى بر سر او گزارده  مى

سه قنطار خورد و فیروزى به نام او درآمد و جايزه اين كار را كه يك  »2«  پروماخوس. شود
  .تالنت بود دريافت

اندازه، مرد  خوارگى بى اين جايزه سه روز بیشتر زنده نبود و از گزند آن مىولى پس از 
  .نويسد كه بدانسان مردند خاريس چھل و يك تن ديگر را نیز مى

   نیز گرانمايگانى را از زنان. در شوش الكساندر دختر داريوش استاتیرا را به زنى گرفت

______________________________  
)1.(Polymachus   

)2.(Promachus   
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ايران به دوستان و نزديكان خود داده براى عروسى خويشتن و آنان كه چندى پیش 
  .زناشويى كرده بودند جشنى بزرگ برپا ساخت

 اند شماره میھمانان كمتر از نه ھزار تن نبوده و او به ھر در اين سور پرشكوه چنانكه گفته
از ديگر بخششھاى او چشم پوشیده تنھا اين يكى . يكى از آنان يك ساغر زرينى بخشید

كنیم كه ھمه وامھاى سپاھیان خود را پرداخت و آن نه ھزار و ھشتصد و ھفتاد  را ياد مى
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با آنكه وامى به . كه چشم خود را از دست داده بود »1«  آنتیگنیس. تالنت كمابیش بود
ود را در فھرست وامداران جا داده و كسى را بر آن واداشت كه كسى نداشت به نیرنگ خ

  .به دروغ خود را وامخواه او نشان بدھد و بدين نیرنگ پولى دريافت

لیكن اندكى نگذشت كه پرده از روى كار برداشته شده خبر به الكساندر رسید و او چنان 
ه او سپاھى بسیار دلیرى برآشفت كه دستور داد آنتیگنیس را از سپاه بیرون كنند، با آنك

را گرد فرو گرفته  »2«  بود كه به ھنگام جوانى در سپاه فیلپوس زمانى كه شھر پرنثوس
بودند تیرى به چشم او زده شد و او بسى آنكه بگزارد آن را از چشمش بیرون آورند و 

باز  چنان به جنگ پرداخته دشمنان را پس رانده به شھر آنكه از میدان كناره بگیرد ھم بى
ى او روا داشته  مھرى كه الكساندر درباره توانست بر چنان بى از اينجا بود كه نمى. گردانید

  .بود تاب بیاورد و پیدا بود كه ناگزير خودكشى خواھد كرد

از اين جھت الكساندر بر او بخشیده نیز اجازه داد كه پولى را كه بدانسان به نیرنگ گرفته 
  .بود براى خود نگه دارد

ھزار پسر را كه الكساندر به آموزگاران يونانى سپرده و رفته بود تا برگشتن او ھمه سى 
آنان ھنر آموخته و بس نیرومند و زيبا گرديده بودند و چندان چابكى و زيركى از خود 

ولى ماكیدونیان از اين كار سخت دلگیر . اندازه خرسند گرديد نمودند كه الكساندر بى مى
شتند كه الكساندر ايشان را از چشم خواھد انداخت و چون او شدند و ترس آن را دا

خواست كه سپاھیان بیمار يا فرسوده را به ماكیدونى باز فرستد آنان ناخرسند نموده 
گفتند اين رفتار دور از دادگرى و مردانگى است كه پس از آن ھمه جانسپاريھا كنون آنان را 

خويشان و دوستانشان باز فرستد كه در بیرون گونه، خود نزد  نه پسنديده با حالى به اين
اند و اين بود كه از الكساندر خواستار شدند كه به  آمدن از آنجا بھتر از آن حال را داشته

  ھمه آنان اجازه بازگشت داده چشم از

______________________________  
)1.(Antigenes   

)2.(Perinthus   

  330: خ، صايرانیان و يونانیان به روايت پلوتار

ماكیدونیان بپوشد و كنون كه يك دسته پسران رقاص را براى كارھاى خود تھیه نموده ھم 
  .گشايى برخیزد به دستیارى آن پسران به جھان

اين سخنان بر الكساندر سخت گران افتاده و چنان برآشفت كه گذشته از نكوھشھاى 
را به خويشتن نزديك ساخت و زبانى كه نمود آنان را از پیش خود دور رانده ايرانیان 

  .پاسبانان خود را از میان اينان برگزيد

ماكیدونیان چون چنین ديدند كه الكساندر آنان را از خود دور كرده و با ايرانیان در آمیخت و 
احترامى دريغ نساخت و در پیش خود خوار گرديد، از رشك و خشم  بر آنان از ھرگونه بى

ابزار  نجام به خود آمده چاره جز اين نديدند كه ساده و بىسرا. نزديك به ديوانگى بودند
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جنگ تنھا رختھاى زرين خود را در بركرده به پیرامون چادر او گرد آمده گريان و ناالن 
  .خواھش كردند كه با ايشان آن رفتارى را كند كه شايسته بزرگى اوست

ندكى فرو نشست با اين ولى اين تدبیر چندان پیشرفت نكرد، زيرا اگرچه خشم الكساندر ا
ھمه به ايشان اجازه درآمدن به پیش خود نداد و چون آنان ھم از آنجا برنخاستند دو روز و 

دو شب به ھمان حال سپرى گرديد تا در روز سوم الكساندر از چادر بیرون آمده چون ھمه 
ديرزمانى  نمايند دلش به حال ايشان سوخته كنند و فروتنیھا مى را ديد كه گريه و زارى مى

سپس با زبان مھرآمیزى به سخن آغاز كرده كسانى را كه در خور كار . گريست وى نیز مى
نبودند دستور داد كه به ماكیدونى برگشته درودھاى او را به انتیپاتر برسانند و چنین گفت 

كه چون آنان به ماكیدونى برسند، در ھمه بزمھا و تیاترھا در بھترين و باالترين جايھا 
نیز دستور داد كه كسانى كه در . ھند نشست و با بساكھاى گل تاجدار خواھند بودخوا

  .اند ماھانه آنان درباره فرزندانشان برقرار باشد راه او كشته شده

رسید و كارھاى مھم خود را انجام داده بود، در آنجا به ) ھمدان(چون او به ھاكماتان 
كه سه ھزار بازيگر و سازنده و نوازنده به گردش و تماشا و كامگزاريھا پرداخت به ويژه 
ولى ناخوشى ھیفاستیون كه دچار تب . تازگى از يونان فرستاده شده و رسیده بودند

زيرا او كه يك سپاھى جوانى بود در آن بزمھا و . گرديد و افتاد اين دستگاه را به ھم زد
به  »1«  گالئوكوسداشت و ھنگامى كه طبیب او بنام  سورھا در خوردن اندازه نگه نمى

تیاتر رفته بود وى براى ناھار يك مرغى را خورده و از روى آن باده نوشید و ناگھان بیافتاده 
  .به اندك فاصله بمرد

______________________________  
)1.(Glaucus   

  331: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

زير پا گزارده فرمان داد كه بیدرنگ يالھا و الكساندر در سوگوارى بر او خرد و آدمیگرى را 
  .دمھاى ھمه اسبھا و استرھاى او را ببرند و باروھاى شھرھاى نزديك را براندازند

ناى زدن و ديگر موزيكھا در سراسر لشكرگاه . بیچاره طبیب را به چھار میخ كشیده بكشت
به جرگه قھرمانان ديرزمانى غدغن بود تا از پرستشگاه آمون مژده آمد كه ھیفاستیون 

  .پذيرفته شده و به الكساندر دستور داده شد كه براى او قربانیھا بكند و او را گرامى بدارد

در اين ھنگام كه الكساندر خواست به كشتارى پرداخته از آن راه دل خود را از غم سبكبار 
مردم را  بتاخت و ھمه آن »1«  گرداند به نام شكار و آدمكشى بیرون آمده بر سر كوسیان

  .از تیغ گذرانید

از براى ساختن گور و بارگاھى و . اين بود آن قربانیھايى كه براى روان آن قھرمان كرده شد
و ھنوز آرزو داشت كه آنچه ساخته خواھد شد در زيبايى و . آرايش آنھا ھزار تالنت قرار داد

استادان ارزش بیش از اين اندازه مخارج باشد و از بھر اين كار در میان ھمه 
داشت كه بسیار  را برگزيد زيرا او ھمیشه از ھنرھايى گفتگو مى »2«  استاسیكراتیس

  :از جمله ھنگامى به الكساندر گفته بود. نمود شگفت و باور نكردنى مى
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در ثراكى بیش از ھمه آن  »3«  شناسم كوه آثوس ھايى كه من مى از ھمه كوه
  .آدمى درآورمشايستگى را دارد كه من آن را به صورت يك 

بسیار زيبا و ) مجسمه(و از الكساندر دستور خواسته بود كه به كار پرداخته آن را تنديسه 
اى كه جاويدان بماند و در دست چپ او شھرى در خور  پسندى گرداند، تنديسه دل

  .گنجايش ده ھزار تن مردم بوده و از دست راستش رودى بزرگ به دريا بريزد

ولى اكنون چند استاد . ھاد او را نپذيرفت و نتیجه به دست نیامدآن زمان الكساندر پیشن
تر از  تر و پرشكوه كوشید كه يك شاھكارھاى شگفت ديگرى را ھم با خود انباز ساخته مى

  .آن در اين زمینه پديد آورد

ھنگامى كه الكساندر روى به سوى بابل داشت نیارخوس كه در گردشھاى دريايى خود 
   به

______________________________  
)1.(Cossae اند و شايد ھمین  اين مردمان در كوھھاى لرستان و بختیارى نشیمن داشته

شده كه خوزستان يادگار نام ايشان  اند كه سپس از كوه پايین آمده و خوز نامیده مى مردم
  .است

)2.(Stasicrates   

)3.(Athos   

  332: ارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت پلوت

رسیده و به خشكى در آمده بود نزد وى آمده و خبر داد كه با چند ) فرات(دھانه ايوفراتیس 
. اند كه الكساندر نبايد به بابل برود تن از پیشینگويان بابل ديدار كرده و آنان چنین گفته

رسید يك  الكساندر گوش به سخن او نداده و از راه باز نايستاد و چون نزديك ديوارھاى آنجا
دسته كالغھايى با ھم كشاكش داشتند و يكى از آنان پايین افتاده درست در پھلوى او به 

  .زمین رسید

در اينجا به او خبر دادند كه اپولودوروس حكمران بابل قربانیھايى كرده تا از آنھا بداند كه 
و بیامد از او الكساندر به دنبال فوتاگوراس فرستاد و چون ا. حال الكساندر چه خواھد بود

ھاى جگر سیاه  و چون او پاسخ داد كه كناره. دھند پرسید كه قربانیھا چه نشان مى
  :معیوب بود الكساندر گفت

  !راستى چه پیشینگويى بزرگى

ھمه به فوتاگوراس آزارى نكرد ولى سخت پشیمان بود كه چرا به سخن نیارخوس  بااين
در بیرون آن چادر خود را از جايى به جايى تا ديرزمانى ھم درون شھر نیامده . گوش نداده

گذشته از اينھا نشانھاى ديگرى . آمد رفت و مى برد و رود ايوفراتیس را باال و پايین مى مى
اندامى تاخته  از جمله روزى خرى بر شیر بسیار بزرگ و خوش. داشت نیز او را ناآسوده مى
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د تنش را روغن بمالند و به بازى روز ديگرى كه برھنه گرديده بو. و با جفتك او را بكشت
كردند  توپ پرداخته بود چون خواستند رخت او را دوباره بیاورند جوانانى كه با وى بازى مى

ناگھان مردى را ديدند كه رختھاى پادشاه را بر تن كرده و تاج او را بر سر نھاده و 
سخى تو كه ھستى؟ پا: و چون پرسیدند. خاموشانه بر روى تخت او نشسته است

نام من : نشنیدند و چون پافشارى نمودند پس از ديرى آن مرد به زبان آمده چنین گفت
مرا به گناھى متھم كرده از . باشم مى »2« است و از مردم میسینیا »1«  ديونتسیوس

بر من  »3«  كنار دريا تا اينجا بیاوردند و در اينجا زمان درازى به زندانم انداختند تا سراپیس
ھويدا شده مرا از زنجیر آزاد ساخت و بدينجا راھم نموده و دستور داده كه رختھاى پادشاه 

الكساندر چون . را پوشیده و تاج او را به سر نھاده و به جاى او بنشینم و سخنى نگويم
ولى دل خود را پاك . داستان آن مرد را گوش داد به راھنمايى پیشینگويان او را بكشت

  ھوادارى خدايان درباره خود نومید گشته نیز از باخته از

______________________________  
)1.(Diontsius   

)2.(Messenia  جايى در جزيره صقلیه)سیكیلیا.(  

  .يكى از خدايان يونانیان و رومیان). 3(

  333: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

رفت كه يكى از آن  انتیپاتر و پسران او مى شك بیشتر او به. دوستان خود دل نگران شد
. تازه از ماكیدونیا رسیده بود »2« آبدار او بوده ديگرى به نام كاساندر »1«  پسران ايوالاس

و اين چون به آيین يونانیان بزرگ شده بود و نخستین بار كه ديد ايرانیان بر الكساندر 
اين كار او الكساندر را به خشم . يدكنند خوددارى نتوانسته با آواز بلند خند پرستش مى

ھنگام ديگرى . آورد چندانكه با ھر دو دست موھاى او را گرفته سرش را به ديوار كوبید
چون كسانى از آنتیپاتر شكايت داشتند و كاساندر به ھوادارى پدر برخاسته سخنانى 

  :گفت الكساندر سخن او را بريده گفت مى

جھت پیموده و تنھا براى  ان آن ھمه راه را بىآيا شدنى است كه اين! گويى چه مى
  افترازدن به پدر تو اينجا آمده باشند؟

باشد  و چون كاساندر پاسخ گفت كه اين آمدن آنان با آزادى و آشكارى خود دلیل آن مى
  .كه ستمى به آنان نرفته و شكايتھاى آنان بیجاست

  :الكساندر پاسخ داده گفت

  .ارسطوست كه براى ھر دو سوى سودمند استآمیز  اين از قبیل سخنان فريب

  :سپس گفت

  .اگر اندك ستمى به اين دادخواھان رفته باشد تو را و پدر تو را به سختى سزا خواھم داد
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اين سخنان چندان ترس در دل كاساندر پديد آورد كه سالھا پس از آن ھنگامى كه پادشاه 
نمود چون چشمش به  لفى گردش مىماكیدونیا گرديده و به يونان دست يافته بود و در د

ھا افتاد از ديدن تنديسه الكساندر به يكباره حالش ديگرگون گرديده تنش لرزيد و  تنديسه
چشمھايش به دوران افتاده سرش چرخیدن گرفت و زمانى اين حال را داشت تا به خود 

  .باز آمد

شوريده بود و  الكساندر كه يكبار ترس و وسوسه به دل خود راه داده بود دلش ھمیشه
آمدى فال بد زده خود را  داد و از ھر پیش ھر زمان با اندك چیزى ترس ديگرى براى او رخ مى

اين بود كه دربار او ھمیشه پر از كاھنان و پیشینگويان بود و ھر روز . ساخت ناآسوده مى
ين ولى چون خبرى از خدايان درباره ھیفاستیون رسیده بود ا. آمد گفتگوى ديگرى پیش مى

   خبر اندكى او را آرام ساخت و ديرزمانى به كار قربانى كردن و مى خوردن پرداخت و چون

______________________________  
)1.(Iolaus   

)2.(Cassander   

  334: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ده و وشو كر نیارخوس بازگشته بود براى او سور باشكوھى داد و پس از آن چون شست
در آنجا . براى شام به خانه او رفت »1«  خواست به رختخواب برود به خواھش مديوس مى

آريستوبولوس . خوارى پرداخت و در ھمانجا بود كه او را تب گرفت روز فردا را نیز به باده
نوشید در اثر  نويسد كه چون در سختى تب ھنگامى كه بسیار تشنه بود يك جام مى مى

  .بمرد »2«  ام ماه دايسیوس يوانگان پیدا كرده و در روز سىآن بیدرنگ حال د

  :نگارند ھا تفصیل را بدينسان مى ولى در روزنامه

روز ديگر خود را . وشو خوابید روز ھیجدھم ماه از تبى كه داشت در ھمان اطاق شست
 شسته از آنجا به اطاق خود رفت و به بازى نرد پرداخت، ھنگام شام باز خود را شسته با

روز بیستم به عادت ھر . حال آسوده قربانى نمود و شام خورد ولى شب را باز تب داشت
وشو خوابیده به  روزه قربانى نموده و خود را شست و باز در ھمان اطاق شست

داستانھايى كه نیارخوس از گردش خود در درياى بزرگ و از چیزھايى كه ديده بود و باز 
  .راند گوش فرا داد مى

و يكم را نیز بدانسان به سر رسانید ولى تب او رو به فزونى داشت و ھنگام روز بیست 
ھمه از آنجا برخاسته و  تر بود بااين روز ديگر تب ھرچه سخت. شب سختیھا كشید

رختخوابش را در كنار شستشوگاه نھادند و سركردگان بزرگ سپاه را نزد خود خوانده با 
گزينند و جاھاى تھى را در لشكر پر سازند گفتگو آنان در زمینه اينكه كسان شايسته را بر

  .كرد مى
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ھمه از رختخواب بیرون آمده در قربانیھا  تر شد، بااين روز بیست و چھارم حالش سخت
نمود و دستور داد كه سرداران در دربار منتظر باشند و سركردگان ديگر در بیرون  ياورى مى

  .نگران نباشند

شاھى در آن سوى رود بردند كه اندكى خوابید ولى تب  روز بیست و پنجم او را به سراى
روز ديگر . ھمچنان كارگر بود و چون سرداران به درون آمدند او ياراى سخن گفتن نداشت

ماكیدونیان چون باور كردند كه او مرده با شیون بدانجا شتافتند و . نیز ھمان حال را داشت
تن ابزار جنگ به درون رفته از كنار خوابگاه او داش نزديكان او را بیم داده راه خواستند كه بى

فرستاده  »4«  را به پرستشگاه سراپیس »3«  ھمان روز پوثون و سلويوكوس. بگذرند
  .دستور خواستند كه الكساندر را به آنجا ببرند ولى پاسخ شنیدند كه نبايد او را تكان داد

______________________________  
)1.(Medius   

)2.(Daesius   

)3.(Seleccus   

)4.(Serapis   

  335: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اين تفصیل آن است كه كلمه به كلمه در . روز بیست و ھشتم ھنگام شام او بمرد
  .ھا نوشته شده روزنامه

ولى چون پس از شش . اين زمان كسى چنین گمانى نداشت كه او را زھر داده باشند
اند اولمپیاس كسان بسیارى را به آن  اين باره داده شد، چنانكه گفتهسال خبرھايى در 

تھمت بكشت و ايوالاوس كه آن زمان مرده بود به تھمت آنكه به الكساندر زھر خورانیده 
زيرا در آن . ولى بسیارى برآنند كه اين تھمت پاك دروغ بوده. خاكسترھاى او را به باد داد

ى آن مدت الشه  روز به درازا كشید و در ھمه كشاكش و گفتگوى سرداران كه چند
  .الكساندر به روى زمین بود ھرگز نشان از زھرخوردگى در آن پديد نیامد

اش  اى در شكم خود داشت و به اين جھت ماكیدونیان گرانمايه روكسانا كه اين زمان بچه
باز نمود كه داشتند از رشكى كه بر استاتیرا داشت يك نامه دروغى به او نوشته چنان  مى

پادشاه ھنوز زنده است و چون بدينسان او را به دست آورد ھم او را و ھم خواھرش را 
ھاى آنان را در چاھى انداخته با خاك بیانباشت و اين كار او به دستیارى  بكشت و الشه

پرديكاس بود كه در ھمان روزھاى مرگ الكساندر به نام آرھیداس كه پادشاه او را در میان 
  .نان خود ھمه جا ھمراه برده بود زور و نیرويى داشتپاسبا

و او ھوش  »1« اى به نام فیلینا ايم كه پسر فیلپوس بود از زن فرومايه اين ارھیداس را گفته
نه اينكه از نخست آن چنان بوده بلكه در زمان بچگى ھوش بسیارى از . درستى نداشت
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او خورانید بیچاره ھم تندرستى خود  داد، ولى چون اولمپیاس درمانھايى به خود نشان مى
  .را از دست داد و ھم ھوش و فھم خود را پاك باخت

______________________________  
)1.(Philina   

  337: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

   لوكولوس

  338: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

و او ھمان اپیوس از برادران . (كه نزد تیكران فرستاده شده بود »1«  آپیوس كالديوس
آزاد . بردند ھاى بسیار دورى مى رھنمايان تیكران او را چرخانیده از راه) بود »2«  لوكولوس

ى او كه مردى از سوريا بود از چگونگى آگاھش گردانیده و راه راست را به او نشان  كرده
  داد و اين بود

______________________________  
)1.(Appius clodius   

)2.(Luculus در قرن يكم پیش از میالد دولت روم گرفتار دشمن بزرگ و ترسناكى بود ، .
  .داد دشمنى كه روم را سخت تكان مى

نام اين دشمن مثرادات پادشاه پونتوس بود كه در آسیاى كوچك به دشمنى روم برخاسته 
رسانید دولت روم سه رشته  فراوان به روم مى چه در دريا و چه در خشكى گزندھاى

. لشكركشیھا بر سر اين دشمن بزرگ كرد كه نخستین آنھا به فرماندھى سوالى معروف
سومین به . نگاريم دومین به فرماندھى لوكولوس كه ما در اينجا داستان او را مى

و را كند و فرماندھى پومپیوس كه آخرين فیروزى را بر مثرادات يافت و ريشه دشمنى ا
  .داستان او نیز خواھد آمد

لوكولوس در اين لشكركشى خود بر مثرادات چیره شده و بر سراسر سرزمین او دست 
يافت و مثرادات گريخته بر داماد خود تیكران پادشاه ارمنستان پناه برد و اين بود كه 

دانست كه سرايیم، بايد  لوكولوس لشكر بر سر ارمنستان كشید كه ما داستان آن را مى
شد ولى در نتیجه جنگھاى  ارمنستان اين زمان بسیار بزرگ و نیرومندتر شمرده مى

  .لوكولوس بسیار ناتوان گرديد

از سرگذشت لوكولوس آغاز آن كه چندان جنبه تاريخى ندارد و يا با تاريخ ايران ارتباط پیدا 
م پلوتارخ كیمون اي چنانكه در بخش يكم در سرگذشت كیمون گفته. كند ترجمه نشده نمى

را با لوكولوس سنجیده در كارھايى كه كرده و در خوى و سرشت و آيین زندگانى دو تن را 
  .شناسد نزديك به ھمديگر مى
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برافتادن . آن در يونان و اين در روم: اند به گمان او اين دو تن كارھاى بس گرانبھا كرده
ھیم ديد پلوتارخ آن را نتیجه كه خوا مثرادات اگرچه با دست انتونیوس بوده ولى چنان

  .شناسد و در ھمه جا ھوادارى از لوكولوس دارد تالشھاى لوكولوس مى
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گفته در چند روز از » بدرود«آپیوس آن راه دور و پیچیده را رھا كرده و به راھنمايان 
در آنجا به او . رسید »1«  در باالتر از دافنى) هانطاكی(بگذشت و به انیتوخ ) فرات(يوفراتیس 

دستور دادند كه در انتظار تیكران بنشیند كه اين ھنگام به تازگى شھرھايى را در فنیكیا 
گشاده و كسانى از بزرگان و سركردگان را به سوى خود كشیده بود كه خواه و ناخواه 

  .بود »3«  پادشاه كوردوينیان »2«  فرمانبردار او شده بودند و از جمله آنان زاربینوس

نیز بسیارى از شھرھايى كه لوكولوس گشاده بود در اين زمان با تیكران رابطه داشتند و او 
ولى كنون را بايستى . داد كه آنان را از زيردستى رومیان رھا خواھد گردانید وعده مى

ر زور و ستم و بر پادشاھى ارمنستان بنیادش ب. چنان فرمانبردارى لوكولوس را نمايند ھم
به ويژه از زمان اين پادشاه كه چون بزرگ شده بود . يونانیان در خور شكیبايى نبود

روز  كرد روزبه ھا كه مى داشت و از شھرگشايى گونه ستم و سختى دريغ نمى ھیچ
پسندند نه تنھا از آن  به گمان او ھرآنچه نیك است و مردم آن را مى. گرديد تر مى گردنكش

  .ه جز براى او آفريده نشدهاوست بلك

او نخست فرمانرواى كوچكى بوده و اين ھنگام يكى از شھرگشايان گرديده بود، چنانكه 
اشكانیان را به زبونى كه تا آن زمان نديده بودند رسانیده و بین النھرين را پر از يونانیانى 

چادرنشین را از جاھاى خود نیز تازيان . آورد گردانیده بود كه از كیلیكیا و كاپادوكیا بیرون مى
  .كوچ داده به آن نزديكیھا آورده بود كه به دستیارى آنان سوداگرى را رواج دھد

يك دسته از پادشاھان پاسبانان خاص او بودند و چھار تن ايشان را ھمیشه ھمراه خود 
دويدند و چون بر تخت نشسته و بر  شد از پھلوى اسب او مى داشت كه چون سوار مى

  .ايستادند راند آنان دست بسته بر سر پا مى مان مىمردم فر

حال ديگران ھم اين بود كه آزادى خود را باخته و تنھاى خود را براى ھرگونه شكنجه آماده 
كه  آپیوس به آن نمايش تیاترى اعتنا نكرد و ھرگز خود را نباخته ھمین. گردانیده بودند

مثرادات را بخواھد و اگرنه جنگ را بر تیكران توانست نزد پادشاه برسد چنین گفت كه آمده 
  .اعالم كند

______________________________  
)1.(Daphne  نام شھريست و گويا مقصود از ياد آن اين است كه گمان خواننده به انطاكیه

  .معروف نرود

)2.(Zarbienus   

)3.(Cordyeni يونانیان باستان  گويا مقصود ھمان كلمه كرد است كه در كتابھاى رومیان و
  .شود به شكلھاى گوناگون ياد كرده مى
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خواست با آپیوس به نرمى سخن گويد و چھره خود را باز و خندان نشان  تیكران اگرچه مى
و  ديد فرو نشاند ھمه نتوانست خشم خود را از آن زبان آزاد كه از يك جوان مى بدھد بااين

  .از پیرامونیان خود پنھان دارد

زيرا از بیست و پنج سال يا بیشتر كه او پادشاه بود شايد اين نخستین بار بود كه سخنى 
ھرحال چنین پاسخ داد كه مثرادات را به دست  به. شنید آزادانه و دلیرانه از كسى مى

د و از لوكولوس نخواھد داد و اگر رومیان به جنگ برخیزند به نگھدارى خود خواھد كوشی
و از اين جھت » شاه شاھان«خشمگین بود كه چرا در نامه خود او را شاه خوانده نه 

ھاى بزرگى  به آپیوس ھديه. ياد نخواھد كرد» امپراطور«گفت در پاسخ، او را با لقب  مى
و چون چیزھاى ديگرى بر آنھا افزوده دوباره فرستاد، باز اپیوس . فرستاد ولى او نپذيرفت

پذيرد تنھا يك قدحى را برداشته بازمانده را پس  آنكه نگويند از روى خشم نمى براى
  .فرستاد

پیش از آن تیكران سر فرو نیاورده بود كه مثرادات را ببیند و با او گفتگويى بكند و با ھمه 
خويشاوندى كه داشت و اين زمان از يك پادشاھى بزرگى بیرون افتاده پناه به او آورده بود 

در يك جايگاه تر و بدھوايى نشیمن داده و به عبارت بھتر با او آن رفتار را داشت كه با او را 
  .يك دستگیر زندانى

گونه نوازش و شكوه او را به كوشك شاھى نزد  ولى اين زمان به دنبال او فرستاده با ھمه
چه دو تن با ھم آشتى كرده ھر . خود خواند و با او نشسته با ھم گفتگوى درازى كردند

ھا بودند  رشك يا كینه بود از میان برداشتند و پیرامونیان خود را كه مايه آن رشكھا و كینه
بود كه  »2«  يكى از مردم اسكپسیس »1«  گوشمال دادند كه از جمله آنان مترودوروس

مردى زباندار و دانشمند و چندان به مثرادات نزديك و با او يگانه بود كه او را پدر مثرادات 
  .واندندخ مى

زمانى اين مرد از نزد مثرادات به فرستادگى نزد تیكران آمده بود كه او را به جنگ با رومیان 
  :تیكران از وى پرسید. برانگیزد

  گويى مترودوروس؟ آيا اين پیشنھاد را بپذيرم يا نه؟ تو چه مى

  :پاسخ دادمترودوروس يا از روى دلبستگى به تیكران و يا از راه دلتنگى از مثرادات چنین 

  !ولى بنام دوستى با شما بايد بگويم نپذير. بنام فرستادگى از مثرادات بايد بگويم بپذير

______________________________  
)1.(Metrodorus  اين كلمه ترجمه يونانى مثرادات)است) مھرداد   

)2.(Scepsis   
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ن آن داستان را به مثرادات باز گفت و گمان نداشت كه گزندى از آن راه به اين ھنگام تیكرا
  .ولى مثرادات بیدرنگ دستور داد او را گرفته بیرون بردند. مترودوروس خواھد رسید

اگرچه در حقیقت باعث نابودى او نبود بلكه . تیكران سخت غمگین و از كرده پشیمان شد
زيرا : شت نیرو داده و آن را به نتیجه رسانیده بوداى كه مثرادات از پیش دا به انديشه

داد و  داشت ولى راز خود را بیرون نمى مثرادات از پیش از آن مترودوروس را دشمن مى
اش به دست افتاد و در میان آنھا فرمانى  ھاى اوست كه از كابینه دلیل اين سخن نوشته

با شكوه به خاك سپرد و خیانتى را بارى تیكران جنازه او را . بود درباره كشتن مترودوروس
  .اش جبران كرد كه به زنده او كرده بود با احترام به مرده

لوكولوس سرگرم قانونگزارى و سامان دادن به كارھاى شھرھاى آسیا بود ولى در ھمان 
درنگ داشت  »1«  زيرا زمانى كه در ايفیسوس. كرد ھنگام بازى و لذت را فراموش نمى

داشت كه جشن برپا كنند و به ورزش پردازند و كشتى  بر آن وامىمردم را در شھرھا 
در سايه اين كار او، مردم يك رشته بازيھاى . گیرند و با ھم بجنگند و شمشیر بازى كنند

نامیدند و بدينسان خرسندى خود را از او » بازيھاى لوكولوسى«اى پديد آورده آنھا را  تازه
  .ندكه بھترين چیز نزد او بود نشان داد

. در اين میان آپیوس نزد لوكولوس آمده خبر آورد كه بايد براى جنگ با تیكران آماده شود
را  »3«  گرديده سپاه خود را گرد آورده شھر سینوپى »2«  لوكولوس دوباره روانه پونتوس

بود و چون  »4«  اين شھر به دست گروھى از مردم كیلیكیا ھوادار پادشاه. گرد فرو گرفت
زده خودشان  اين داستان پیش آمد شبانه گروھى را از بومیان شھر كشته و به شھر آتش

  .بگريختند

لوكولوس آن شنیده زود به شھر درآمد و ھشت ھزار تن را از آن مردم كه ھنوز نگريخته 
ود زيرا در سايه خوابى كه ديده ب. بودند از شمشیر گذرانید و دوباره به آبادى شھر كوشید

  :و آن خواب اينكه كسى نزد او آمده گفت. دلبستگى بسیار به آنجا داشت

  .آيد براى ديدن تو مى »5«  قدرى جلوتر برو آاوتولوكوس! لوكولوس

______________________________  
)1.(Ephesus  يكى از شھرھاى معروفى كه يونانیان در كنار درياى سفید در آسیاى كوچك

  .اند داشته

)2.(Pontus نام شھرى در آسیاى كوچك كه مثرادات يكى از پادشاھان آن بود  

)3.(Sinope   

  .مقصود از پادشاه در ھمه جاى اين سرگذشت مثرادات است). 4(

)5.(Autoiycus   
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گرفت و مردم  در ھمان روز شھر را. از خواب برخاسته ندانست مقصود از آن خواب چیست
كیلیكیا را دنبال كرد و چون آنان از راه دريا گريخته بودند به كنار دريا رسیده در آنجا 

اند كه كیلیكیايیان آورده ولى مجال بردن به دريا  اى را ديد كه در كنار آب گزارده تنديسه
  :بود كسى در آنجا گفت »1«  اند و آن يكى از شاھكارھاى سثنیس نداشته

  .باشد ه اوتولوكوس بنیادگزار شھر مىاين تنديس

و يكى از كسانى بوده كه ھمراه ھراكلیس از  »2«  اند اين اوتولوكوس پسر ديماخوس گفته
  و فلوگیوس »5«  و چون از آنجا ھمراه دمولئون. رفت »4«  به جنگ آمازونان »3«  ثسالى

خوانده  »8«  لیومكه پیدا »7«  اى از خرسونسوس گشت كشتى خود را در نقطه برمى »6«
شود از دست داد كه تنھا خود او و يارانش با ابزارھاى جنگى كه داشتند به سینوپى  مى

بود كه او  »9«  او پسر سوروس: گويند سوريان مى. آمده آنجا را از دست سوريان برگرفتند
 بارى لوكولوس آن شنیده. باشد مى »10«  ھم زايیده از اپولو و از سنوپى دختر اسوپوس

  :گويد را به ياد آورد كه در يادداشتھاى خود پند داده چنین مى »11« گفته سوال

  .تر از خبرى نیست كه در خواب داده شود تر و استوار داشتنى ھیچ باور كردنى

از اين خبر كه تیكران و مثرادات درست آماده گرديده و بر آن سرند كه سپاه خود را بر 
درآيند  »13« د و قصد ايشان آن است كه پیش از وى به آسیاو كیلیكیا بیارن »12« لوكااونیا

لوكولوس سخت در حیرت افتاد كه اگر ارمنیان به راستى قصد جنگ با رومیان داشتند پس 
چرا زمانى كه مثرادات ھنوز نیرومند بود به يارى او برنخواستند و سپاه خود را با سپاه او 

   يكى نساختند، ولى

______________________________  
)1.(Sthenis   

)2.(Deimachus   

)3.(Thessalia جايى در ماكیدونى   

)4.(Amazon ايم مقصود از آمازون گروھى است كه در  چنانكه در جاى ديگرى گفته
پنداشتند كه ھمه ايشان زن ھستند و مردى میان خود  ھا ياد شده و چنین مى افسانه
  .ندارند

)5.(Demoleon   

)6.(Phlogius   

)7.(Chersonesus   

)8.(Pedalium   
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)9.(Surus   

)10.(Aspus   

)11.(Sylla يكى از سرداران معروف روم كه به ديكتاتورى رسید  

)12.(Lycaonia   

  .مقصود آسیاى كوچك است). 13(

  343: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كنند كه به آسانى  جنگ آغاز مى اكنون كه او از نیرو افتاده و دلسردانه نزد ايشان پناه برده
 »2«  پسر مثرادات كه فرمانرواى بوسفوروس »1«  در اين میان ماخاريس. شكست يابند

بود يك تاج زرينى كه يك ھزار تكه زر ارزش آن بود نزد لوكولوس ھديه فرستاده از او 
دانست  از اين جھت لوكولوس. خواستار شد كه وى را از ھواداران و دوستان روم بشمارند

را با شش ھزار سپاھى در آنجا  »3«  كه اين جنگ چندان نخواھد پايید و سورناتیوس
جانشین ساخته نگھدارى پونتوس را به او سپرد و خويشتن با دوازده ھزار پیاده و سه 

راه را با شتاب بسیار . ھزار اندكى كمتر سواره به پیشرفت پرداخت كه به جنگ برخیزد
ز دشتھاى پھناور و بیكران و پر از رودھاى ژرف يا از كوھھاى بلند پیمود و گذر او ا مى

گذشت كه ھمه جنگجو بودند و به فراوانى و  پوشیده از برف بود و از میان مردمانى مى
اين بود كه سپاھیان روم از اين سفر دلتنگ بوده . شدند انبوھى در ھر كجا يافت مى

سرشناسانى در روم زبان به بدگويى از او باز از اين جھت . كردند دلخواه پیروى او مى بى
  :گفتند كرده چنین مى

خیزد و اين كار او نه از بھر سود كشور بلكه از  لوكولوس به جنگ پشت سر جنگ برمى
ولى . براى آن است كه خويشتن مال بیاندوزد اگرچه كشور را دچار بیم و سختى گرداند

رسیده چون به جھت ) فرات(ايوفراتیس  پیمايى دراز به كنار رود لوكولوس پس از راه
نمود و از آن سوى  زمستان آب بسیار باال و تند بود و از اين جھت گذشتن دشوار مى

دسترس به كشتى براى بستن پل نبود و از اين جھت لوكولوس به حیرت افتاد و سخت 
  .آمد او را از پیشرفت باز دارد ترسید كه اين پیش مى

سیل فرو نشستن آغاز كرد و سراسر شب را پیاپى آب كمتر ولى ھنگام غروب ناگھان 
ھايى در میان رود پیدا شده  گرديد چندانكه فردا سخت پايین افتاده و يك رشته جزيره مى
  .بود

بومیان چون تا آن ھنگام چنان چیزى را نديده بودند در شگفت شده چنین گفتند كسى كه 
برابر او ايستادگى كرد و بدينسان از او نمايد نبايد در  رود در برابر او فروتنى مى

  .بردارى پذيرفته و گذرگاه بسیار آسانى براى او نمودند فرمان

  .لوكولوس از رود گذشته به شكرانه تندرستى قربانیھا از گاو و جز از آن براى رود سر بريد
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______________________________  
)1.(Machares   

)2.(Bosporus   

)3.(Sornatius   

  344: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

پیمود و بومیان كه به آنان  آن روز را در آنجا درنگ كرده فردا و روزھاى ديگر به شتاب راه مى
خواستند بر دژى ھجوم  در يك جا سپاھیان مى. كرد آمدند با مھربانى رفتار مى نزديك مى

ھاى  ند او جلوگیرى نمود و با دست خود كوهكرده و درون آن را كه پر از مال بود تاراج كن
  :را نشان داده گفت »1«  تااورس

  .آن است دژى كه ما بايد ھجوم كنیم

  دژھاى ديگر از آن كسانى است كه در آنجا فیروز درآيند

  .گذشته به درون ارمنستان رسید »2«  نورديد تا از تگرس بدينسان شتابزده راه مى

یان را به تیكران داد، تیكران چندان خشمناك گرديد كه نخستین كسى كه خبر رسیدن روم
از اينجا كس ديگر دلیرى آن نكرد كه خبرى براى . پاداش خبر دھنده را با بريدن سرش داد

چاپلوسان نزد او . خبر نشست تا ھنگامى كه جنگ به پیرامون او رسید او بیاورد و او بى
  :گفتند چنین مى

یسوس منتظر شما بنشیند و از ديدن سپاھیان انبوه شما لوكولوس اگر دلیرى كرده در ايف
  .او تن نیرومندى دارد. پاى به گريز نیاورد خود را سردار بزرگى نشان خواھد داد

ولى تنھا براى خوردن مى فراوان و دل بزرگ و نیرومندى دارد ولى تنھا براى دريافت 
بود توانست چگونگى را كه يكى از خاصان نزديك او  »3«  تنھا متروبارزان. خرسندى

بدانسان كه بوده به او بگويد و پاداشى كه در برابر اين سخن راست خود دريافت آن بود 
كه تیكران او را به فرماندھى سه ھزار سواره با دسته انبوھى از پیاده برگزيد و دستور داد 

ده دستگیر كه بیدرنگ به جنگ رومیان بشتابد، نیز فرمان سخت داد كه خود لوكولوس را زن
  .نموده ھمه سپاھیان او را نابود گرداند

ھاى ديگر روى به سوى اينان راه  رومیان يك دسته به چادر زدن پرداخته و دسته
لوكولوس ترسید كه چون . بانان خبر رسیدن دشمن را دادند پیمودند كه ناگھان ديده مى

خود او براى افراشتن چادرھا سپاه پراكنده و ناآماده است ارمنیان يك سر بر سر او بتازند، 
   ايستاده
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______________________________  
)1.(Taurus ھاى غربى ايران است كه از ارمنستان كشیده تا جنوب  مقصود رشته كوه

   رسد و امروز نشیمن ارمنیان و كردان و لران است ايران مى

)2.(Tigris  رود دجله مقصود است كه خود ايرانیان تیگر)نامیدند مى) تیر.  

)3.(Mithrobarzanes   

  345: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

را با يك ھزار و ششصد سواره و به ھمان اندازه از پیاده  »2«  لیقاتى »1«  سكستیلیوس
چنان بايستند تا  سبك ابزار و سنگین ابزار پیش فرستاد كه جلو دشمن را گرفته ھم

  .ھنگامى كه خبر افراشته شدن چادرھا برسد

خواست كه با اين دستور رفتار كند ولى متروبارزان به او رسیده  سكستیلیوس مى
قضا را در ھمان كارزار خود متر و . وم پرداخت و او ناگزير از جنگ گرديدوار به ھج ديوانه

خواستند جان به در ببرند ھمه نابود  بارزان كشته شده و سپاھیانش كه گريخته مى
گرديدند، تیكران اين را شنیده تیكرانا گرد را كه شھر بزرگى و بنیاد كرده خود او بود رھا 

  .كشید و ھمه سپاھیان خود را بدانجا خواندھاى تاورس  كرده خود را به كوه

را فرستاد كه كسانى را  »3« مورينا. ولى لوكولوس به او فرصت نداد كه سپاھى گرد آورد
شتابند پراكنده و نابود گرداند و كسى را راه ندھد و سكستیلیوس  كه به سوى تیكران مى

كران روانه ھستند پراكنده ھاى انبوھى از عرب را كه به آھنگ نزد تی را فرستاد كه دسته
  .نمايد

چنین موريتنا  سكستیلیوس تازيان را در چادرھاى خود يافته بیشتر آنان را نابود ساخت ھم
تیكران ھمه بارھاى خود را . كرد تا در يك تنكه كوھستانى به او رسید تیكران را دنبال مى

اين . گرديدنداى دستگیر  اى كشته شده و دسته گزارده بگريخت و ارمنیان دسته
يھا چون رويداد لوكولوس بر سر تیكرانا گرد رفته در پیرامون آن نشست و شھر را  فیروزى

  .گرد فرو گرفت

ھايى را از ديگران از مردم  ھايى را از يونانیان از كیلیكیا به آنجا آورده نیز دسته تیكران دسته
شھرھا را ويران . ا نشیمن داده بودو از اسوريان و كوردينیان و كاپادوكیان در آنج »4«  آديابن

شھر بسیار بزرگ و زيبايى بود كه چون پادشاه . آورد كرده مردمش را به اينجا مى
دلبستگى به آرايش و شكوه آن داشت مردمان نیز چه از بازاريان و چه از درباريان به 

  .كوشیدند آراستن و پیراستن آن مى

آورد و چنین امیدوار بود كه پادشاه دل از  لوكولوس چون اين دانست فشار بیشتر به شھر
  .قضا را اين امید او بیجا نبود. آنجا نكنده به پشتیبانى شھريان به جنگ پايین خواھد آمد

______________________________  
)1.(Scxtilius   
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)2.(Legate شد، ولى در  گفتند كه نزد حكمرانان فرستاده مى لیقاتى فرستاده پاپ را مى
  .شايد لقب مقصود است اينجا

)3.(Murena   

)4.(Adibenia خواندند بخشى از بین النھرين را با اين نام مى.  

  346: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كرد  مثرادات پیاپى نامه نوشته و پیام فرستاده نیكخواھانه او را از نزديكى به شھر منع مى
  .سوارگان به بريدن آذوقه از سپاه رومیان بكوشدنمود كه به دستیارى  و چنین راه مى

نیز كه از نزد مثرادات آمده و با سپاه خود در آن نزديكى بود با تیكران  »1«  تاكسیلیس
داشت و چنان كارى را جز زيان  گفتگو نموده او را از نبرد با سپاھیان روم باز مى

منیان و گوردينیان ھمگى در ولى ار. دانست تیكران تا ديرى گوش به اين سخنان داد نمى
نزد او فراھم آمدند و ھمه سپاه ماد و آديابن به سركردگى پادشاھان خود به او پیوستند و 

چنین از كنار درياى  ھايى از تازيان كنار دريا از آن سوى بابل به يارى شتافتند و ھم دسته
ديگرى از مردمانى ھاى بسیار  و ھمسايگان ايشان ايبريان و دسته »2«  كاسپى آلبانیان

نمودند و پادشاھى براى خود نداشتند و تیكران آنان را  كه در كنار آراكس زندگانى مى
  .مزدور گرفته بود نزد او رسیدند

اين پادشاھان و سركردگان در كنكاشھا و رأى زدنھاى خود رجزخوانى كرده به خود 
داد و  ه او به جنگ رأى نمىبالیدند و اين بود كه تاكسیلیس بر جان خود ايمن نبوده چ مى

اندازد  پنداشتند كه چون مثرادات نرسیده به ھوادارى او جنگ را به تأخیر مى آنان چنین مى
  .دارد توانند به دست آورند باز مى و ارمنیان را ترسانیده از يك سرفرازى پرشكوھى كه مى

ندازد كه او را در آن خواست جنگ را تا آمدن مثرادات به تأخیر بیا از اين جھت تیكران نمى
  :گفت در راه تیكران با ھمراھان خود گفتگو كرده مى. سرفرازى شريك نباشد

اى كاش ھمه سرداران روم . خورم كه چرا تنھا لوكولوس به جنگ ما آمده من افسوس مى
  .آمدند يكجا مى

و سى و انداز  زيرا اين زمان بیست ھزار كماندار و فالخن. اين رجزخوانى يكسره بیجا نبود
بدانسان كه لوكولوس در نامه (پنجھزار سواره كه ھفت ھزار از ايشان درست ابزار بودند 

و يك صد و پنجاه ھزار پیاده سنگین ابزار بر سر خود داشت كه ) نويسد خود بسنات مى
ھاى  آورد گذشته از اينھا دسته ھاى گوناگون از كوھورت و فاالنكس از آنان پديد مى دسته

ھا درست كردن پلھا و آوردن آب و بريدن جنگھا و ديگر  راى ساختن راهديگرى را ب
دربايستھاى لشكركشى برگماشته بود كه شماره آنان به سى و پنج ھزار تن رسید و 

  اينان كه دنبال لشكر را

______________________________  
)1.(Taxles   
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)2.(Albania  اى از  اند و زبانشان شاخه بودهمقصود مردم از آران است كه گروھى از آريان
  .فارسى بوده

اكنون در بادكوبه و ديگر جاھا ھستند و  اين مردم تاريخ درازى دارند و بازماندگان ايشان ھم
  .زبانشان ھنوز از میان نرفته

  347: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

بود كه گرد آن فرو گرفته گرفته بودند بدينسان لشكر بزرگ گرديده و خود كار دشوارى 
  .شود

از . اند ھاى تاورس بیرون آمد و رومیان را ديد كه گرد شھر را فرو گرفته كه او از كوه ھمین
اين سوى مردم شھر چون از دور او را با آن سپاه ديدند آوازھاى شادى بلند ساختند و از 

  .دادند روى ديوار به رومیان بد گفته بیم مى

گفتند كه بايد شھر  برخى چنین مى. ن انجمن ساخته رأى خواستلوكولوس از سركردگا
گفتند اين درست نیست كه اين ھمه  ديگران مى. را رھا كرده به جنگ تیكران شتافت

  :لوكولوس گفت. دشمن را در پشت سر خود گزارده به جنگ پردازيم

  .اين دو رأى ھر كدام در تنھايى ناپسنديده ولى ھر دو در يكجا پسنديده است

و اين بود كه سپاه را به دو بخش ساخته مورينا را با شش ھزار سواره در گرد شھر گزارده 
خويشتن با بیست و چھار كوھورت كه روى ھم رفته بیش از ده ھزار تن جنگى داراى ابزار 

در برنداشت و با ھمه سوارگان و فالخن اندازان و ھزار مرد كمابیش كه بايستى در كنار 
بنشینند روانه شد و چون با اين اندازه سپاه در برابر دشمن پديد  »1« ناوررود در دشت پھ

  .آمد به چشم تیكران بسیار خوار نمود

كسانى . چاپلوسان كه در برابر او بودند زمینه خوبى براى چاپلوسى به دست آوردند
 انداختند كه كدام يكى از آنان به جنگ شتافته نمودند و كسانى به شك مى ريشخند مى

راستى ھم ھر يكى از پادشاھان و سركردگان پیش . كار آن يك مشت رومى را بسازد
  .دار شود خواست كه به تنھايى جنگ را عھده آمده اجازه مى

  :سنجى از خود بنمايد آن عبارت مشھور را بر زبان راند خواست نكته خود تیكران كه مى

  .براى فرستادگى فزونند و براى سپاھیگرى كم

  .خنديدند فته و مىبدينسان گ

لشكر دشمن در كنار شرقى رود . چون فردا شد لوكولوس سپاه آراسته آماده كارزار شد
خورد و در ھمان پیچگاه گذرگاه  ايستاده و چون در آن نزديكى رود پیچى به سوى غرب مى
  .بسیار آسانى بود لوكولوس به قصد آن گذرگاه روانه گرديد
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به گريز آورده اين بود كه تاكسیلیس را خوانده با  ولى تیكران چنین پنداشت كه روى
  :ريشخند و سركوفت چنین گفت

______________________________  
  .مقصود از اين عبارت درست روشن نیست). 1(

  348: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  !گريزند؟ ناپذير چگونه مى بینى كه رومیان شكست نمى

  :تاكسیلیس پاسخ داد

  .آورد كاش اى پادشاه چنین نیكبختى براى شما روى مى

پوشند و سپرھاى  گاه بھترين رختھاى خود را نمى ولى رومیان ھنگامى كه در راھند ھیچ
گذارند و اينكه اكنون  پوشاك نمى گیرند و خودھاى خود را بى درخشان به دست نمى

ل است كه آماده جنگ اند اين خود دلی بینى روپوش چرمى خود را دور انداخته مى
تاكسیلیس اين پاسخ را بر زبان داشت . باشند و ھمین اكنون به كار خواھند پرداخت مى

ھا و فوجھا ھر كدام به جاى خود با كمال  كه ناگھان درفش پیشین پیدا شده و دسته
  .آمدند آراستگى پیش مى

  :زدچون كسى كه از مستى به ھوش آيد دوبار يا سه بار داد  تیكران ھم

  ! ...آيند؟ اين چیست؟ مگر آنان به سوى ما مى

بخش عمده لشكر را بر . و ناگھان به تالش افتاده خواست مگر سپاه را به سامان بیاورد
گرد سر خود نگھداشت دست چپ را به آديابنیان سپرد و دست راست را به عھده مادان 

لوكولوس چون . ر صف بستندواگذاشت و در جلو اين مادان انبوھى از سوارگان سنگین ابزا
  :يكى از ھمراھان وى زبان به پند گشاده چنین گفت. خواست از رود بگذرد

چه در اين روز سپاه . اوكتبر است روز نیكى نیست »1«  امروز كه روز جلوتر از نونیس
شكست خورده نابود شد و مردم آن را روز سیاه  »3«  در جنگ كیمبريان »2« كايپیو

  .ھتر كه شما امروز را آسوده بنشینیدشمارند چه ب مى

  :لوكولوس پاسخ داد

  .من آن را براى رومیان روز ھمايونى خواھم گردانید

اين گفته و به سپاھیان دلداريھا داده از رود بگذشت و خويشتن كه زره آھنین داراى 
افتاده پولكھاى فوالدين درخشان در بر كرده جبه سجافدارى بر خود پوشیده بود جلو سپاه 

از ھمان آغاز شمشیر از غالف بیرون و اين نشانه آن بود كه . آنان را به روى دشمن براند
  .سپاھیان شتاب كرده با دشمن جنگ دست به دست كنند
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   و آنگاه رومیان بايستى بسیار نزديك. زيرا ھنر دشمن جنگ در میدان پھناور و باز بود

______________________________  
)1.(Nones نامى است از نامھاى تقويم رومى كه شرح آن در اينجا بیجاست.  

)2.(Caepio   

)3.(cimbria   

  349: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

در اين میان ديد كه سوارگان سنگین ابزار كه خود سرآمد . رفته از تیررس جلوتر باشند
آن سطح ھموارى به مسافت نیم اى رانده شده كه باالى  لشكر بودند به پاى يك پشته

باشد و باال رفتن بر آن پشته سخت آسان است از اين جھت سوارگان ثراكى و  میل مى
گاالتى خود را بدانجا دواند كه پھلوى آن سوارگان ايستاده و شمشیرھاى خود را با 

  .گرزھاى آنان توأم گردانند

نگھدارى خود داشتند گرز بود و اين دسته سوارگان تنھا ابزارى كه براى جنگ با دشمن يا 
سپس خود او با دو . اندازه آن گرزھا بود ابزار ديگرى را نداشتند و اين به جھت سنگینى بى

رود  گوھورت به سوى كوه شتافت و چون سپاھیان حال او را ديدند كه پیاده از كوه باال مى
باال رفتند و چون بر  ايستد آنان ھم از دنبال وى بس چابكانه از كوه و از كوشش باز نمى

  :تپه كوه رسیدند لوكولوس با صداى بلند داد زد

  !ما فیروزمنديم! اى برادران سپاھى

اين گفته بر سوارگان درست ابزار حمله برد و بر سپاھیان دستور داد كه بر رانھا و 
 ولى. ساقھاى ايشان زخم بزنند چرا كه از ھمه تنھا اين دو جا باز و در خور زخم زدن بود

  .اين دستور بیجا بود

زيرا آن سوارگان نايستادند تا رومیان به آنان برسند بلكه روى به گريز آورده با اسبھاى 
بدينسان سپاه به آن . سنگین خود بر روى تیپھاى پیاده افتادند و آنان را از سامان انداختند

  .آنكه چندان كشته شده يا زخمى گردانیده شود بزرگى شكست يافت بى

زيرا آنان كه در پى گريز بودند از انبوھى و . ر میان گريز كشتار بزرگى رويدادولى د
ھنوز در آغاز شكست تیكران ھمراه چند تن . سنگینى سپاه خود راه گريز را بسته داشتند

ولى چون ديد كه پسرش در خطر است تاج را از سر خود برداشته با . آماده گريز كرديد
  :ديده اشكبار به او داده گفت

  .توانى خودت را از راه ديگرى برھان اگر مى
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آن را به يكى از نوكران امین . لیكن آن جوان جرأت اين را نداشت كه تاج را بر سر بگزارد
قضا را اين مرد دستگیر شده نزد لوكولوس آوردند كه بدينسان تاج . خود سپرد كه نگھدارد

  .تیكران ھم به دست رومیان افتاد

گ بیش از صد تن پیاده نابود شدند و از سواره جز دسته اندكى رھايى اند در اين جن گفته
  .اما از رومیان صد تن زخمى گرديده پنج تن كشته شد. نیافت

  350: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

فیلسوف در بخشى از كتاب خود كه گفتگو از خدايان دارد از اين جنگ نام  »1«  انتیوخوس
  :گويد برده مى

  .خورشید ماننده چنین جنگى را ھرگز نديده بود

  :گويد در يادداشتھاى تاريخى خود مى »2« فیلسوف ديگر استرابو

رومیان روى خود را سرخ كرده بر خودشان ريشخند كردند كه شمشیر بروى چنان بندگان 
  .اى كشیدند بیچاره

  :گويد مى »3«  لیويوس

زيرا شماره سپاه فیروزمند . جنگ نكرده بودند رومیان ھرگز با دشمنى به آن اندازه تفاوت
  .به اندازه يك بیستم سپاه شكست يافته ھم نبود

او دو : گفتند سرداران خردمند و آزموده روم ھمیشه از لوكولوس ستايش نموده مى
مثرادات را به وسیله دير كردن و . پادشاه بزرگ و نیرومند را از دو راه ضد يكديگر برانداخت

پا نمود و او يكى از  ودن از پا انداخته و تیكران را از راه شتاب و چابكى بىشكیبايى نم
برند در جايى كه بايد كوشش بسیار  سرداران كمیابى است كه دير كردن را به كار مى

  .برند در جايى كه اطمینان به نتیجه دارند نمود و شتاب را به كار مى

پنداشت  كرد، زيرا مى یكران شتاب نمىاز ھمین جھت بود كه مثرادات درآمدن به نزد ت
لوكولوس چنان كه در جنگھاى پیشین كرده در اينجا ھم احتیاط به كار برده به جنگ دير 

پیمود و چون نخستین بار به  آغاز خواھد كرد و به ھمین امیدوارى راه را با سستى مى
. ندكى به شك افتادپیمودند ا ھايى از ارمنیان برخورد كه سراسیمه و بیمناك راه مى دسته

ھاى ديگر را ديد كه بسیارى از ايشان لخت يا زخمى بودند  ولى چون سپس دسته
  .اند دانست كه جنگ روى داده و ارمنیان شكست يافته

اين بود كه به سراغ تیكران افتاده جستجوى او كرد و چون به او رسید تیكران اين بار 
یزى به روى او نیاورده نخواست دل او را ولى مثرادات چ. بسیار فروتن و سرافكنده بود

بیازارد بلكه به مھربانى پیش آمده به احترام وى از اسب پیاده شد و از جھت آن شكست 
  .كه زيانش بر ھر دوى ايشان بود دلدارى داد و پاسبانان خاص خود را به او داد
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______________________________  
)1.(Antiochus   

)2.(Strabo   

)3.(Litus Livius  يكى از تاريخنگاران معروف روم است كه بخشھايى از كتاب او گم شده
  .ولى آنچه باز مانده به زبانھاى اروپايى ترجمه گرديده و بسیار معروف است

351: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .آماده جنگ باشندبدينسان او را از ترس درآورد و قرار دادند كه دوباره سپاه گرد آورده 

از آن سوى در شھر تیكراناگرد يونانیان خود را از آسیايیان جدا گرفته خواستند شھر را به 
  .لوكولوس ھم از بیرون ھجوم آورده شھر را بگشاد. لوكولوس بسپارند

خود او دست به گنجینه تیكران يازيده شھر را به اختیار سپاھیان گذاشت كه تاراج نمايند 
خود او . مالھاى بسیار ھشت ھزار تالنت پول سكه شده به دست آوردند كه گذشته از

يافت ھشتصد درھم پول  اى كه از تاراج مى ھم به ھر يك تن سپاھى گذشته از بھره
اند كه تیكران بدانجا  بخشید و چون دانست كه بازيگران بسیارى در آن شھر گرد آمده

كنند آنان را گرد آورده فرمان داد براى جشن خوانده بوده تا در تیاتر تازه ساخته او بازى 
  .فیروزى بازيھا برپا نمايند و نمايشھا بدھند

ديگران را نیز ھر . يونانیان را كه در آنجا بودند خرج راه داده به شھرھاى خود راه انداخت
تیره را به شھر خود گردانید كه بدينسان يك شھرى ويران ولى شھرھاى بسیارى آباد 

ان لوكولوس را آباد كننده آن شھرھاى خود دانسته ھمیشه نام او را به نیكى گرديد و اين
  .بردند مى

نامى بود و  دلى و مھربانى و دادگرى خود شايسته نیك راستى ھم لوكولوس در سايه پاك
ھايش بیشتر پیداست تا از فیروزيھاى جنگى، زيرا آن فیروزيھا بیشتر  بزرگى او از اين نیكى

او مردم آسیا : كوتاه سخن. ھیان يا به عبارت بھتر به دستیارى بخت بودبه دستیارى سپا
گردانید، چنان كه پادشاھان عرب  را نه تنھا با زور بلكه با مھربانى و نیكى نیز رام خود مى

  .با پاى خود نزد وى آمده دارايیھاى خود را پیشكش ساختند

با گوردينیان رفتارى . ردارى نمودندبه دلخواه خود آمده فرمانب »1«  چنین مردم سوفینى ھم
  .ھاى خود را گزارده با زنان و فرزندان دنبال او را گیرند خواستند خانه نمود كه ھمگى مى

شرح داستان ايشان آنكه زاربنیوس پادشاه گوردينیان كه نام او را برديم چون از ستمگرى 
یگرى او با لوكولوس پیمان تیكران در ستوه بود، نھانى با آپیوس رابطه يافته و به میانج

بندد و اين راز او آشكار گرديده پیش از آنكه رومیان به ارمنستان برسند با  ھمدستى مى
  .شود ھمه زنان و فرزندان خود كشته مى

   لوكولوس اين زمان او را فراموش نكرده چون به گوردينیان رسید به ياد زارينیوس
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______________________________  
)1.(Sophenia ولى اين نام امروز از میان رفته است. بخشى از ارمنستان است.  

  352: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

سوگوارى برپا كرد و روى گور او را با رختھاى شاھانه و زرينه ابزار كه از تاراج تیكران به 
ھمدستى خويشان و دست آورده بود پوشانید و آتش را با دست خود برافروخته و به 

پیمان رومیان شمرده  بويھاى خوش بر آن ريخت و او را ھمدست خود و ھم كسان آن مرده
زار بنیوس زر و  در آنجا ھم از گنجینه. دستور داد بناى پرارجى به نام يادگار از او برپا نمايند

بود به نیز مقدار گزافى گندم كه كمتر از سه ملیون پیمانه ن. سیم بسیارى به دست آمد
دست آمد كه بدينسان ھم آذوقه براى سپاھیان پیدا شده و ھم او نیازمند نشد خرج 

  .لشكركشى را از گنجینه جمھورى بخواھد

پس از اينھا فرستادگانى از پادشاه اشكانى براى لوكولوس رسید كه خواستار شده بود با 
رستادگانى را از پیش خود لوكولوس آنان را پذيرفته و در بازگشت ف. او پیمان دوستى ببندد

ھمراه آنان ساخت و اينان در آنجا چنین دريافتند كه پادشاه اشكانى دودل است و در 
با اين . دست او باشد خواھد در جنگ ھم ھمان حال نھانى با تیكران نیز رابطه دارد كه مى

  .را به او واگزار كند) بین النھرين(شرط كه تیكران میزوپوتامیا 

خواست مثرادات و تیكران را دو دشمن سركوفته شده  كه اين دانست مى لوكولوس ھمین
انگاشت كه نتیجه گرانبھايى از آن  پندارد و لشكر به سرزمین اشكانیان ببرد و چنین مى

اندازد  بازى در يك تالش چندين حريف راه برمى كار خواھد برداشت زيرا بدانسان كه پھلوان
را يكى پس از ديگرى برانداخته و نام او در جھان به او ھم در يك لشكركشى سه پادشاه 

اندازه سه پادشاھى بزرگ روى زمین مشھور خواھد شد اين بود كه كس نزد سورناتیوس 
و ھمراھان او در پونتوس فرستاده فرمان داد كه سپاه را از آنجا آورده در بیرون گوردينى به 

  .او بپیوندند

نمودند از شنیدن چنین  ستوه بودند و سخت گله مىسپاھیان در آنجا كه پیش از آن در 
فرمانى آشكارا به اعتراض برخاستند چندان كه پند يا زور ھیچ كدام اثرى نبخشیده و كار 

  .گفتند كه ما در پونتوس نمانده از اينجا بیرون خواھیم رفت به آنجا رسید كه داد زده مى

آنان كه از پیش از آن در سايه پیدا چون اين خبر به سپاھیان گرد سر خود لوكولوس رسید 
كردن توانگرى از جنگ گريزان و سخت خواستار آسايش گرديده بودند از اين خبر بیشتر 

تغییر حال دادند و بر آن سپاھیان و دلیرى ايشان آفرين خوانده بر آن سر شدند كه 
دانستند كه پس از آن ھمه  خودشان ھم چنان اعتراضى بنمايند و حق خود مى

  .سودگیھا مدتى آرام و آسوده باشندفر

  353: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

رسید لوكولوس از قصد ھجوم بر  آمد و به جھت خبرھاى بدى كه مى در سايه اين پیش
و چون از كوھستان . ايران گذشته و در گرماى تابستان براى دنبال كردن تیكران روانه گرديد

يافت و ھوا در آنجا بسیار سردتر از  سبزى زمینھا لذت فراوان مىگذشت از سر تااورس مى
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و چون از كوھستان برگذشت دو يا سه بار ديگر ارمنیان را كه دلیرى كرده به . دشتھا بود
ھايى را كه  جنگ او آمده بودند بشكست و آباديھاى ايشان را تاراج كرده و آتش زد و آذوقه

دست آورده بدينسان از گرسنگى كه ھمیشه ترس آن را براى تیكران انبار كرده بودند به 
  .داشت اطمینان پیدا كرد و دشمن را دچار آن ترس نمود

كوشید كه دشمن را به جنگ بكشاند گرد لشكرگاه را خندق  چون از ھر راھى بود مى
ولى دشمن چون از آن شكستھاى پیاپى . كنده و پیرامون آن را آتش زده منتظر نشست

مچنان دور ايستاده نزديك نیامد اين بود لوكولوس خودش آھنگ كار كرده به ترسیده بود ھ
اين شھر چون از آن پادشاه بود و زنان و فرزندان  »1« قصد شھر ارداشاد روانه گرديد

خردسال وى در آنجا بودند انتظار داشت كه تیكران آنجا را به دشمن رھا نكرده بارى آخرين 
  :اند تهآزمايى را خواھد كرد، گف بخت

كارتاجى چون پس از شكست يافتن انتیوخوس از دست رومیان به نزد  »2«  ھانیبال
  .پادشاه ارمنستان آمد و چیزھاى بسیارى به او ياد داد »3«  آرداشیس

نماست با اين ھمه  از جمله چون جايگاه اين شھر را ديد كه جاى بسیار استوار و خوش
نجا كشیده و ارداشیش را به آنجا آورده نشان داد بیكار و تھى افتاده نقشه شھرى براى آ

ارداشیس خرسند گرديده خواھش . و به او راھنمايى كرد كه شھرى در آنجا بنیاد گزارد
نمود كه اين كار به نظارت او باشد و بدينسان در آنجا شھر بزرگى بنیاد يافته و به نام آن 

كه امید لوكولوس بود تیكران شھر  ان، چن»4« پادشاه نامیده شد و تختگاه ارمنستان گرديد
   را به حال خود رھا نكرده

______________________________  
)1.(Artaxata ارداشاد شكل ارمنى نام است.  

)2.(Hannibal سردار معروف تاريخ باستان است و داستان او بسیار معروف است.  

)3.(Artaxas ديگر ھمان نام اردشیر است به عبارت . باشد آرداشیس شكل ارمنى نام مى
  .اند كه با اندك تغییرى نام گزارده

چنین كلمه  و ھم» آرد«زيرا كلمه . ولى اين تاريخچه بنیاد تاريخى و علمى ندارد). 4(
در يك رشته از نامھاى ديگر آباديھا نیز درآمده است و از آن سوى اگر مقصود » شاد«

به شكلھاى ديگرى كه معنى بدھد بنامند و نامیدن اين شھر با نام آرداشیس بود بايستى 
  .ھا ديده شود در اين باره بايد كتاب نامھاى شھرھا و ديه. اين شكل معناى درستى ندارد

  354: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

با سپاه خود بدانجا شتافت و روز چھارم در برابر سپاه روم فرود آمد كه تنھا رود آرسانیاس 
  .ه حايل بود و لوكولوس بايستى براى حمله به شھر از اين رود بگذرددر میان
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و چون به فیروزى خود يقین داشت پیش از آن قربانیھا براى خدايان كرده سپاه را حركت 
داد بدينسان كه دوازده گوھورت در دسته پیشین جلو انداخته بازمانده سپاه را در دنبال 

  .يك شودگذاشت كه مبادا دشمن از پشت سر نزد

اى از سواران برگزيده را بر سر او فرستاده بودند كه در جلو آنان سوارگان تیر  زيرا دسته
ھا جنگ  ھاى دراز خود بودند كه با آن نیزه انداز ماردى و سپس سوارگان ايبرى با نیزه

د ھاى بیگانه كه به نزد خو نمودند و تیكران به اين دو دسته بیشتر از ديگر دسته دلیرانه مى
  .خوانده بود اعتماد داشت ولى در اينجا ھیچ كارى نتوانستند

نمودند، ولى چون پیادگان  زيرا اگرچه با سوارگان روم نبردھايى از مسافت دورى مى
رسیدند و جنگ از نزديك شد آنان میدان را گزارده بگريختند و سوارگان رومى از دنبال آنان 

ديد سوارگان بسیار  لوكولوس چون مى اگرچه اينان شكست يافتند ولى. تاختند مى
آيند سراسیمه گرديده سوارگان  انبوھى كه بر گرد سر تیكران بودند دلیرانه به سوى او مى

خود را از دنبال گريختگان بازخواند و خود او پیش از ھمه با يك دسته از جنگجويان 
ز آنكه آنان بسیار كه در برابر ايستاده بودند به جنگ برخاست و پیش ا »1«  ساتراپنیان

  .نزديك بیايند اينان را به حمله از جلو برداشت

از سه پادشاھى كه در اين جنگ حريف او بودند مثرادات با حال شرمناكى بگريخت چه او 
تاب ايستادگى در برابر خروش رومیان نداشت و رومیان تا مسافت درازى از دنبال دشمن 

  .گرفتند چندانكه خسته گرديدند ا دستگیر مىگشتند ت رفتند و ھمه شب را پیاپى مى مى

  :گويد لیويوس مى

تر  اگرچه در جنگ پیشین بیشتر كشته يا دستگیر شد ولى در اين جنگ كسان سرشناس
  .كشته يا دستگیر شدند

خواست پیشتر برود و فیروزيھاى خود را بیشتر  لوكولوس از اين فیروزى دلیرتر گرديده مى
پايیز آغاز (رسید و ھنوز پیش از آنكه آفتاب از نقطه اعتدال بگذرد ناگھان سرما فرا . گرداند

  .باريد و در روزھاى روشن نیز زمین پر از يخ بود طوفانھا آغاز شده و برف پیاپى مى) كند

______________________________  
)1.(Satrapenia   
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توانستند و نیز در گذشتن از آب  سرد گرديد كه اسبھا خوردن آن نمىاز اينجا آبھا سخت 
ھاى تنگ و  سرزمینى كه سراسر گردنه. بريدند ھاى اسبھا مى يخھا شكسته و پى

رفتند زير  روزھا چون راه مى. داشت جنگلھاى انبوه بود رومیان را ھمیشه خیسیده مى
  .دندخوابیدند روى يخ و آب بو برف بودند و شبھا چون مى

اينان پس از آن جنگ شكايت از حال خود آغاز كردند كه نخست فرستاده نزد لوكولوس 
نمودند، اين خود  فرستادند و سپس شبھا در چادرھاى خود گرد آمده غوغا بلند مى مى
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خواست آنان را نگاه  ولى لوكولوس از روى مھر رفتار كرده مى. نشان سركشى آنان بود
ترين دشمن  اج ارمنستان را بگشايد و آن شھر را كه يادگار بزرگبدارد تا ھنگامى كه كارت

  .براندازد) مقصودش ھانیبال است(يونان 

ولى چون از عھده برنیامد ناگزير آنان را برداشته باز پس گشت كه از تااورس گذشته از راه 
رسید به شھر بزرگ و پر مردم  »1« ديگرى به سرزمین پربار و خورشید تاب موگدونیا

  ).نصیبن( »2«  یسبیسن

  .خوانند ولى يونانیان آن را انطاكیه موگدونیا مى. اند اين نام را بر آن شھر آسیايیان داده

برادر تیكران عنوان فرمانروايى داشت، ولى اعتماد بیشتر به  »3«  در اين شھر گوراس
آن ھمه  »5«  بود آن كسى كه در داستان آمیسوس »4«  مھندسى و مھارت كالیماخوس

  .گزند به رومیان رسانید

لوكولوس سپاه خود را گرد شھر آورده كار را سخت گرفت و به اندك زمانى با ھجوم شھر 
ولى . را بگشاد گوراس كه خود را به دست رومیان سپرده بود لوكولوس با او مھربانى نمود

را نشان خواھد ھا  داد كه جايگاه گنجینه بر گالیماخوس سخت گرفته با آنكه وى وعده مى
داد لوكولوس بر وى نبخشیده به كیفر آنكه شھر امیسوس را آتش زده فرمان داد او را در 

نمود  زنجیر نگھداشتند و بدينسان خالف رسم خود را كه ھمیشه از يونانیان ھوادارى مى
  .نشان داد

ز اين ولى ا. كرد توان گفت تا اينجا بخت پشتیبان لوكولوس بود و ھمراه او جنگ مى مى
افتد بخت ھم از او روگردان گرديد و او ھمه كارھا  پس بدانسان كه باد ناگھان از وزيدن مى

اگرچه ھمیشه شكیبايى و خردمندى از خود نشان . برد را در سايه زورآزمايى پیش مى
  داد با مى

______________________________  
)1.(Mygdonia   

)2.(Nisbil   

)3.(Goras   

)4.(Callimachus پیداست كه مردى از يونانیان بوده.  

)5.(Amisus شود و به دست  امیسوس آن شھرى است كه امروز سامسون نامیده مى
  .باشد عثمانیان مى
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توان گفت در سايه كارھاى بیجا و  بلكه مى. اين ھمه ديگر فیروزى نوينى نیافت
  .بر سپاھیان اندكى ھم از نیكنامى پیشین او كاست سختگیريھاى بیجھت

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


خواست با توده سپاھیان  گاه نمى علت اين كارھا بیش از ھر چیز خود او بود كه ھیچ
چنین با سركردگان بزرگ ھرگز  آمیزش پیدا كند و دلھاى آنان را به سوى خود بكشد، ھم

  .ديد خود نمى گرفت و آنان را درخور آمیزش با جوشش نكرده ھمه را زبون مى

كرد يك رشته برازندگیھايى نیز در خود داشت، زيرا  او كه اين خطاھا را مى: اند چنین گفته
در سخن گفتن چه در فورم و چه در میدان جنگ زبان شیوا داشت و در رأى زدن ھوش 

  .سرشت و بزرگوارى بود داد و خود مردى پاك سرشارى از خود نشان مى

  :گويد مى »1«  سالوست

ورزيدند زيرا آنان را ناگزير ساخته بود كه دو زمستان  اھیان از روز نخست با او كینه مىسپ
در . سپس ھم در آمسیس اين كار را كرده بود. میدان نگاھدارند »2«  پیاپى در كوزيكوس

پیمانان خود ولى در بیابان  زمستانھاى ديگر نیز آنان يا در خاك دشمن بودند و يا در خاك ھم
  .دادند چادر به سر مىدر میان 

پیمان رفته و  زيرا بیش از يكبار روى نداد كه لوكولوس به درون يك شھر يونانى ھم
در خود روم نیز  »3«  ورزيھا با او تريبونان در كینه. سپاھیان را با خود به درون شھر برد

اندوزى  ساختند كه جز براى فرمانروايى و مال ھمراه بودند و از روى رشك او را متھم مى
اندازد تا بتواند ھمه كیلیكیا و آسیا و  كوشد و به ھمان جھت جنگ را به درازى مى نمى
در دست خود  »6«  و پونتوس و ارمنستان را تا كنار رود فاسیس »5« و پافالگونیا »4« بثنیا

  .نگھدارد

براى كه به تازگى شھر پادشاھى تیكران را تاراج كرده كه تو گويى تنھا  چنان: گفتند مى
  .كند نه براى زيردست گردانیدن آنان لخت كردن پادشاھان جنگ مى

بود به ما  »8«  كه يكى از پرايتوران »7«  ھاى لوكیوس كتنیوس اين است آنچه كه از گفته
  رسیده و

______________________________  
)1.(Cullust   

)2.(Cyzicus   

)3.(Tribun  شدند و در  نگھبانى حقوق مردم برگزيده مىتريبونان كسانى بودند كه براى
توان گفت كه آنان وكیل توده مردم بودند و  مى. شد میان لشكر نیز از آنان فرستاده مى

  .حق ھرگونه ايراد به كارھاى سرداران داشتند

)4.(Bitynia   

)5.(Paphlagonia   

)6.(Phasis   
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)7.(Lucius Quintius   

)8.(Praetor مرانان بودند كه آنان نیز وظیفه نگھبانى به حقوق مردم پرايتوران دسته از حك
  .داشتند
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خود در نتیجه اين سخنان او بود كه مردم به صدد آمدند كس ديگرى را به جاى لوكولوس 
و آزاد بفرستند و نیز رأى دادند كه سپاھیان زيردست او بیش از اين در سر كار نباشند 

  .گردند

گذشته از اين گفتگوھا و بدگمانیھا آنچه بیش از ھمه مايه به ھم خوردن كار لوكولوس 
بود كه خود مرد بدكاره و بیباكى بود و در سپاه  »1«  شد برادر زن او پوبلیوس كلوديوس

  .لوكولوس يكى از كاركنان لشكر بود ولى چندان پايگاه وااليى نداشت

ھم زن بدكردار و بدخويى بود و پاره تھمتھا درباره او با برادرش خواھر او زن لوكولوس 
پوبلیوس چون پايگاھى را كه در سپاه انتظار داشت لوكولوس به او . شھرت داشت

ھاى فیمبرى از سپاه رابطه انداخته با  داد از اين جھت به كارشكنى كوشیده با دسته نمى
  .انگیخت به شوريدن و سركشیدن برمى زبان نرم و چاپلوسانه كه عادت او بود آنان را

 »3«  بودند كه آنان را به كشتن كونسول فالكوس »2«  اينان آن دسته سپاھیان فیمبرياس
از آن جھت اكنون ھم گوش به . برانگیخت و اين پوبلیوس را سر كرده آنان ساخت

  .میدندنا خوردند و او را ھوادار و غمخوار خود مى ھاى او داده فريب او را مى گفته

  :انگیخت بدينسان بود سخنانى كه وى به آنان گفته به نافرمانیشان برمى

آيا اين جنگھا نبايد به پايان برسد؟ آيا بايد سپاھیان با ھمه مردمان بجنگند و ھمه گیتى را 
با پايھاى خود درنوردند و مزدى كه در برابر اين رنجھاى خود بردارند آن باشد كه پاسبانى 

در حالى . ھاى انباشته از زر و ظرفھاى گرانبھاى لوكولوس را بكنند و گردونهشتران پربار 
كه سپاھیان پومپیوس ھمیشه در شھرھا نشیمن دارند و در خانھاى خود نزد زنان و 

اندازند و  نمايند و در سفر ھم در سرزمینھاى سبز و خرم رخت مى فرزندانشان زيست مى
بر شكستن لشكرھاى مثرادات و تیكران و گشادن اين آسايش و خوشى را آنان نه در برا

يابند بلكه در برابر آن كه در اسپانیا مشتى گناھكاران دور  شھرھاى پادشاھى آسیا در مى
اگر . اند اند يا در ايتالیا با غالمان پناھنده به آنجا جنگ كرده رانده شده را زير فرمان آورده

  اندكى از تن و جان خود را براى كار ھم بايد ما ھمیشه در جنگ و تالش باشیم بارى

______________________________  
)1.(Fublius Clodius   

)2.(Fimbrias   
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)3.(Flacus اى از سپاھیان روم به ھمراھى فیمبرياس به آسیاى كوچك  فالكوس با دسته
اى از سپاھیان او را كشته  فیمبرياس به دستیارى دسته. آمد كه با مثرادات جنگ كند

ويشتن سردار سپاه گرديد و بر شھر معروف الیوم دست يافته در آنجا استوار نشست تا خ
در اينجا اشاره به آن داستان . ھنگامى كه سوال به آسیا آمده او را از آنجا بیرون راند

  .نمايد مى

  358: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

سرفرازى خود را در آسايش و تندرستى كردن در زير دست سردارى نگه داريم كه 
  .داند سپاھیان مى

چون بدينسان نابسامانى در لشكر پديد آمد لوكولوس ديگر نتوانست كه از دنبال تیكران 
  .برود يا لشكر بر سر مثرادات براند

مثرادات اين زمان از ارمنستان بیرون رفته در پونتوس براى برگردانیدن پادشاھى خود 
نشست و  لوكولوس زمستان را بھانه كرده در گوردوينى بیكار مىولى . كوشید مى

سپاھیان ھر زمان چشم به راه پومپیوس يا سردار ديگرى داشتند كه به جاى لوكولوس 
را شكسته و اكنون به آھنگ  »1«  ولى چون خبر رسید كه مثرادات فاپیوس. بیايد

اك گرديده سر به پیروى باشد، اندكى شرمن روانه مى »2«  سورناتیوس و تیرياريوس
تیرياريوس به آرزوى آنكه پیش از رسیدن لوكولوس جنگى كرده و . لوكولوس بیاوردند

فیروزى به دست آورد بلھوسانه به پیكار پرداخت و با ھمه نزديكى لوكولوس منتظر او نشد 
اند بیش از ھفت ھزار تن از رومیان در  ولى قضا را شكست سختى يافت كه چنان كه گفته

و بیست و چھار ) يوزباشى(جنگ نابود شدند كه در میان ايشان يكصد و پنجاه تن سرصده 
  .تن تريبون بودند و نیز خود چادرھا و لشكرگاه به دست مثرادات افتاد

لوكولوس چون پس از چند روز به آنجا فرا رسید تیرياروس از ترس سپاھیان كه بر او 
آمد و منتظر  مثرادات به جنگ پیش نمىو چون . خشمناك بودند خود را نھان ساخت

شتافت لوكولوس خواست پیش از  رسیدن تیكران بود كه با سپاه انبوھى به يارى او مى
آنكه آن دو سپاه به ھم برسد به پیشواز تیكران بشتابد و با او بار ديگر جنگى كند و اين 

  .بود كه به قصد او روانه گرديد

گفتند زمان كار ما سر  از صفھاى خود جدا گرديده مى ولى در اثناى راه فیمبريان گردنكش
آمده بنابراين، لوكولوس ھم به جاى ديگرى نامزد گرديده كه ديگر نبايد در كارھا دخالت 

  .نمايد

زيرا ناگزير . اين زمان لوكولوس بزرگى خود را پاك باخته و به كار سختى دچار گرديده بود
و از چادرى به چادرى رفته با ديده اشكبار فروتنى  بود كه به يكايك آن سپاھیان نوازش كند

   با اين. در برابر آنان بنمايد، بلكه با پاره آنان دوستى نموده دستھاى ايشان را بگیرد

______________________________  
)1.(Fapius   
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)2.(Triarius   

  359: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھاى  به او نیز خوددارى داشتند و خود را به كنارى كشیده كیسهھمه آنان از سالم كردن 
گیرى  گفتند بدانسان كه سود جنگ را تنھا از آن خودت مى تھى خود را نشان داده مى

  .اكنون ھم خودت تنھا رفته با دشمن جنگ بكن

  .سرانجام به میانجیگرى ديگر سپاھیان رضايت دادند كه آنان تابستان را ھم با وى باشند

  .ولى اگر در آن میان دشمنى به جنگ نیامد آنان آزاد باشند با اين شرط آنان را نگاھداشت

  .توانست آنان را به جنگى براند گونه فرمانى بر آنان نداشت و نمى ولى ھیچ

با آنكه در ھمان ھنگام . كرد كه در لشكر او درنگ نمايند تنھا به اين اندازه بسنده مى
كوشید و مثرادات در پونتوس فیروزانه نشسته بود و  ويرانى آنجا مى تیكران در كاپادوكیا به

اينھا سرزمینھايى بودند كه در چندى پیش لوكولوس نامه به سناتوس نوشته و اين 
سرزمینھا را در دست رومیان قلمداد نمود و اين بود كه سناتوس دسته نمايندگانى را 

آمدند يقین داشتند كه  اينان كه در راه مىبراى رسیدگى به كارھاى آنھا نزد او فرستاد و 
ولى چون رسیدند . باشد آن زمینھا از دشمن پیراسته گرديده و به دست رومیان مى

اند  بلكه سپاھیان بر او چیره شده. گونه اختیارى در دست ندارد لوكولوس را ديدند كه ھیچ
ان رسید و لگام گسیختگى ايشان به جايى رسیده بود كه چون تابستان به پاي

شمشیرھاى خود را كشیده و سرخود از لشكرگاه جدا گرديده و اندكى دور از آنجا آوازھا 
مدتى كه ما وعده داده : گفتند را بلند كرده و شمشیرھا را در ھوا به لرزش آورده مى

  .بوديم سرآمده بازمانده سپاھیان او نیز چون پومپیوس نامه نوشته بود به سوى او رفتند

كولوس كه رومیان او را با البه و خواھش به سردارى برگزيده و به جنگ بدينسان لو
دشمنان بزرگى ھمچون مثرادات و تیكران فرستاده بودند از كار باز گرفته شد و سزاى 

اگر چه سنات و بزرگان مردم اين عقیده را داشتند كه . فیروزيھاى خود را بدينسان يافت
حال  ا در پیرامون كارھاى وى بیجاست باايندرباره او ستم رفته است و آن گفتگوھ

  »1« .سفرھاى او با خوارى و زبونى به پايان رسید

______________________________  
گونه سود تاريخى ندارد بلكه در  چون ھیچ. سرايد بازمانده سرگذشت كه پلوتارخ مى). 1(

چند صفحه بیش  باشد از اين جھت از ترجمه آن كه زمینه زندگى لوكولوس در رم مى
لوكولوس جاى خود را به پومپیوس داد كه سرگذشت او را از . نیست چشم پوشیده شده

  .اين پس خواھیم نگاشت

  361: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

   پومپیوس
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كار  بى »1«  ايان رسیده و پومپیوسچون خبر به مردم رسید كه جنگ با دزدان دريايى به پ
 »3«  كه تريبون »2«  گزارد، يكى به نام مانلیوس مانده با ديدن اين شھر و آن شھر روز مى

مردم بود چنین قانون پیشنھاد كرد كه پومپیوس به جاى لوكولوس آمده ھمه سپاھیان كه 
با او بودند و شھرھايى كه او زيردست داشت به اين سپرده شود كه جنگ را با مثرادات و 

تیكران دنبال كند و بااين حال ھمه زور دريايى و كشتیھا و اختیارھا كه پومپیوس از پیش 
  .دست او باشد چنان در داشت ھم

______________________________  
)1.(Pompeius  پومپیوس از سرداران بسیار مشھور روم است كه نزديك به زمان كراسوس

  .زيسته و يك رشته كارھاى تاريخى از او سر زده و لوكولوس مى

ايمنى  از جمله چون در اين زمانھا دزدان دريايى در دريايى در درياى سفید فراوان گرديده و
را از آن دريا و از شھرھاى كنار آب برداشته بودند و پیاپى بر كشتیھا يا شھرھا و آباديھا 

  .فروختند كردند و مردم را دستگیر كرده و در بازارھاى شرق مى ھجوم برده تاراج مى

از اينجا رومیان به ستوه درآمده و پومپیوس را با سپاه گران براى كندن ريشه آن دزدان 
ند و يك رشته اختیارھايى به او سپردند كه تا آن ھنگام به كمتر كسى سپرده فرستاد

ھاى  كن نمود و دزھاى آنان را كه در دامنه پومپیوس كاردانى نموده دزدان را ريشه. بودند
روى دريا داشتند برانداخت و مردم انبوھى را دستگیر نموده در اين شھر و آن  ھا روبه كوه

  .اين كار نزد رومیان بسیار پسند افتادشھر نشیمن داد و چون 

از اينجا او را به جاى لوكولوس به جنگ مثرادات پادشاه پونتوس و تیكران پادشاه ارمنستان 
  .سرايد فرستادند كه پلوتارخ داستان آن را مى

)2.(Monlius   

)3.(Tribun دم اى از قاضیان بودند كه از سوى مر ايم تريبونان دسته چنانكه در پیش گفته
  .شدند و كار ايشان نگھدارى حقوق نفع توده بود برگزيده مى
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ولى اين قانون خود كمتر از آن نبود كه فرمانروايى خودكامى براى سراسر روم برگمارده 
شده بود زيرا شھرھا و سرزمینھا كه با قانون پیشین در اختیار پومپیوس نگزارده . شود

و گاالتیا و كاپادوكیا و كیلیكیا و كولخیس باال و ارمنستان  »2« و لوكااونیا »1« ھمانا فروگیا
  .شد بود كه اينك به دستیارى اين قانون آنھا نیز به اختیار وى سپرده مى

گذشته از لشكرھايى كه به دستیارى آنھا لوكولوس تیكران و مثرادات را زبون گردانیده 
ساخت  بھره مى قانون لوكولوس را از نیكنامى و سرفرازى فیروزيھاى خود بى ھم اين. بود

مندى از نیكنامى فیروزمندى جانشین او  فرستاد كه تنھا در بھره و كسى را به جاى او مى
چندان مھم  »3«  ولى اين نكته در نزد دسته آريستوكراتیس. شد نه در بیم و رنج جنگ مى
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لوكولوس را ستمديده بشناسند، ولى پرواى ستمديدگى او را  نبود اگرچه ناگزير بودند كه
  .چندان نداشتند

بلكه آنچه بیشتر مايه دلگیرى آنان بود اينكه آن ھمه زور و توانايى در دست يك پومپیوس 
او را به خودكامى و بیدادگرى خواھد برانگیخت و اين بود كه در نھان يكديگر را ديده و به 

ر آن نھادند كه با آن قانون ھمداستان نباشند و مخالفت كنند و به ھمديگر دل داده قرار ب
  .آن آسانى آزادى خود را از دست نھادند

ولى چون آن روز فرا رسید كه بايستى پیشنھاد قانون صورت يابد ھمگى از ترس مردم دل 
آن  خروشید و از قانون و نتیجه كه دلیرانه مى »4«  باختند و خاموشى گزيدند مگر كاتولوس

تواند روى به سناتوس برگردانیده داد  نمود و چون ديدكارى در برابر مردم نمى نكوھش مى
  :زد

ھا بگذاريد تا بتوانید آزادى خود را  پس شما پیروى از نیاكان پیشین خود كرده سر در كوه
  .نگاھداريد

ى يك ھا به آن قانون رأى دادند و پومپیوس در نبودن خودش دارا ھمه ھمگى دسته بااين
تنھا به زور سپاه و گشادن شھر روم توانسته بود  »5« فرمانروايى بزرگى گرديد كه سوال

  .آن فرمانروايى را داشته باشد

______________________________  
)1.(Phrygia گويند يكى از شھرھاى آن ايكونیوم  سرزمینى در میان آسیاى كوچك كه مى

  .شود ه مىخواند» قونیه«بوده كه امروز به نام 

)2.(Lycaonia سرزمینى در آسیاى كوچك.  

آريستوكراسى يك گونه حكمرانى است و مقصود آن است كه رشته حكمرانى نه در ). 3(
  .دست ھمگى بوده بلكه در دست بزرگان و توانايان باشد

)4.(Catalus   

)5.(Sylla  مرديكى از سرداران روم است كه به ديكتاتورى رسید ولى اندكى نكشید كه.  
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ولى چون خبر آن را برايش نوشتند در پیش دوستان خود كه به مباركباد به نزدش آمده 
مگر من ! تا كى رنج بر روى رنج؟: گفت نمود و دست بر زانو زده مى بودند ناخرسندى مى

انگیز رھا نشوم و به  بزرگى رشكبايد خدمت سربازى خود را به پايان نرسانم و از اين 
اى كاش من يك ! كشور خود باز نگردم كه پھلوى زن و خاندان خود آسوده زيست نمايم؟

دانستند و دوستان  ولى ديگران ھمه اينھا را جز نمايش بیجا نمى! مرد گمنامى بودم
 نزديك او پى برده بودند كه وى در سايه دشمنى و ھمچشمى كه با لوكولوس دارد بیش

  .آمد شادمان گرديده از ھمه خواھان شكوه و بزرگى است و بیش از ھمه از آن پیش

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


زيرا . كه سپس كارھاى او اين معنى را نشان داد و پرده از راز درونش برداشت چنان
نخستین كار او اين بود كه به ھر كجا خبر فرستاده به سپاھیان فرمان داد كه نزد او 

ن و فرمانروايان را كه زيردست او شده بودند پیش خود ھم چنین ھمه پادشاھا. بشتابند
  .خواند

كوتاه سخن آنكه او چون به زمین فرمانروايى خود رسید ھمه چیز و ھمه كار لوكولوس را 
بھره گردانید  تغییر داده از كیفر كسانى كاست و كسانى را از پاداشى كه منتظر بودند بى

  .ن لوكولوس بدانند زمان فرمانروايى او سپرى شدهكرد تا ھوادارا و اين كار را براى آن مى

انگیختند كه از پومپیوس ديدارى كند و چنین پنداشته  لوكولوس را پیرامونیانش بر آن مى
اين بود كه دو تن در گاالنیا . شد كه از اين ديدار تیرگیھا از میان برداشته خواھد شد مى

اران شھرگشا و بزرگى بودند ھمديگر را ديدار نمودند و چون ھر دوى ايشان سرد
سركردگان ھر دوى ايشان ريسمانھاى آراسته با شاخھاى غار پیشاپیش آنان 

  .كشیدند مى

آمد كه پر از درختان سبز و ھمه جا سايه بود ولى پومپیوس از  لوكولوس از سرزمینى مى
ھاى كسان پومپیوس  از اين جھت شاخه. گذشت كه سرد و خشك بود زمینھايى مى

ھاى  لوكولوس اين دريافته مقدارى از شاخه »1«  و لكتوران. و پژمرده گرديده بود خشكیده
  .خود را به آنان دادند و ريسمانھاى آنان را با غار نو آراسته گردانیدند

ولى اين كار ايشان به فال بد گرفته شد و كسانى چنین گفتند كه پومپیوس سرفرازيھاى 
  .لوكولوس را از دست او خواھد گرفت

لوكولوس در رتبه كونسولگرى و ھمچنین در سال بر پومپیوس پیشى و پیشى داشت 
تر از  ولى فیروزيھا و شھرگشايیھا كه به تازگى بھره پومپیوس شده بود او را بزرگ

  .ساخت لوكولوس مى

______________________________  
)1.(Lictor  قاضیان و فرمانروايان لكتوران كسانى بودند كه تیر به دوش گرفته در پیشاپیش

  .پیمودند راه مى
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نمود و  نخست با ھم به مھر گفتگو كرده ھر يكى از فیروزيھاى آن ديگرى را ستايش مى
ولى چون نوبت به تصفیه كارھا رسید و بايستى با ھم قرارھايى بدھند . گفت مباركباد مى

اى سازگار نیامدند بلكه كار به  كه در ھیچ زمینه كوشیدند، چنان مىسخت به مخالفت 
خواند و او به پومپیوس نسبت  سخنان درشت كشیده پومپیوس لوكولوس را خسیس مى

  .داد ھوسبازى مى

  .پیرامونیان ايشان به سختى توانستند آنان را از ھم جدا گردانند

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


بخشید و به ھر  گشاده بود به اين و آن مىلوكولوس در گاالتیا مانده سرزمینھايى را كه 
از آن سوى پومپیوس در آن نزديكى چادر زده پیاپى پیام . داد خواست پیشكش مى كه مى

فرستاد كه فرمانھاى لوكولوس را به كار نبندند و ھمه سپاھیان او را از گردش  مى
  .پراكند مى

درستى نداشتند و به مگر ھزار و ششصد تنى كه در خور كار نبودند و سر و سامان 
  .نافرمانى دلیر بودند

دارند از اين جھت اينان را نزد او باز  دانست كه اينان لوكولوس را دشمن مى پومپیوس مى
  .گذاشت

گذشته از اين كارھا پومپیوس زبان به ريشخند و بدگويى گشاده آشكار از ارزش كارھاى 
  :گفت مى. كاست لوكولوس مى

شكوه پوچ پادشاھى بوده و جنگ با سپاھیان ورزيده و كینه جو  جنگھايى كه او كرده با آن
براى من نگاھداشته شده زيرا مثرادات اكنون ساز و برگ از سر گرفته و اين زمان تنھا 
امیدش به شمشیر و سپر و اسب است كه ھرگز فروگزارى و سستى نخواھد نمود و 

  .اند سپاھیان او از آن شكستھا عبرت برداشته ورزيده شده

  :گفت پومپیوس ھم در پاسخ اين سخنان وى مى

جنگ و با سايه آن بجنگد و اين عادت اوست كه ) صورت(لوكولوس آمده كه با پیكره 
چون مرغ الشخور ھنگامى كه چھارپايى را ديگران از پا انداختند اين بر سر الشه فرود  ھم

  .درد آمده آن را از ھم مى

بر آن بندگانى كه زير فرمان  »2«  و لپیدوس »1«  بدينسان كه او فیروزى بر سرتوريوس
  .شمارند گرد آمده بودند ھمه را از آن خود مى »3«  اسپارتاكوس

______________________________  
)1.(Sertorius   

)2.(Lepidus   

)3.(Spartacus   
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كراسوس و آن میانى با دست كاتالوس و آن نخستین با  با آنكه اين كار آخرين به دستیارى
چنین كسى كه به ھر فرومايگى خرسند است تا بتواند خود را . بوده »1«  دست متلوس

در نیكنامى دست يافتن به چند تن بندگان رھگذرى شريك گرداند، چه شگفت كه اين 
  !ربايد؟ھنگام بخواھد نیكنامى گشودن پونتوس و ارمنستان را از دست من ب
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پس از اين كشاكش لوكولوس راه خود را برگرفت و پومپیوس ھمه كشتیھاى خود را براى 
پاسبانى درياھا در میانه فنیكتا و بوسفوروس گزارده خويشتن بر سر مثرادات رفت كه اين 

ولى بر جنگ او دلیرى . زمان يك فاالنكس سى ھزار پیاده با دو ھزار سواره فراھم داشت
  .نكرد

ولى چون آب . ت بر روى يك كوه استوارى چادر زده بود كه حمله بر آنجا سخت بودمثرادا
كه او رفت پومپیوس  ولى ھمین. ناياب بود ديرى نگذشت كه ناگزير شده آنجا را رھا كرد

ھا از آنجا رسته و سبز ايستاده و آنگاه  ديد كه گیاه آنجا را گرفت و چون مى
باشد و  آب نمى ديد اين بود يقین كرد كه آنجا بى مىھايى در اين سو و آن سو  فرورفتگى

ھايى بكنند كه در نتیجه اين كار در اندك زمانى آب  دستور داد كه در ھر گوشه آن چاه
فراوانى از ھر گوشه و كنار پديد آمد و او شگفت داشت كه چگونه مثرادات كه زمانى در 

  .آنجا لشكرگاه داشت نتوانسته آب از آنجا در بیاورد

  .سپس پومپیوس از دنبال مثرادات لشكرگاه را گرد فرو گرفت

ھاى  مثرادات پس از آنكه چھل و پنج روز در آن محاصره بود راھى پیدا كرده با دسته
اى از سپاھیان از آنجا بگريخت و پیش از اين كار سپاھیان ناتوان و بیكاره خود را  برگزيده

پومپیوس بار ديگر ) فرات(كنار رود ايوفراتیس  ولى ديرى نگذشت كه در. نابود گردانیده بود
ولى چون ترس آن را داشت كه از رود . بر او رسید و در نزديكى لشكرگاه او چادر زد

اند در ھمان  كه گفته گذشته باز بگريزد از اين جھت نیم شبى فرمان حمله داد و چنان
ديد  چنین مى. شده بوداش بر او ھويدا  ديد كه سرگذشت آينده ھنگام مثرادات خوابى مى

برد و چون از دور  پیمايد و باد موافق كشتى او را مى راه مى »2«  كه در درياى ايوكسینه
بوسفوروس نمايان گرديد روى به كشتیھاى ديگر كه ھمراه بودند گردانیده از اينكه از خطر 

   رسته و به جاى ايمنى

______________________________  
)1.(Metellus باشند كه در تاريخ آن كشور نامشان  ينان از سرداران و بزرگان روم مىھمه ا

  .بازمانده

)2.(Euxine   
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ولى به يك ناگاه ديد ھمه آنھا ناپديد شد و . اند شادمانى خود را نشان داد رسیده
  .موجھا سپرده شدهاى ديد كه به اختیار  خويشتن را بر روى تخته پاره

ھنگامى كه او در خواب با اين پندارھاى پريشان دست به گريبان بود دوستانش فرا رسیده 
چه او چندان نزديك رسیده بود كه . او را بیدار كرده نزديك شدن پومپیوس را به او خبر دادند

جنگ بايستى در لشكرگاه روى دھد و اين بود كه سركردگان سپاھیان خويش را در 
  .ھمانجا به صف آوردند
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نمايد بیم كرده روا نديد  پومپیوس چون ديد كه دشمن آماده ايستاده و پافشارى از خود مى
خواست گرد آنان را فرو گرفته از گريختن باز دارد و  در آن تاريكى به جنگ برخیزد، بلكه مى

و به او دل  ولى سركردگان روزگار ديده او انديشه ديگر داشتند. فردا دست به جنگ آورد
  .داده دستور گرفتند كه بیدرنگ حمله نمايند

رفت چندان روشنايى داشت كه سپاھیان  شب چندان تاريك نبود و ماه با آنكه فرو مى
زيرا رومیان . آمد بد ديگرى براى سپاھیان مثرادات بود يافتند و اين خود پیش يكديگر را درمى

اين زمان بسیار پايین آمده بود از اينجا آمدند ماه از پشت سر آنان بود و چون  كه مى
افتاد  ھاى رومیان كه به چشم دشمن مى آورد و اين سايه ھاى بسیار درازى پديد مى سايه

آنكه گزندى  كردند بى پنداشتند و بدينسان فريب خورده نیزه حواله مى آنان را نزد خود مى
تاختند و خروش و غريوى بزرگ پديد  رومیان اين دريافته به يكبار بر آنان. به رومیان برسانند

  .آوردند

رومیان كشتار بزرگى . دشمنان ترسیده ايستادگى نتوانستند و روى برگردانیده بگريختند
اما خود . كرده ده ھزار تن كمابیش را نابود ساختند و بر لشكرگاه ايشان دست يافتند

ر خود بر تیپ آنان زده و مثرادات ھنوز در آغاز حمله رومیان با ھشتصد تن سوار بر گرد س
ولى ديرى نكشید كه پیرامونیان او پراكنده گرديدند و . راه براى خود باز كرده جان بدر برد

اى راه ديگرى پیش گرفت و او تنھا با سه تن بازماند كه يكى از ايشان  ھر دسته
از اين  بود و او دخترى با دلیرى و چابكى مردان خود داشت و »1« ھوپسیكراتیا» برگزيده«

چون  او رخت ايرانى پوشیده و ھم. خواند مى »2«  جھت بود كه مثرادات او را ھوپسكراتیس
نشست و در اين گريز ھمیشه ھمراه مثرادات بود و به پاسبانى  سواران ايران بر اسب مى

نمود،  كوشید و ھرگز از درازى راه فرسودگى نمى او برخاسته و به پرستارى اسب او مى
   كه باينورا كه دزى از آنتا ھنگامى 

______________________________  
)1.(Hypiscratia   

)2.(Hypiscrates   
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مثرادات رختھاى . اى در آنجا بود رسیدند مثرادات بود با زّرينه ابزار آراسته و گنجینه
وستانش كه اين ھنگام به او پیوسته بودند گرانبھاى خود را كه در آنجا داشت میانه د

اى سپرد كه به دستیارى آن خود را از افتادن  بخش نمود و به ھر يكى از آنان زھر كشنده
ولى تیكران به . به دست دشمن نگھدارند و از آنجا آھنگ ارمنستان كرد كه نزد تیكران برود

ھر كه مثرادات را دستگیر گرداند او راه نداد و چنین اعالنى میانه مردم پراكنده ساخت كه 
از اين جھت مثرادات از بخش باالى ايوفراتیس از آب . صد تالنت پاداش خواھد دريافت

  .گذشته به سرزمین كولخیس گريخت

در اين میان پومپیوس ھجومى به ارمنستان كرد و اين به خواھش تیكران كوچك بود كه 
نمود و با پومپیوس در نزديكى رود آراكس  ىاين زمان بر پدر خود شوريده و دشمنى با او م

. خیزد اين رود از نزديكى سرچشمه ايوفراتیس برمى. به ھم رسیده ديدار كردند) ارس(
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) درياى خزر(گردد و به درياى كاسپى  ولى پیچشى پیدا كرده و به سوى شرق برمى
  .ريزد مى

رفتند و شھرھايى را كه بر تیكران كوچك با پومپیوس دست به ھم داده در ارمنستان پیش 
اما از آن سوى تیكران چون به تازگى از . گردانیدند سر راه بود برگشاده زيردست خود مى
دانست كه پومپیوس مردى نرم و مھربان است  دست لوكولوس ضربت خورده و نیز مى

رومیان را در كوشك پادشاھى خود پذيرفته و خويشتن ھمه خويشاوندان و دوستانش را 
چنان  تا نزديكیھاى خندق ھم. ه كرده به نزد پومپیوس شتافت كه از او زينھار بخواھدھمرا

آمد، ولى در آنجا لكتوران پومپیوس به او رسیده دستور دادند كه پايین آمده  سواره مى
  .زيرا ھرگز مردى سواره در درون لشكرگاه روم نبايستى ديده شود. پیاده راه پیمايد

برده بلكه به آن بسنده نكرده شمشیر خود را ھم رھا كرده به آنان درنگ فرمان  تیكران بى
شاھانه خود را از سر  »1« سپرد و پس از ھمه چون از دور به برابر پومپیوس رسید، دستار

بدتر از ھمه آنكه زبونى را بیرون از . برداشته خواست آن را بر روى پاى پومپیوس بگذارد
يك زيردست عادى به زانو بیفتد، اگر نبود اينكه چون  خواست ھم اندازه گردانیده مى

خود او را در يك سمت : پومپیوس جلوگیرى كرد و دست او را گرفته در نزديكى خود بنشاند
  .و پسرش را در سمت ديگر

______________________________  
 آن زمان. خوانندگان در شگفت نباشند كه پادشاھان ارمنستان دستار بر سر داشته). 1(

در ايران و ارمنستان دستار بستن شیوع داشته و پادشاھان نیز دستار بر سر 
آيد از تصويرھا كه بر روى  گذشته از دلیلھايى كه از كتابھا به دست مى. اند بسته مى

  .سنگھا و مانند آن از آن زمانھا بازمانده نیز اين موضوع پیداست
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باعث زيانھاى گذشته لوكولوس بوده كه سوريا و : پس پومپیوس سخن آغاز كرده گفتس
ولى سرزمینھايى كه تاكنون . فنیگیا و كیلیكیا و گاالنیا و سوفینى را از دست شما درآورده

اى از اين پس ھم در دست خودت بماند، ولى در برابر زيانھايى  در دست خود نگھداشته
جريمه آن بايد شش ھزار تالنت بپردازى و پسر تو حكمران كه به رومیان رسیده به 

  .سوفینى باشد

نمود و چون رومیان به نام پادشاھى بر او درود  خود تیكران از اين شرطھا خرسندى مى
گفتند سخت شادمانى نموده به ھر يك سپاھى يك نیم مینا نقره و به ھر سرصده 

اما پسر او ناخرسندى . عده پیشكش دادده مینا و به ھر تريبون يك تالنت و) يوزباشى(
  :نمود و چون او را براى شام خوردن بخواندند پاسخ داد مى

توانم يك رومى پیدا كرده با او شام  من به چنان نوازشى نیازمند نیستم در بیرون ھم مى
  .بخورم

  .و در نتیجه اين كار بود كه او را سخت بند كرده براى محاكمه نگاھداشتند

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


كسى نزد پومپیوس فرستاده ) اشكانى(آمد نگذشت كه پادشاه پارتیا  ن پیشچندى از اي
در خواست نمود كه تیكران كوچك را كه داماد او بود به دست او بسپارند و نیز سرحد 

پومپیوس پاسخ داد آنكه تیكران است به پدر . باشد) فرات(میانه ايران و روم رود ايوفراتیس 
اما درباره سرحد من خواھم كوشید . پدر خويشاوندى رسد تا به طبیعى خود بیشتر مى

  .كه از راستى و دادگرى بركنار نباشم

سپرده خويشتن به دنبال كردن  »1«  سپس پومپیوس ارمنستان را به نگھدارى افرانیوس
مثرادات رفت و براى اين مقصود ناگزير شد از میان كشورھاى گوناگون بگذرد كه 

  خاك ايبريا تا كنار كوھستان موسخیان. بود) اران(و ديگرى آلبانیا  ترين، آنھا يكى ايبريا بزرگ
تر از آن است و تا كنار درياى كاسپى  شرقى »3« اما آلبانیا. كشد و خاك پونتوس مى »2«
  .شود كشیده مى) خزر(

ولى چون . مردم آلبانیا به درخواست پومپیوس اجازه دادند كه وى از خاك ايشان بگذرد
 »4«  سید و ھنوز رومیان در آن خاك بودند و به گزاردن جشن كیوانزمستان فرا ر

  .پرداختند مى

______________________________  
)1.(Afranuis   

)2.(Moschian   

)3.(Albania خواندند و امروز آذربايجان قفقاز نامیده  جاست كه ايرنیان آران مى ھمان
  .شود مى

يكى از خدايان يونانى با اين نام بوده كه شايد  مقصود از كیوان ستاره نیست بلكه). 4(
  .شده ارتباطى ھم میانه آن و ستاره پنداشته مى
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 »1«  ناگھان آلبانیان گروھى كه كمتر از چھل ھزار تن نبود گرد آمده و از رود كوروش
  .بگذشتند

و با رود اراكس درگذر خود از ارمنستان به ھم پیوسته  اين رود از كوھستان ايبريا برخاسته
  .ريزند در دوازده دھانه به دريا كاسپى مى

بلكه دو رود جدا از ھم و نزديك به . ريزد اند كه آراكس بر روى كوروش نمى برخى ديگر گفته
 توانست جلو آنان را ريزند پومپیوس مى ولى ھر دو به يك دريا مى. شوند يكديگر روانه مى

گرفته نگذارد از آب بگذرند، ولى اين جلوگیرى را نكرد و آنان آسوده از آب بگذشتند و 
  .پومپیوس بر سر آنان تاخته سخت بشكست و گروه انبوھى را در ھمانجا نابود ساخت

پومپیوس گناه او را . پادشاه ايشان فرستادگان فرستاده زينھار خواست و فروتنى نمود
  .سته سپاه خود را برداشته روانه ايبريا گرديدبخشیده و با او پیمانى ب
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مردم اينجا در شماره كمتر از البانیان نبودند و در جنگجويى و دلیرى بر آنان فزونى داشتند 
  .نمودند و بر پیشرفت كار مثرادات و بیرون راندن پومپیوس عالقه بسیار مى

ین زير يوغ ماكیدونیان نرفته چن اين مردم ھیچگاه زيردستى مادان يا پارسان را نپذيرفته ھم
  .رسید شتاب بسیار داشت »2« زيرا الكساندر چون به ھوركانیا. بودند

جا كشته  كه ھزار تن در ھمان چنان. ولى پومپیوس جنگ بزرگى كرده آنان را بشكست
سپس پومپیوس روانه كولخیس گرديد و در . گرديد و بیش از ده ھزار تن دستگیر افتادند

فرا رسیده و پومپیوس را  »4«  از راه رود فاسیس »3«  بود كه سر ويلیوساين سرزمین 
  .نمود ھمراه آورد ديدار كرد و كشتیھايى را كه به دستیارى آنھا پونتوس را نگھبانى مى

 دنبال كردن مثرادات كه خود را میانه مردمان بوسفرروس و شھرھاى كنار درياى مااوتیا
شت و در اين میان خبرھايى نیز رسید كه مردم البانیا انداخته بود بسى سختیھا دا »5«

  .بار ديگر بشوريدند

   پومپیوس سخت برآشفت و به آھنگ سركوب آنان پس گرديده با دشوارى و بیم فراوان

______________________________  
  .رود كر امروزى). 1(

)2.(Hyrcania قصود ھمان شود و م اى است كه امروز گرگان خوانده مى ھمان كلمه
) گرگان(باشد و مركز آن امروز استراباد  سرزمینى است كه ھنوز به ھمین نام معروف مى

  .نام دارد

)3.(Scsvilius   

)4.(Phasis   

)5.(Maeotia   
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ھاى رود را تا مسافت درازى با  كناره »1«  چه وحشیان. دوباره از رود كوروش برگذشت
  .میخھاى چوبین استوار گردانیده بودند و گذشتن از آب بیمناك بود

آبى را در جلو خود داشتند از اين جھت پومپیوس دستور داد كه ده  چون راه توانفرسا و بى
چون ھزار خیك را پر آب سازند و ھمراه بردارند و بدينسان به آھنگ دشمن روانه گرديد و 

شماره آنان . صف آراسته و آماده جنگ ايستاده بودند »2«  به آنان رسید در كنار رود آباس
  .شصت ھزار سواره و دوازده ھزار پیاده بود

ولى انبوه ايشان ساز و برگ درستى نداشتند و بسیارى تنھا پوستھاى جانوران درنده را 
برادر پادشاه بود كه  »3«  سسردار ايشان كوسی. در تن كرده و ابزارى ديگر نداشتند
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كه جنگ درگرفت پومپیوس را به ھماوردى برگزيده و بر سر او تاخت و زوبین خود را  ھمین
  .بند او فرو برد ھاى سینه به رخنه

  اند در اين جنگ آمازونان گفته. پومپیوس ھم به نوبت خود نیزه بر تن او فروبرده او را بكشت
از  »5«  كردند و از راه رود ثرمیدون نیز به يارى وحشیان آمده ھمراه آنان جنگ مى »4«

زيرا پس از جنگ ھنگامى كه رومیان به تاراج پرداخته . كوھستان خود پائین آمده بودند
ولى در میان . نمودند چندين سپر و باالپوش از آن آمازونان پیدا كردند لشكرگاه را يغما مى

  .ى نديدندمردگان ھرگز زن

  .رسند اينان در يك گوشه از كوھستان قفقاز نشیمن دارند و تا كنار درياى ھوركانى مى

  .باشند در میانه مى »7«  و تیگیان »6«  ولى با البانیان پیوسته نیستند زيرا گیالن

گزارند و سپس  اينان با آن مردمان ساالنه دو ماه تنھا در نزديكیھاى رود ثرمیدون با ھم مى
  .دھند روند و بازمانده سال را در تنھايى به سر مى ن به جايگاه خود مىآنا

______________________________  
) باربار(اند كه مردم آسیا را ھمگى وحشى  اين رسم ناستوده را يونانیان داشته). 1(

  .ايم نامیدند و ما در اين باره شرحى در آخر بخش يكم نگاشته مى

)2.(Abas   

)3.(Cusis   

)4.(Amazon اى در میان غربیان بوده در اين باره كه در شرق گروھى ھمگى آنان  افسانه
خواندند كه در  باشند و ھرگز مردى میانه آنان نیست و اين گروه را امازون مى زن مى

  .داستان اسكندر نیز نام آنان برده شده و فردوسى در شاھنامه ھم ياد آنان را كرده

)5.(Thermedon   

)6.(Gelac  شوند خوانده مى» كیل«ھمان مردمى كه امروز ھم به نام  

)7.(Tege  شوند خوانده مى» لگزى«يا » لزكى«گويا اين مردم ھمان باشند كه به نام.  
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ھاى خود به سوى ھوركانیا و  پس از اين كارزار پومپیوس ھوس آن را داشت كه با دسته
پیمايى از دست مارھاى زھردار ناگزير  ولى پس از سه روز راه. ياى كاسپى پیش روددر

در اينجا فرستادگى از پادشاھان . گرديده بازگشت و در ارمنستان كوچك نشیمن گرفت
نیز چون پادشاه : نزد او رسیدند و او پاسخھاى مھرآمیز به ايشان گفت »1«  مادو ايلوماى

تاخته و گزندھا بر زيردستان تیكران رسانیده بود  »2«  ينىبر گوردو) اشكانى(پارتیا 
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پومپیوس افرانیوس را با سپاھى بر سر او فرستاد و او پادشاه اشكانى را شكست داده تا 
  .از دنبال او رفت) اربل(خاك آربیال 

يك را براى خود نگاه نداشته ھر  مثرادات كه به پیش پومپیوس آوردند ھیچ» برگزيدگان«از 
را نزد خويشاوندان خود فرستاد و بیشتر آنان دختران يا زنان پادشاھان يا سركردگان يكى 
تر از ديگران بود و مثرادات نگھدارى بھترين  لیكن استراتونیكه كه نزد مثرادات گرامى. بودند

دانى بوده پدر او  ترين دزھاى خود را به او سپرده بود گويا او دختر پیرمرد موسیقى و پرمال
نى چندان خوشى نداشت، به شبى چنین رخ داد كه او آوازى در يكى از میھمانیھا زندگا

نزد مثرادات خواند و مثرادات چنان شیفته وى گرديد كه از ھمان جا او را برداشته با خود 
ولى پیرمرد چون . اى بدھد باز پس فرستاد آنكه نوازشى نمايد يا وعده برد و پیرمرد را بى
برخاست چشمش بر میزھاى خانه افتاد كه ظرفھاى سیمین و زرين بر بامداد از رختخواب 

سرايان و غالم بچگان را ديد كه در خانه  دسته نوكران و خواجه روى آنھا چیده شده دسته
  .كه او برخاست جامھاى گرانبھا براى او آوردند باشند و ھمین مى

شد  رامى كه به وى نموده مىنیز اسبى را با زين و برگ پربھا در جلو خانه خود ديد و احت
كه او را دست . پنداشت بیچاره پیرمرد مى. كردند احترامى بود كه جز به نزديكان شاه نمى

آمیزى تھیه نمايند و اين بود كه خواست خود را  اند كه بازى خنده انداخته و چنین خواسته
  .از دست نوكران رھا گرداند

ه پادشاه خانه و دارايى مرد توانگرى را كه به ولى نوكران او را گرفته و بیاگاھانیدند ك
باشد و به  بیند ھنوز اندكى از بسیار مى تازگى مرده بوده به او بخشیده است و آنكه مى

  ھر

______________________________  
)1.(Elymaean خوانیم ولى در اينجا مقصود  مى» عیالم«اى است كه  ھمان كلمه

در اين باره شرح . خوانیم د كه امروز ما آنان را الرياكرد مىباش نشینان غرب ايران مى كوه
  .بايد كه در اينجا مجال آن نیست درازى مى

)2.(Gordyene آمده باشد» كرد«ھاى ارمنستان بوده و شايد از كلمه  يكى از كوره.  

  373: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ارغوانى بر تن كرد و بر اسب نشسته در شھر به سختى بود او را قانع گردانیدند كه جامه 
  :زد رسید داد مى گردش پرداخت و چون به مردم مى

  .اينھا ھر يكى از آن منست

  :گفت خنديدند مى و چون كسانى از اين كار او مى

شگفت آن است كه با اين حالى كه دارم ! مگر اين كار من شگفت است؟! خنديد؟ چرا مى
  .كنم رسم او را سنگ باران نمى ام به ھر كه مى باختهو از شادى خود را 
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اين بود داستان پدر و آغاز كار استراتونیكى و او دزى را كه در دست داشت به پومپیوس 
ولى پومپیوس تنھا چیزھايى را كه . سپرده پیشكشیھاى گرانبھاى فراوان به او فرستاد

وانست بر شكوه فیروزمنديھاى او ت ھاى خدايان شايسته بود يا مى براى آرايش پرستشگاه
  .بیفزايد پذيرفته، باز مانده را به خود استراتونیكى باز داد كه براى خويشتن نگاھدارد

چه او . فرستاده بود) گرجستان(نیز ھمین رفتار را كرد با پیشكشھايى كه پادشاه ايبشريا 
پیوس آنھا را براى خواب و میز و تخت شاھى كه از زر بود فرستاد و خواھش كرده پوم تخت

خويشتن بپذيرد و پومپیوس ھمه آنھا را به گنجور جمھورى سپرد تا به نام دارايى مردم 
  .روم نگھدارد

ھاى نھانى از آن  شد پومپیوس يك رشته نوشته خوانده مى »1«  در دژ ديگرى كه كائنوم
مثرادات به دست آورده و خرسندانه آنھا را بخواند و بدينسان بسیارى از رازھاى پادشاه از 

  .پرده بیرون افتاد

زيرا از آنجا يادداشتھايى به دست آمد درباره اينكه او گذشته از كسان بسیار ديگرى پسر 
چنین آلكايوس ساردى را نابود ساخته و اين كار را  ا با زھر كشته ھمر »2«  خود ارياراثیس

بھره  دوانى نخستین برد بھره آنان شده و اين بى براى آن كرده كه در يك گروبندى اسب
  .گرديده

روى  نیز نگارشھايى كه در زمینه گزارش خوابھاى خود پادشاه يا خوابھاى زنان او در میانه
شرمانه كه مثرادات به برگزيده خود  ھايى بى ھم در آنجا نامه .داده بود به دست افتاد

اى ھم از  نامه: گويد مى »4«  ثئوفانیس. نوشته يا از او دريافته بود پیدا گرديد »3«  مونیمه
   به »5«  آن روتیلیوس

______________________________  
)1.(Caenum   

)2.(Ariarathes   

)3.(Monime   

)4.(Theophanes   

)5.(Rutilus   
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دست آمد كه به مثرادات نوشته و بسیار كوشیده بود كه او را به كشتار رومیان آسیا 
  .برانگیزد
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باشد كه ثئوفانیس از پیش خود  اند كه اين سخن جز تھمت نمى ولى بسیار چنین دريافته
را ھمپايه روتیلیوس نیافته و او را دشمن ساخته و اين يا از آن جھت است كه او 

  .خواسته پومپیوس را از خود خرسند گرداند داشته و يا از اين جھت كه مى مى

  .زيرا روتیلیوس در تاريخ خود نام پدر پومپیوس را برده و او را بدترين مرد زنده به شمار آورده

اكى به كارھايى برخاست از آنجا پومپیوس به شھر آمپیوس آمد و در اينجا در سايه ھوسن
زيرا خود او بارھا از لوكولوس نام . گیرى خواند اى رسید كه بايد نام آن را جھان و به نتیجه

دھد  برده و چنین بدگويى كرده بود كه ھنوز دشمن را از میان برنداشته فرمانھا بیرون مى
كه دشمن را از  كنند جھانگیران اين كار را زمانى مى. كند و بخششھايى به اين و آن مى

  .میان برداشته از رھگذر او به يكبار آسوده شده باشند

با چنین بدگويیھايى اكنون خود او زنده بودن مثرادات را و اينكه وى در خاك بوسفوروس با 
تر و نیرومندترى آماده ايستاده است فراموش ساخته تو گويى ھمه كارھا به  سپاه آراسته

  .بخشید آورد و پاداش به اين و آن مى ه سامان مىھا را ب انجام رسیده كه كوره

در اين ھنگام انبوھى از سركردگان و فرمانروايان بر سر او گرد آمده نیز پادشاھانى از 
  .كه شماره آنان كمتر از دوازده تن نبود پیش او بودند) آسیايیان(وحشیان 

ويسد به پاس احترام خواست نامه براى پادشاه اشكانى بن از اين جھت بود كه او چون مى
  .نخواند» شاھانشاه«اين پادشاھان به رسم ديگران در عنوان نامه او را 

خواست به سوريا دست يافته از درون عربستان پیشرفت  ھوس ديگرش اين بود كه مى
نموده تا كنار درياى سرخ برسد و بدينسان خاك خود را از ھر سوى به اقیانوس بزرگ 

زيرا او در آفريقا نخستین رومى بود كه دامنه . اى آباد را فراگرفتهبرساند كه گرداگرد زمینھ
را  »1«  چنین در اسپانیا درياى آتالنتیك ھم. ھاى خود را به اقیانوس رسانید شھرگیرى

  .سرحد خاك خويش ساخت

سپس در اين لشكركشى آخرى خود از دنبال آلبانیان بسیار كم مانده بود كه تا كنار درياى 
  پس با اين آرزو لشكر خود را به حركت آورد و بدانسو بود كه لشكرھاى او. رسدھوركانیا ب

______________________________  
)1.(Atlantic   
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ديد كه دنبال كردن او با سپاه  از آن سوى درباره مثرادات مى. گرداگرد درياى سرخ را بگیرند
اين بود كه . رو باشد چه او در گريختن زيانكارتر است تا در جنگ روبه بیمناكى مىكار 
به اين قصد . باشد تر ديگرى را بر او برگمارد و آن گرسنگى مى خواست دشمن سخت مى

بانى برگماشت كه بازرگانى را كه به سوى بوسفوروس  بود كه كشتیھايى را براى ديده
  .آذوقه بدانجا نقل نمايد مرگ او را كیفر قرار داد روند بپايند و به ھر كس كه مى

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


پس از اين كارھا سپاه را برداشته روانه گرديد و قضا را در راه به مردگانى برخورد كه 
ھمچنان روى خاك مانده بودند و اينان از آن سپاھیانى بودند كه در جنگ بدبختانه 

آنان را به خاك نسپرده بود،  تريیاريوس با مثرادات كشته شده بودند و اينكه لوكولوس
  .جھت ديگرى بر بیزارى سپاھیان از او گرديد

بودند  »1«  سپاھیان پومپیوس در زيردست افرانیوس به تازيانى كه در پیرامون كوه امانوس
پرداختند و خود او به سوريا در آمده چون ديد كه پادشاه قانونى يا طبیعى در سراسر آنجا 

دست يافته  »2« نیز به يودايیا. ا واليتى از روم گردانیدنیست از اين جھت آنجا ر
  .آريستوبولوس پادشاه آنجا را دستگیر ساخت

اى از آنھا آزادى بخشیده به حكمرانان خودكامه  پاره شھرھا را از نو بنیاد گذاشت و به پاره
برد و  بیشتر وقت خود را در راه داورى و دادگسترى به سر مى. كه داشتند كیفر داد

داد و در ھر كجا كه  خاست فیصله مى گفتگوھايى را كه میانه پادشاھان و كشورھا برمى
  .فرستاد توانست حاضر باشد كمیسیونى از كسان خود را مى خود نمى

از جمله چون در میان ارمنیان و پارتیان كشاكش بر سر يك رشته زمینھايى برخاست و ھر 
رگزيده اختیار را به اينان سپرد كه گفتگوھا را دو سوى داورى را به او سپردند سه تن را ب

  .از دو سوى شنیده در میانه داورى كنید

زيرا چنانكه آوازه زور و نیروى او به ھمه جا رسیده بود شھرت دادگرى و پاكدلیش كمتر از 
آن نبود و خود اين نیكى و پاكدلى او بود كه پرده بر روى بدكردارى دوستان و پیرامونیان او 

زيرا اگرچه اين جربزه را نداشت كه جلوگیرى از بدكردارى ديگران كرده كیفر به . یدكش مى
  .كرد ھا را مى آنان بدھد ولى رفتار خود او جبران آن بدكردارى

______________________________  
)1.(Amanus   

)2.(Judaea  بخشى از سوريا يا به عبارت بھتر بخشى از فلسطین بوده است كه مردم
  .اند ا جھود بودهآنج

  376: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نامى بود كه بیش از ديگران بر وى چیرگى  »1«  در میان دوستان او يكى ديمتريوس
داشت و او از بندگى آزاد شده و خود جوان بسیار ھوشیارى بود ولى در كارھا گستاخى و 

  :نمود و داستان آينده درباره او روى داد اندازه مى پروايى بى بى

فیلسوف كه آن زمان جوانى بیش نبود ولى شھرتى بسزا داشت و خود مردى  »2« كاتو
نمود كه آن شھر را تماشا كند و اين به ھنگامى بود  د ھمت بود سفرى به انطاكیه مىبلن

پیمود و ھمراھانش  خود او چنانكه عادت داشت پیاده راه مى. كه پومپیوس در آنجا نبود
سوار اسب بودند و چون در نزديكى دروازه شھر انبوھى را ديدند كه ھمگى رخت سفید 

اند  يك سوى راه ايستاده و پسر بچگان در سوى ديگر آن ايستادهاند و نوجوانان در  پوشیده
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كنند و اين كارى  زيرا پنداشت كه مگر آن پذيرايى رسمى است كه از او مى. كاتو برآشفت
  .داشت بود كه وى ھرگز دوست نمى

حال به  ھرحال به ھمراھان خود دستور داد كه پايین آمده ھمراه او راه بروند و چون بااين به
در  »3«  گروه نزديك شدند سردسته آن گروه با بساك گل در يك دست و ريسمان آن

  :دست ديگر جلو آمده پرسید

  رسد؟ او كى مى! آيا ديمتريوس را ديديد؟

  :از اين پرسش ھمراھان كاتو به يكبار خنديدند و خود كاتو تنھا اين جمله را گفت

  !بیچاره شھر! آخ

  .ا درگذشتآنكه پاسخى ديگر بدھد از آنج و بى

پروايیھاى ديمتريوس تاب آورده و با اين رفتار از  ھرحال خود پومپیوس بر گستاخیھا و بى به
اند ھر زمان كه پومپیوس دوستان خود را براى  گفته. كاست نفرت مردم نسبت به او مى

نشست، در  آمدند ھمچنان به حال انتظار مى خواند تا ھمگى آنان نمى میھمانى مى
آنكه پرواى نیامدن ديگران را بكند پیش از وقت خود را به روى تخت  تريوس بىحالى كه ديم

ھنوز پیش از آنكه به ايتالیا باز گردد كوشكى با . پرداخت گسترد و به آسودگى مى مى
شكوه براى نشیمن خود در بیرون روم خريده و خیابانھاى قشنگى برانداخته و جاھا براى 

  ورزش و

______________________________  
)1.(Demetrius   

)2.(Cato گويد از فیلسوفان روم بوده چنانكه خود او ھم مى.  

ھاى درخت غار  مقصود از ريسمان ھمان است كه در جاى ديگر شرح داده كه شاخه). 3(
  .اند گرفته را به ريسمانھا كشیده و به نام احترام در برابر بزرگان مى

  377: ارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت پلوت

گردش ساخته و آنجا را به نام خود ديمتريوس نامیده بود ولى پومپیوس كه آقاى او بود تا 
  .نمود فیروزمندى سومى خود به ھمان نشیمنگاه عادى و ساده ديرين بسنده مى

نھاد در پھلوى آن  راست است كه سپس چون آن تیاتر مشھور را براى مردم روم بنیاد مى
با اين ھمه چندان نیك نبود . خويشتن ساخت كه بھتر از خانه ديرين بود نشیمنى نیز براى

  .كه مايه رشك مردم باشد

كسى كه پس از پومپیوس خداوندگار آن خانه گرديد سخت در : اند كه گفته زيرا چنان
  :پرسید شگفت شده و مى
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  .اند اين است آنچه براى ما نقل كرده! خورى پومپیوس بزرگ كجاست؟ پس اطاق شام

زيستند پادشاه آنان كه تاكنون زور و نیروى رومیان را به  مى »1« تازيانى كه در نزديكى پترا
ھا به پومپیوس  گرفت اكنون او نیز به ترس افتاده سخت بیمناك گرديد و نامه شمار نمى

خواست او را در  حال پومپیوس چون مى بااين. فرستاده فرمانبردارى و فروتنى از خود نمود
و فرمانبردارى استوار نگاھدارد سفرى با لشكر به سوى پترا كرد و اين  فروتنى

زيرا آن را يك گونه گريز . لشكركشى او بود كه روى ھم رفته در نزد گروه بسیار نیك ننمود
به ويژه . دانستند از وظیفه مھم خود كه دنبال كردن مثرادات دشمن ديرين روم باشد مى

شد و گفتگو بر  كرد و آماده جنگ مى سیج ساز و برگ مىكه مثرادات اين زمان دوباره ب
به ايتالیا خواھد تاخت، ولى پومپیوس در  »3« و پايونیا »2« زبانھا بود كه از میان اسكوثیا

تر است  انديشید كه سپاه مثرادات را در جنگ در ھم شكستن آسان پیش خود چنین مى
  .تا او را دنبال كردن و دستگیر نمودن

تصمیم داشت كه با دنبال كردن او خود را فرسوده نگرداند، بلكه منتظر  از اين جھت
نشسته و در اين میان روزھاى انتظار را صرف سركوب دشمنان ديگر كند و بدينسان بھره 

  .از فرصت بردارد

ھاى پترا رسیده و  زيرا ھنگامى كه او به نزديكى. ولى فیروزبختى نقشه ديگرى پیش آورد
فراشته و نشیمن برگزيده بود و خود او بر اسبى سوار و در بیرون در جايى چادر برا

نمود ناگھان چند پیكى سواره از پونتوس با خبرھاى شادمانى فرا  لشكرگاه ورزش مى
  رسیدند و اين از

______________________________  
)1.(Petra   

)2.(Scythia جايى است كه  خوانیم و مقصود مى» سك«اى است كه ما  سكوتیا نام تیره
  .اند ولى ندانستیم كجا مقصود است اى از اين تیره نشیمن داشته دسته

)3.(Paeonia بخشى از ماكیدونى بوده.  

  378: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھاى خود داشتند پیدا بود و اين رسمى بود كه رومیان  ھاى غار كه بر سرنیزه شاخه
  .داشتند

آنان را ديدند از ھر سوى به گرد پومپیوس شتافتند ولى پومپیوس كه  سپاھیان ھمین
خواست ورزش خود را به انجام برساند، لیكن از خروش و غوغاى  پرواى آنان را نكرده مى

ھا را از دست پیكان برگرفت و جلو آنان  سپاھیان ناگزير گرديده از اسب پايین آمد و نامه
  .افتاده به سوى لشكرگاه روانه گرديد

در اينجا تريبونى نبود و آنچه در جنگھا رسم است كه كلوخھاى زمین را بريده و بر روى ھم 
در اينجا آن نیز نبود و سپاھیان از شتابزدگى و ناشكیبايى . كنند چیده تريبون درست مى
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روى ھم چیدند و پومپیوس بر روى آن ايستاده به سپاھیان مژده مرگ مثرادات را داد كه 
با دست خود زندگانیش را به پايان آورده و  »1«  دن پسر خود فارناكیسدر نتیجه شوري

فارناكیس ھر چه در آنجا ھست به نام خود و به نام روم به دست گرفته چنان كه در 
  .ھاى خود اين را نوشته بود نامه

اندازه نمودند و  رفت شادى بى از شنیدن اين خبر ھمه سپاھیان بدانسان كه انتظار مى
چنانكه گويى با مرگ يك تن مثرادات . ايان قربانیھا نموده و به جشن پرداختندبراى خد

  .چندين ھزار دشمن از جلو روم برخاسته

پومپیوس چون بدينسان جنگ را بسیار زودتر از آنكه امیدوار بود به پايان رسانید از 
ذرد عربستان به آھنگ بیرون رفتن حركت نمود و با شتاب از خاكھايى كه بايستى بگ

گذشته سرانجام به شھر آمیسوس رسید در اينجا ارمغانھاى فراوانى كه فارناكیس 
نیز او چندين الشه مرده از خاندان پادشاھى و الشه خود . فرستاده بود به او رسید

اش شناختن دشوار بود زيرا طبیبان كه الشه را  مثرادات را فرستاده بود، ولى او را از چھره
با اين ھمه كسانى كه مايل به شناختن . مغز او را نخشكانیده بودندمومیايى كرده بودند 

  .ھاى زخم بشناختند او بودند از نشانه

خود پومپیوس تاب ديدن آن را نداشت و براى آنكه خويشتن را از حسد خدايان آسوده 
رختھاى گرانبھاى او از بزرگى و پربھايى زرھش . گرداند آن را به شھر سینوپى فرستاد

دزديده  »2«  ارزيد جوبلیوس شمشیربند او كه به چھار صد تالنت مى. آور نبود شگفتكمتر 
   و به

______________________________  
)1.(Pharnaces   

)2.(Jublius   

  379: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

برادر ھمشیر  »1«  تاج او را كه خود شاھكار صنعت بود گايوس. آرياراثیس فروخته بود
  .پسر سوال به وى بخشیده »2«  مثرادات به خواھش فااوستوس

پومپیوس از اين كارھا آگاھى نداشت ولى سپس چون فارناكیس بیامد و او از چگونگى 
  .آگاھى يافت به ھمه آن خیانتكاران كیفر داد

گردانیده بود با پس از اين كارھا كه پومپیوس ھمه سامانھا را داده و آن سرزمین را ايمن 
شكوه و سرفرازى بیھمالى حركت كرده روى به سوى میھن خود روانه گرديد و چون به 

رسید به شھريان آزادى بخشید و اين در سايه میانجیگرى ثئوفانیس  »3«  شھر میتولینى
بود و در مناظره كه شاعران فصل به فصل داشتند و اين ھنگام تنھا زمینه آن گزارش 

  .رگشايیھاى پومپیوس بود نیز ھمه را به حضور رسانیدپیكارھا و شھ
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اش را تھیه نمايند كه از روى آن تیاترى  خود، تیاتر را نیز بسیار پسنديده دستور داد نمونه
رسید درسھايى را كه ھمه  »4«  تر و بھتر بنیاد گزارد و چون به رودس در روم ولى بزرگ

  پوسیدونیوس. از ايشان يك تالنت بخشیددادند شنیده و به ھر يكى  فیلسوفان آنجا مى
دانشمند علم بديع در زمینه آفرينش  »6«  اى را كه در جلو او ھرماگوراس مناظره »5«

  .گیتى داشت نیز نشر كرده است

تر  در آتن نیز نوازشھا به فیلسوفان كرده پنجاه تالنت پول داد كه شھر را آبادتر و قشنگ
ترين شكوه و با  رھا پومپیوس امید آن داشت با بزرگآمدھا و كا با اين پیش. گردانند

پذير است به ايتالى باز گردد و خاندان خود را  بلندترين نامى كه براى يك آدمى صورت
باشد، ولى آن نیروى باالتر  خواھان ديدار خود يابد بدانسان كه او خواھان ديدار ايشان مى

ھاست و ھر  ن صفاى خوشبختىاز طبیعت كه ھمیشه كار و عادت آن، تیره گردانید
آمیزد اين زمان  نمايد آن غم و اندوه در او مى فیروزبختى يا بزرگى كه براى كسى روى مى

. ساخت بختى براى وى تھیه مى اندركار داشت و غم و تیره در خاندان پومپیوس نیز دست
ن ھنگام كه در نبودن او رختخواب وى را آلوده گردانیده پومپیوس آ »7« بدينسان كه موكیا

ولى چون اين زمان به . كرد رسید پروا نمى دور بود و كار بسیار داشت خبرھايى كه مى
   شد، اين تر مى ايتالى نزديك

______________________________  
)1.(Gaius   

)2.(Faustus   

)3.(Mitylene   

)4.(Rhodes جزيره معروف درياى سیاه.  

)5.(Posidonius   

)6.(Hermagoras   

)7.(Mucia زن پومپیوس   

  380: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

جا طالقنامه براى آن زن  ساخت و از ھمان نزديكى انديشه او را بیشتر متوجه آن كار مى
گاه پس از آن جھت اين كار را در نگارشى يا در گفتگويى باز ننمود و ما  ولى ھیچ. فرستاد

  .يابیم مى »1« سیسرو علت آن را تنھا در نگارشھاى

خبرھاى گوناگونى درباره پومپیوس پراكنده شده و اين خبرھا پیش از خود او به روم 
  .رسیده و در آنجا شورش و جنبش برپا ساخته بود

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


خواھد با ھمان سپاه بیكران تا روم پیش رفته و آن  خبرھا در اين زمینه بود كه وى مى
  .مانرواى روم گرداندشھر را به دست گرفته خود را يگانه فرو

كراسوس فرزندان و كسان خود را برداشته از شھر بیرون رفت و اين يا از آن جھت بود كه 
خواست بدينسان شوريدگى مردم و خشم  ترسید و يا از آن جھت كه مى به راستى مى

  .رفت آنان را بیشتر گرداند و اين احتمال بیشتر مى

ھمه سپاھیان را براى سان عام پیش خود خواند و  كه به ايتالیا درآمد ولى پومپیوس ھمین
بر آنان سخنانى گفته و رسم بدرود به جا آورد كه ھر يكى به شھر و جاى خود برود، ولى 

و اين پراكندن سپاھیان . متوجه باشد كه به ھنگام برپا كردن جشن فیروزى نزد او بشتابد
بدينسان كه مردم در . داد چون خبر آن میانه مردم پراكنده گرديد نتیجه بس شگفتى

شھرھا چون شنیدند پومپیوس بزرگ تنھا با يك دسته كوچكى از دوستان نزديك خود 
گذرد چنانكه تو گويى از گردش و تماشا باز  ابزار از خاكھاى آنان مى تھیدست و بى

گردد نه از جنگى كه در آن فیروزى يافته است ھركس كه اين را دانست آھنگ او كرد  مى
  .نمودند كردند و به جلوش افتاده راه مى گفتند و از او پاسبانى مى ى درود بر او مىو ھمگ

سرانجام چنان شد كه گروھى كه بر سر وى گرد آمد بیشتر از آن سپاھیان بودند كه از 
خواست ھرگونه تبديل در كار كشور بدھد و بنیاد نوينى بگذارد  سر خود پراكند كه اگر مى

  .آنكه نیازى به سپاھیان خود پیدا نمايد توانست بى مى به دستیارى اين گروه

شمارد كه يك فرماندھى پیش از انجام جشن فیروزى او به شھر  بارى چون قانون روا نمى
درآيد پومپیوس كس به سناتوس فرستاده خواھش كرد كه به نام نوازش به او بگزيدن 

   است) كانديدھا(كه يكى از نامزدھا  »2« كونسوالن را به تأخیر بیاندازند تا او بتواند باپیسو

______________________________  
)1.(Cisero خطیب معروف روم.  

)2.(Piso   

  381: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اين شگفت . ولى در برابر اين خواھش اوكاتو ايستادگى كرد و آن را نپذيرفت. رو شود روبه
خرسند گرديده دلیرى و آزادگى را كه به تنھايى در راه نگھدارى  كه پومپیوس از اين كار او

قانون و داد از خود نموده بود بسیار پسنديد و سخت آرزومند گرديد كه او را به سوى خود 
بكشد و دوستى او را به ھر بھايى باشد خريدارى كند و به اين قصد چون كاتو دو دختر 

را براى خويش و ديگرى را براى پسرش خواھر داشت پومپیوس يكى از آن دختران 
خواھد از  خواستگار گرديد ولى كاتو اين كار را نپسنديده چنین پنداشت كه پومپیوس مى

اى است كه به او  اين راه رخنه در بنیاد سرفرازى و نیكنامى او پديد آورد و آن خود رشوه
خويشاوندى با شود و با آنكه زن و خواھر او سخت ناخرسند بودند كه از  داده مى

  .پومپیوس بزرگ چشم بپوشند وى پرواى ايشان نكرده آن درخواست را رد كرد
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كوشید كه آفرانیوس را به كونسولگرى برساند و در اين راه  در اين میان پومپیوس مى
بخشید تا رأى به اين كار بدھند از اين جھت مردم در  پولھايى به اين دسته و آن دسته مى

نمودند و چون پرده از روى كار برداشته شده ھمگى آن را  شد مىباغھاى او آمد و 
گفتند كه پومپیوس جايگاھى را كه  دانستند نا خرسندى سختى نمودار شد و چنین مى

اى خواستار  براى خود او در پاداش يك رشته خدمتگذاريھا داده شد براى يك مرد نابرازنده
  .خواھد آن را با پول خريدارى كند است و مى

  :ين بود كه كاتو به زن و خواھر خود خطاب كرده چنین گفتا

آبروگرى او ما نیز آلوده  نموديم كنون در اين بى ھرگاه ما با پومپیوس پیوند خويشاوندى مى
  .گرديديم مى

  .از اينجا آن دو زن به خطاى خود اذعان نموده دانستند كه رأى كاتو بھتر از رأى آنان بوده

پومپیوس گرفته شد چندان بزرگ و پرشكوه بود كه با آنكه دو روز را جشن فیروزى كه براى 
ساز و برگى كه براى اين كار آماده نموده بودند . به آن صرف كردند باز وقت بسیار تنگ آمد

  .و به مصرف نرسیده بود براى جشن بزرگ ديگرى بس بود

گشوده شده از كشیدند كه بر آنھا نامھاى كشورھاى  ھايى را مى پیشاپیش ھمه لوحه
و كولخیس و ايبريا و آلبانیا و سوريا  »1« پونتوس و ارمنستان و كاپادوكیا و بافالگوگیا و ماد

چنین ھمه  چنین فنیكیا و فلسطین و يودايیا و عربستان و ھم و كیلیكیا و مبسوپوتامیا و ھم
  .نیروھاى دزدان دريايى چه در آب و چه در خشكى نوشته شده بود

______________________________  
  !ندانستیم پومپیوس ماد را كى گشاده بود؟). 1(

  382: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھاى گوناگون دژھا و استواريھا كه به دست آمده كمتر از ھزار شمرده  در اين سرزمین
روى ھم رفته ھشتصد كشتى از . شد، نیز شھرھا چندان كم از نھصد شھر نبود نمى

گذشته از . سى و نه آبادى با دست او برپا گرديده بود. دزدان دريايى به دست آمده بود
ھا حساب ھمه مالیاتھاى امپراطورى قید گرديده و نشان داده شده بود  اينھا در آن لوحه

كه پیش از شھر گشايیھاى پومپیوس ھمه مالیاتھا به اندازه پنجاه ملیون بوده ولى پس از 
نیز نشان داده شده بود كه . یزان آن تا ھشتاد و پنج ملیون باال رفتهآن شھرگشايیھا م

پومپیوس به اندازه بیست ھزار تالنت از پول نقد و ظروفھاى زرينه و سیمینه و آرايش ابزار 
گذشته از آنكه تا اين ھنگام به سپاھیان بخش يافته بود كه . بر آن گنج جمھورى آورده

  .شد و پانصد درھم مىتنھا سھم خود او دست كم ھزار 

شد گذشته از سردستگان دزدان دريايى  اسیران جنگى كه در اين جشن ھمراه آورده مى
زن خود  »1«  ديگرى زوسیمى. يكى پسر تیكران پادشاه ارمنستان با زن و دختر خود

چھارمى خواھر پادشاه مثرادات با پنج پسر . تیكران، سومى آريستوبولوس پادشاه يودايیا
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نیز گروھانى از آلبانیان و ايبريان با پادشاه . ته از اينان زنانى از اسكوثیا بودندخود گذش
  .شد كوماگینى ھمراه آورده مى

چنین ابزارھاى جنگى فراوان كه از آن ھر يك جنگى كه خود با يكى از سركردگان  ھم
ھمه مايه ولى آنچه بیش از . شد زيردست او كرده و فیروز درآمده بودند جداگانه آورده مى

شد و خود سرفرازى بود كه ھیچ رومى ديگرى بھره از آن نداشت  سرفرازى او شمرده مى
زيرا ديگران ھم از رومیان . اين بود كه سومین فیروزى او بر سومین قطعه گیتى روى داده

ولى فیروزيھاى اين نخستینش بر افريكا و دومینش بر . بودند كه سه بار فیروزى يافته بودند
و سومینش بر آسیا و در اين جشن چنین نمودار بود كه وى ھمه گیتى را گرفتار كرده اروپا 

  .آورد با خود مى

كوشیدند از ھرباره او را مانند الكساندر بزرگ گیرند روا  اما سال او، كسانى كه مى
ولى راستى را سال او . شماردند، جز اينكه داراى سى و چھار سالش بشناسند نمى

  .ودنزديك به چھل ب

______________________________  
)1.(Zosime  با آنكه خود تیكران بزرگ گردنكشى نكرده بود براى چه اين زن را دستگیر

  .توان پى برد كه پومپیوس ھم از خودخواھى بركنار نبوده از اينجا مى! اند؟ كرده بوده

  383: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

چون  شد و ھم برايش بھتر مى. رسانید اين زمان زندگانى را به پايان مىھرحال اگر او  به
زيرا عمرى كه پس از اين زمان كرد نتیجه آن . الكساندر ھمه عمر با فیروزبختى گزارده بود

ھايى بود كه نتوانست به چاره  يا فیروزيھايى بود كه مايه دشمنى مردم گرديد و يا بدبختى
  .بكوشد

ه در سايه برازندگى خود در شھر روم پیدا كرده بود اين نیرو را تنھا در راه چه او نیرويى را ك
برد و اين بدكرداران ھر چه پیشرفت كرده رونق  ھاى ديگران به كار مى ھوادارى از بدكردارى

كاست و سرانجام كه برانداخته شد يكى از  يافتند از شكوه و رونق كار خود او مى مى
به كار رفت نیروى خود او بود درست ماننده يك دز استوارى در نیروھايى كه در اين راه 

میان يك شھرى كه چون به دست دشمنان افتاد از آنان ھمان پشتیبانى را دارد كه از خود 
  .خداوندان دز داشت

به ھمین سال، قیصر پس از آنكه به پشتیبانى نیروى پومپیوس چندان بزرگ گرديد كه 
ارى كند اين ھنگام وسیله برانداختن و ويران كردن آن نیرو بتواند دستگاه خود را نگاھد

شرح داستان اين است كه لوكولوس چون از . گرديد كه او را به اين جايگاه رسانیده بود
احترامى نموده بود سناتوس از او  آسیا برگشت و پومپیوس در آنجا با وى بدرفتارى و بى

بازگشت آن نیكى و پذيرايى سناتوس پذيرايى نیكى كرد و چون پومپیوس ھم به خانه 
درباره لوكولوس ديگر بیشتر گرديد و اين از بھر آن بود كه از سركشى پومپیوس جلوگیرى 

  .انگیختند كه رشته حكمرانى را در دست بگیرد بكنند و لوكولوس را برمى
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ه و نشینى را دريافت آسايى و خانه ولى لوكولوس اين زمان از كار دلسرد گرديده و لذت تن
حال براى يك چند زمانى ھم كه بود خود را به نبرد با  بااين. به كار ديگرى مايل نبود

ھاى خود را كه  ھاى سختى بر او كرده كارھا و رتبه پومپیوس آماده ساخت و حمله
پومپیوس از او گرفته بود دوباره به دست آورد و در سايه پشتیبانى كاتو در سناتوس برترى 

  .بر او يافت

ارج ناگزير گرديد كه  در اين يك كشاكش بى. یوس چون از امیدھاى خود نومیدى يافتپومپ
  .به تريبونان مردم پناھنده شود و خويشتن را به دسته جوانان ببندد

اى بود و او  نامى بود كه بدترين و بیعارترين مرد زنده »1«  يكى از آن جوانان كالديوس
داد كه وى را  گردانید و به مردم چنین نشان مى پومپیوس را برداشته اين سو و آن سو مى

ھاى  ھم چون ابزارى در دست خود دارد و بدينسان او را در جايگاه بازار در میان دسته
  مردم از

______________________________  
)1.(CIodius   

  384: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

بخواند و قانونھا پیشنھاد كند و بدينسان مردم  ھا كشید تا خطبه اين سوى به آن سو مى
  .را ھوادار خود گرداند و بر بزرگى خود بر چشم آنان بیفزايد

خواست اين بود كه  در انجام اين كارھا پاداشى كه كالديوس براى خود از پومپیوس مى
او نیز (سیسرون را كه دوست او بود و او آن ھمه كارھاى نیكى را كرده بود رھا كند 

با اين ھمه سیسرون چون در حال بیمناكى بود و از او يارى جست ) سیسرون را رھا كرد
بست و  آمدند در به روى ايشان مى او وى را نزد خود نپذيرفت و آنان كه به میانجیگرى مى

اين بود كه سیسرون كار خود را سخت يافته و از نتیجه محاكمه ترسیده پنھانى از روم 
  .بگريخت

ھنگام قیصر از لشكركشى بازگشته و سیاستى را پیش گرفت كه براى اكنون در اين 
گردانید، ولى كارى بود كه ھم بر  اندازه مى بسیار سودمند بود و براى آينده نیروى او را بى

و اين زمان نامزد كونسولى نخستین . پومپیوس و ھم بر جمھورى زيانھاى بسیار داشت
انديشید  يافت از اينجا مى كراسوس را به ھم خورده مىخود بود و چون میانه پومپیوس و 

  .كه اگر با ھر كدام نزديك شود مايه دشمنى آن ديگرى خواھد بود

نمود ولى او  كوشید آنھا را آشتى دھد و اين كار اگرچه به خودى خود نیك مى اين بود مى
ھاى  دستهدانست كه  زيرا نیك مى. خاست جز به قصد نیرنگ و بدانديشى به آن برنمى

باشد كه جدايى آنان  نشینان مى مخالف در جمھورى ھم چون پاروى كشتى ھمه كشتى
دارد و اگر ھمگى آنان دست به ھم داده به يك  از راه راست نگه داشته از برگشتن باز مى

  .ريزد گردد و ھمه چیز او به دريا مى سو بیافتند ناگزير كشتى كج شده راه برمى
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خوردگى كارھاى جمھورى را از دشمنى پومپیوس  سانى به ھماين بود كه چون سپس ك
گفت كه شما در اين باره  دانستند كاتو خردمندانه به ايشان مى و قیصر با ھمديگر مى

زيرا نه اين دو تیرگى . اندازيد كنید كه ھمه گناه را به گردن دو تیرگى اينان مى اشتباه مى
ته ايشان بود كه نخستین ضربت را بر امروزى ايشان بلكه آن ھمدستى و يگانگى گذش

  .بنیاد جمھورى رسانید

قیصر چون بدينسان به كونسولى برگزيده شد ناگھان خواست كه به نوازش طبقه پست و 
) كلونیھا(ھايى  چیز بپردازد و قانونھايى نوشته و از تصويب گذرانید درباره اين كه بنه بى

ن سمت خود را از ارج و بھا انداخته و بنیاد نھاده شود و زمینھا بخش گردد، بدينسا
كه كونسول ديگرى بود  »1«  كونسولگرى را يك گونه تريبون مردم گردانیده و چون بیبولوس

   با اين قانون

______________________________  
)1.(Bibulus   

  385: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

پشتیبانى نمايد و در برابر آن قانون ايستادگى  بايست از او مخالفت نمود و كاتو ھم مى
  .كند

قیصر پومپیوس را بر میدانگاه عمومى كه براى برگزيدن نمايندگان بود آورده و در پیش 
  :ھاى مردم به او روى گردانیده پرسید دسته

  نمايند چیست؟ آيا عقیده شما درباره اين قانونھا كه كسانى ايستادگى در برابر آن مى

  :قانونھا را به نیكى ستوده، قیصر دوباره پرسیدپومپیوس 

پس چون كسانى با زور در برابر اين قانونھا ايستادگى كنند آيا شما آماده ھستید كه در 
  برابر آنان پشتیبانى از مردم نمايید؟

  :پومپیوس پاسخ داد

با  آرى من آماده خواھم بود و اگر كسانى با شمشیر ايستادگى نمودند من در برابر آنان
  .شمشیر و كالخود آماده خواھم بود

  .اى تاكنون سر نزده بود قاعده از پومپیوس ھرگز چنین سخن يا كار زورآمیز و بى

گفتند او نانديشیده اين جمله را  كوشیدند و مى اين بود دوستان وى براى عذر تراشى مى
اد كه خود را ابزار د ولى كارھاى او كه پس از اين روى داد آشكاره نشان مى. بر زبان رانده

دختر  »1« از جمله اينكه ناگھان و برخالف ھمه انتظارھا يولیا. دست قیصر ساخته است
  .قیصر را به زنى خود گرفت
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بود و بايستى چند روزه با او عروسى كند و براى آنكه كااوپیو  »2« با آنكه نامزد كااوپیو
پسر سوال بود به زنى به وى خشمناك نگردد دختر خود را كه پیش از آن زن فااوستوس 

  .داد

  .دختر پیسو را به زنى گرفت »3« خود قیصر نیز كالیفورنیا

خواست با زور  آمد پومپیوس شھر را پر از سپاھى ساخته ھر كارى را مى در نتیجه آن پیش
  .برد پیش مى

رفت ناگھان بر  از جمله آنكه چون بیبولوس كونسول ھمراه لوكولوس و كاتو به فوروم مى
  .سر او ريخته ريسمانھاى او را پاره كردند و يك ظرف پلیدى را بر سر خود بیبولوس ريخت

رفتند به سختى زخمى  چنین دو تن از تريبونان مردم كه ھمراه بیبولوس راه مى ھم
گرديدند و چون بدينسان فوروم را از دشمنان خود پیراستند قانونھا را كه درباره بخش 

  .ند به تصويب رسانیده به كار پرداختندزمینھا آماده ساخته بود

______________________________  
)1.(Julia   

)2.(Caopio   

)3.(Calephurnia   

  386: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

رسید از اين جھت ھمگى به  نه تنھا اين كار بلكه چون از آن قانون بھره به انبوه مردم مى
ھاى  اين بود كه ھمه كارھا و رتبه. ھر كارى ايشان را آزاد گزاردندايشان گرايیدند و به 

. پومپیوس كه لوكولوس در برابر آنھا ايستادگى نموده بود اين زمان ھمه آنھا را دريافت
پنج  »1«  براى قیصر ھم گال را چه در درون كوھستان آلپ و چه در بیرون آن با ايلوريكوم

  .ساله دادند

سپس براى سال آينده پیسو پدر زن . ار لگیون درست به او سپردندنیز لشكرى داراى چھ
يكى از چاپلوسان پست نھاد را از دوستان پومپیوس به كونسولى  »2«  قیصر و گابینیوس

  .برگزيد

گزاشت و با آنكه كونسول شمرده  اى روز مى در مدت اين تبديلھا بیبولوس در گوشه
ولى از آن سوى . ود را به مردم نشان ندادشد ھشت ماه سپرى گرديد كه او ھرگز خ مى

اما كاتو اين . ھاى پر از تھمت و شكايت درباره ھر دوى ايشان به بیرون فرستاد فرياد نامه
زمان پیغمبرى گرديده ھمچون كسى كه دست به گنجینه غیب داشته باشد در سناتوس 

خواھد آمد  كارى جز اين نداشت كه ھر آنچه بر سر جمھورى و بر سر خود پومپیوس
اما لوكولوس پیرى را بھانه كرده به عنوان اينكه سال وى بیشتر از آن . گويى نمايد پیشین
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گذارى  آسايى و خوش اش باشد به تن است كه پرداختن به كارھاى كشورى شايسته
  :پرداخت و اين بود كه پومپیوس فرصت به دست آورده درباره او چنین گفت مى

  .تر از پرداختن به كارھاى كشورى است ى ناشايستهبراى يك مرد پیر كامگزار

  .گرفت ولى خود اين سخن دامن خود او را نیز مى

زيرا چندى پس از اين نگذشت كه خودش نیز دل به زن جوان خويش داده و با او به 
پرداخت كه ھمه روز و شب را با او در باغھا و بیرون شھر به خوشى گزارده  كامگزارى مى
شود و كار به آنجا رسید كه  نداشت كه در فوردم چه كارھايى كرده مى ھرگز پرواى آن

ترين و  كالديوس كه اين زمان تريبون مردم شده بود زبان به نكوھش او باز كرد و گستاخ
  .داشت رسواترين زشتى را درباره او روا مى

نگى تا قبرس زيرا او چون سیسرو را از شھر بیرون راند و كاتو را نیز به دستاويز يك كار ج
ديد  دور ساخت قیصر نیز اين ھنگام به گال مسافرت كرده بود و از آن سوى كالديوس مى

دھد از  بینند كه ھمه چیز را با رضايت آنان انجام مى كه مردم او را به چشم پیشوايى مى
  .كوشید كه پاره از تصمیمھايى را كه به نام پومپیوس گرفته شده لغو سازد اين جھت مى

______________________________  
)1.(Illyricum كوھستان و سرزمینى در اتريش و ھنگرى امروزى.  

)2.(Cabinius   

  387: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

تیكران را كه اسیر آورده شده بود از زندان بیرون آورده ھمراه خود اين سو و آن سوى 
خواست  رسانید و بدينسان مى بیشترى مى گردانید و بر دوستان پومپیوس گزند مى

  .پیروزى خود را بیشتر گرداند

روزى به ھنگامى كه پومپیوس به شنیدن دعوايى پرداخته بود كالديوس با يك دسته از 
سروپا و بدكردار فرا رسیده خود او بر بلندى ايستاد و روى به مردم كرده يك  مردم بى

  :رشته پرسشھايى آغاز كرد

كند؟ كیست  دكردار؟ كیست آن كسى كه در راه كس ديگرى كوشش مىكیست سردار ب
  ...خارد؟  آن كسى كه سر خود را با يك انگشت مى

داد و آن مردم صدا به صدا انداخته  كرد و به دامن خود تكان مى او اين پرسشھا را مى
  :گفتند موافق حركتھاى او به ھر پرسشى پاسخ مى

  !پومپیوس
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به ويژه كه او تا اين زمان نام خود را به بدى . درى كوچكى نبود اين براى پومپیوس پرده
اندازه گرديد ھنگامى  رو نشده بود و دلتنگى او بى آمدى روبه نشنیده و با يك چنین پیش

آمد خرسند است و آن را كیفر خیانت او بر كسیسرو  كه شنید كه سناتوس از اين پیش
  .زخم زدن و حمله كردن كشید ولى كار در اينجا ھم نايستاده تا. داند مى

زيرا يكى از بندگان كالديوس در فوروم ديده شد كه با شمشیرى در دست از میان مردم 
كشید و آھنگ پومپیوس كرده و پومپیوس ھمین را عنوان ساخت و  خود را به زمین مى

درى و بدزبانى كالديوس سخت بیمناك بود تا او سمت تريبونى داشت بیرون  چون از پرده
نیامد و در خانه خود نشسته با دوستانش در اين باره شورھا داشتند كه از چه راھى 

  .خشم سناتوس و بزرگان را فرو نشاند

كردند يكى اين بود كه گوللبو پیشنھاد كرد يولیا را طالق دھد و از  پیشنھادھايى كه مى
یشنھاد ولى پومپیوس به اين پ. دوستى قیصر دست برداشته به سوى سناتوس بگرايد

  .پروا نكرد

ديگرى راھنمايى نمود سیسرو را از دور راندگى باز گرداند چه او ھمیشه دوست نزديك 
  .اين را به آسانى پذيرفت. كالديوس بوده و نزد سناتوس ارجمندى دارد

اين بود برادر سیسرو را ھمراه يك دسته انبوھى از ھواداران به فوروم آورد كه در آنجا 
را خواستار شود و چون اين كار كرده شد پیكار سختى برخواست كه  بازگشت برادر خود

  چند

  388: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

تنى زخمى شده و چند تنى كشته گرديدند و سرانجام فیروزى بھره او گرديده كالديوس 
  .زبون گرديد

ومپیوس با برد كه میانه پ كه به شھر بازگشت كوششھا به كار مى سیسرو ھمین
سناتوس آشتى دھد و در نتیجه نطقھايى كه به ھوادارى از پومپیوس كرد به قانون گندم 
آوردن به روم پیشرفت داد و خود در سايه اين قانون دوباره پومپیوس را فرمانرواى سراسر 

ت زيرا به دستور اين قانون ھمه بندرھا و بازارھا و انبارھا و به عبار. خاك و آب روم گردانید
  .شد تر ھمه اختیار برزگران و بازرگانان به دست او سپرده مى كوتاه

  :زد اين بود كالديوس دوباره فرصت به دست آورده چنین تھمت مى

اند تا چنین  گزارند، بلكه گندم را ناياب گردانیده نه اينكه قانون را از جھت نايابى گندم مى
زور خود را بیشتر سازند و پومپیوس را خواھند كه  قانونى را بگزارند و بیش از اين نمى

كردند كه يك  ديگران ھم بنا به قانون به چشم آن نگاه مى. دوباره فرمانرواى روم گردانند
كونسول است تا بدينسان پومپیوس داراى نیروى  »1« نیرنگ سیاسى از سمت اسپنثر

  .ستاده شودترى گردد و خود او براى يارى كردن به بطلمیوس پادشاه به مصر فر بزرگ
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ھرحال اين يقین است كه كانیديوس تريبون قانونى آماده كرد درباره اينكه پومپیوس به  به
آنكه سپاھى ھمراه او باشد و تنھا دو تن لكتور پاسبانى او بكنند به  عنوان يك فرستاده بى

 مصر گسیل شود تا در میان پادشاه بطلمیوس و زيردستان او از مردم الكساندر میانجیگرى
  .بنمايد

پذيرفت، ولى سناتوس به بھانه آنكه  اگرچه شايد اين پیشنھاد را خود پومپیوس مى
ھرحال در اين میانه كاغذھايى در  به. خواھد جان او را به خطر بیاندازد آن را نپذيرفت نمى

  :نوشتند پیرامون فوروم و در نزديكیھاى سناتوس ديده شد كه بر روى آنھا مى

ايه سرفرازى بزرگى است كه پومپیوس به جاى اسپنثر سردار او اين براى بطلمیوس م
  .باشد

نويسد كه بطلمیوس مصر را گزارده بیرون رفت و اين نه از راه  اين را نیز مى »2«  تیماگینس
ناچارى بود بلكه تئوفانیس او را به اين كار واداشت تا بھانه به دست پومپیوس نیفتد و 

ولى بديھاى تئوفانیس تا اين اندازه . باره توانگرى نیاندوزددوباره فرمانروايى نیابد و دو
نبايستى بود كه ما اين داستان را باور نمايیم چنانكه سرشت و خوى خود پومپیوس ھم 

  .گزارد مجالى براى باور كردن آن باز نمى

______________________________  
)1.(Spinther   

)2.(Timagenes   

  389: روايت پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به 

بارى پومپیوس چون اختیار كار گندم را به دست گرفت كسان و بستگان خود را به ھر سو 
و افريكا رفته در ھمه جا انبارھاى پر  »1« فرستاد و خود او از دريا به سیسیلى و ساردينیا

ى در خواست به سوى روم حركت نمايد ناگھان طوفان بزرگ از گندم پیدا كرد و چون مى
ولى خود پومپیوس جلو افتاده به . دريا پديد آمد چنانكه ناخدايان ھمگى به ترس افتادند

زد ما از سفر  ناخدايان دستور داد كه لنگر بردارند و اين زمان بود كه به آواز بلند داد مى
  .ناگزيريم ولى از زنده ماندن ناگزير نیستیم و بايد برويم

نیز يارى كرد و به آسودگى به روم رسید و بازارھا را پر از  باكى او بخت با اين دلیرى و بى
گندم و دريا را پر از كشتى ساخت و از اينجا نه تنھا در روم در ھمه شھرھاى ديگر 

  .خوردنى روى به فراوانى نھاد

بسیار بزرگ شده بود و او اگرچه در  »2«  در اين ھنگام قیصر در سايه جنگھاى خود در گول
نمود در  مى »5«  و بريتون »4«  سويیوى »3«  دور و گرفتار كارھاى مردم بیلگآشكار از روم 

كرد و در  نھان به دستیارى تدبیرھاى رو پوشیده در میان مردم روم براى خود كار مى
آمدھاى مھم سیاسى در زير پرده با پومپیوس نبرد و كشاكش  سراسر كارھا و پیش

  .نمود مى
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كرد  ويى تن و اندام او بودند و جنگى كه با وحشیان مىسپاھى را كه گرد سرداشت تو گ
كرد تا  تو گويى نه به قصد دست يافتن بر آنان بلكه به قصد ورزش تن و اندام خود مى

در ھمان حال زر و سیم و ديگر . بدينسان او را براى كارھاى مھم ديگرى آماده گرداند
اده بدستیارى آنھا مردمان را گرفت به روم فرست ھاى گرانبھا كه از دشمن مى گنجینه

و كونسوالن و ديگران ارمغانھا  »7«  و پرائیتوران »6«  به ھمگى از ايديالن. فريفت مى
ھا روانه ساخت و به خرجھاى ايشان كمك  ھم براى زنان ايشان ھديه. فرستاد مى
  .خريد بدينسان ھمه را با پول مى. نمود مى

گاه  زمستان »8« بدينسوى گذشته در شھر لوگاتا آن اندازه كه چون از كوھستان الپ 
  گرفت در

______________________________  
)1.(Sardinia   

نام قديمى سرزمینھايى است كه اكنون كشورھاى فرانسه و بلژيك و  Gaule گول). 2(
  .سوئیس و قسمتى از آلمان بر جاى آن است

)3.(Belgae نامند مردمى كه امروز خود را بلژيك مى.  

)4.(Suevi   

)5.(Brtton   

)6.(Aedil اى از قاضیان كه بیشتر براى تفتیش كارھاى توده برگزيده  ايم دسته چنانكه گفته
  .شدند مى

)7.(Praetor شدند دسته ديگرى از قاضیان كه برگزيده مى.  

)8.(Luca   

  390: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كوشید كه پیشتر  آھنگ نزد او كردند و ھر كسى مىھاى انبوھى از مردم  ھمان جا دسته
از جمله دويست تن عضو سناتوس در آنجا بودند كه از . از ھمه خود را نزد وى برساند

در يك زمان در جلو در او چندان ريسمانھا ديده . جمله ايشان پومپیوس و كراسوس بود
آن كونسوالن و برائتوران بود شد كه شماره آنھا كمتر از يك صد و بیست نبود و اينھا از  مى

ھمه اينانى را كه به ديدن او آمده بودند كیسه پر از پول و دل پر . كه در آنجا گرد آمده بودند
از امید باز گردانید ولى با كراسوس و پومپیوس به يك رشته گفتگوھايى آغاز كرد درباره 

ه نامزد گردانند تا اينكه با ھم دست يكى كنند و خودشان را براى كونسولى سال آيند
  .ھايى را از سپاھیان براى رأى دادن بفرستد قیصر نیز به نوبت خود دسته
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سپس چون به كنسولى برگزيده شدند ھر يكى بیدرنگ در اين راه بكوشند كه واليتھايى 
و قیصر ھمان . براى فرمانروايى خود در دست گیرند و اختیار لگیونھايى را داشته باشند

و چون خبر اين قرارداد . را كه دارد ھمچنان تا پنج سال ديگر داشته باشداختیار و سمتى 
ايشان پراكنده گرديد در روم ھمه سرشناسان تكانى خوردند و در يك انجمنى بنام 

خواھند براى  آشكار در پیش مردم از ھر دوى ايشان پرسید كه آيا مى »1«  ماركیلینوس
  كونسولى برگزيده شوند يا نه؟

م پافشارى داشتند كه پاسخ اين پرسش داده شود نخست پومپیوس زبان به و چون مرد
  :سخن باز كرده چنین گفت

  .شايد خواھم خواست و شايد نخواھم خواست

  :كراسوس كه نرمتر از او بود چنین پاسخ داد

  .من انديشیده آنچه را كه به سود جمھورى بیابم خواھم كرد

فشارى داشت و اين بود پومپیوس برآشفته ولى ماركیلینوس در حمله به پومپیوس پا
  :گفت

من او را از اللى بیرون آورده ناطقى گردانیدم و از گرسنگى رھا كرده به سیرى رسانیدم و 
  .تواند اين است كه اين ھنگام خوددارى نمى

كاتو تنھا . گرى دست كشیدند بیشتر نامزدان از كوشش درباره برگزيده شدن به كونسول
  :گفت چه مى. دومیتیوس را بر آن واداشت كه سستى ننمايد »2«  يك تن لوكیوس

گرى بلكه در راه آزادى است كه خودكامان بكندن  اين كوشش اكنون نه در راه كونسول
  .كوشند ريشه آن مى

______________________________  
)1(Mlarcellinus   

)2(Lucius Domitius   

  391: صايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، 

باشد و در سايه  دانستند كه كاتو مرد يك دنده مى و چون ھواداران پومپیوس نیك مى
ھمان يكدندگى و پافشارى اختیار ھمه سناتوس را به دست گرفته و اين زمان 

ترسیدند كه مبادا سرشناسان و پیشروان را در اينجا نیز به سوى خود بكشد و آنان را  مى
د اين بود قرار دادند كه به يكبارگى با دومتیوس مخالفت كرده با خويشتن ھمداستان گردان

  .و او را از درآمدن به فوروم مانع شوند
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دار دومتیوس را كه مشعل در  به اين قصد يك دسته را با ابزار جنگ فرستادند و آنان مشعل
  .كشید بكشتند و ھمه ديگران را پراكنده گردانیدند جلو او براى رفتن به فوروم مى

  .كرد زخمى بر بازوى راست زدند شته از اينھا به خود كاتو كه دفاع از دومتیوس مىگذ

بدينسان كونسولگرى يافته، و در پیشرفتھاى ديگر خود نیز پرواى كسى يا چیزى را 
خواستند كاتو را به پرايتورى برگزينند و گرد آمده  از جمله ھنگامى كه مردم مى. كردند نمى

پومپیوس به دستاويز بد فال زدن آن انجمن را به ھم زد و سپس بودند كه رأى بدھند 
  .را براى پرايتور برگزيدند »1«  ھا را با پول فريفته واتینیوس دسته

از  »2«  پس از اين كار دنباله آن قراردادى كه با قیصر داشتند به دستیارى تريبونیوس
در سمت خود تا پنج سال ديگر تريبونان مردم، قانونى را تھیه كردند درباره اينكه قیصر 

  .چنان بازماند ھم

را سپردند و به خود پومپیوس ) اشكانیان(براى كراسوس ھم سوريا و جنگ با پارتیان 
  .افريقا و اسپانیا را دادند

نیز چھار لگیون سپاھى را به او سپردند كه دو لیگون از آنھا را به قیصر واگذاشت تا در 
  .اشندجنگھاى او در كاراول ھمراه ب

كراسوس چون دوره قونسولگرى را به پايان رسانید بیدرنگ به سوى شرق و سرزمین 
خود رفت، ولى پومپیوس براى باز كردن تیاتر خويش ديرزمانى در روم ماند و چون تیاتر باز 

گونه بازيھا و ورزشھا و ھنرھا را تماشا كردند و ھرگونه موسیقى را  شد در آنجا مردم ھمه
شد كه در اين  شد و با آنھا كشتى گرفته مى یز در آنجا شكار درندگان مىن. گوش دادند

آنچه بیش از ھمه مايه شگفتى بود و ترس بر دلھا . میان پانصد شیر كشته گرديد
  .انداخت جنگ فیالن بود مى

______________________________  
)1.(Vatinius   

)2.(Trebonius   

  392: پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت 

ھا نیز  در اين نمايشھا و ورزشھا شھرت پومپیوس بیش از پیش گرديد و از آن سوى كینه
روى داد از اين جھت كه او كارھاى خود و لگیونھا را به ديگران و جانشینان خود سپرده و 

 گزارد و اين خود يا خويشتن در ايتالیا به ھمراھى زن جوان خود با گردش و خوشى روز مى
داشت و دل به او باخته بود و يا از اين  اندازه دوست مى از آن جھت بود كه زنش را بى

ھرحال جدايى از  به. گذاشت جھت كه آن زن دل به اين باخته و او را براى سفر آزاد نمى
توانستند و اين خود مايه شگفت بود كه زنى با آن كمسالى با اين شوھرى  يكديگر نمى

ورزيد و اين نتیجه پايدارى او در وظیفه شوھرى و  دانسان عالقه مىبه اين سالخوردگى ب
  .زندارى و میوه نیكو رفتارى وى بود
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كرد، به ويژه با زنان و از اينجا آنان را به سوى  زيرا ھمیشه با نرمى و مھربانى رفتار مى
  .باشد روسپى بھترين گواه اين سخن مى »1«  كشید چنان كه داستان فلوراى خود مى

گزيدند ناگھان زد و خوردى روى داد و چند تن در پھلوى  ك روز در انجمنى كه آيديل برمىي
پومپیوس كشته گرديدند و اين بود كه رختھاى پومپیوس خونین گرديده دستور داد كه آنھا 

را عوض كنند و چون نوكران رختھاى او را به خانه آوردند و شتابزده و سراسیمه به اين سو 
ويدند و قضا را آن بانوى جوان اين ھنگام آبستن ھم بود و چون چشمش به د و آن سو مى

ديد به يكباره افتاده غش كرد كه  آن رختھاى خونین افتاد و آن شتاب و تالش نوكران را مى
با سختى توانستند دوباره او را به ھوش بیاوردند و از اين حادثه رنجور افتاده بچه را 

  .بیانداخت

نمودند از جھت  یوس را از رھگذر بستگى او با قیصر نكوھش مىآن كسانى كه پومپ
  .داشتند دلبستگى به اين بانو معذورش مى

سپس او بار ديگر آبستن گرديد و دخترى زايید ولى در بستر زائويى بدرود زندگى گفت و 
پومپیوس براى خاك سپردن او در سراى . اش چند روز بیشتر پس از وى زنده نبود بچه

ولى مردم بر او چیرگى كرده و جنازه را از دست او . ج ھمه چیز كرده بودخويش بسی
به جا آوردند و در اين كار احترام خود آن ) بھرام(گرفته رسم سوگوارى را در میدان مارس 

  .بانوى جوان مرگ بیشتر منظور بود تا احترام پومپیوس كه در آنجا بود

   اى بود كه د آمد و اين از جھت طوفان آيندهآمد ناگھان در شھر تكانى پدي پس از اين پیش

______________________________  
)1.(Flora   

  393: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

زيرا مردم ھمه بر اين انديشه بودند كه خويشاوندى كه میانه آن . ھمگى بیم آن را داشتند
  .وسیله براى فرو نشاندن ھوسھاى ايشان بودهدو تن بود و اين ھنگام بريده گرديده يگانه 

رسید، درباره اينكه كراسوس در آنجا كشته گرديده و از اين ) ايران(سپس ھم خبر از پارتیا 
چه ھر دو از . توانست برپا خیزد آمد جنگى بود كه در درون روم مى راه مانع ديگرى از پیش

او زنده بود باز با يكديگر پومپیوس و قیصر تاكنون چشم بر كراسوس داشتند و تا 
ولى اكنون كه او نیز از میان برداشته شد ناگزير بر سر بخش . نمودند نیكورفتارى مى

ھاى سرشت  آيد و اين از شگفتى سمت و سرزمین او كشاكش و دو تیرگى پديد مى
خود پومپیوس . آدمى است كه سرزمینھايى به آن پھناورى گنجايش ھوس و آز او را ندارد

  :گفت اى چنین مى خطبه در يك

ام كه خودم امید داشتم و زودتر از آن كناره  من ھمیشه به ھر كارى زودتر از آن آمده
كه پراكنده كردن سپاھیان بھترين گواه اين سخن  چنان. ام كه شما امیدوار بوديد جسته

  .باشد مى
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ن نیز در شھر خواھد زور خود را رھا نمايد از اين جھت م بینم كه قیصر نمى ولى چون مى
حال  ولى بااين. كوشم خود را در برابر او زورمند گردانم به دستیارى سمتھا و فرمانھا مى

خواھم به او بدگمان باشم، بلكه  ھرگز در آرزوى تغییر دادن به كارھا نیستم و ھرگز نمى
ا ديد كارھاى حكومت ر پروايى نمايم و با آنكه مى خواھم او را به چیزى نشمارم و بى مى

ھايى داده و از اين راه به  سپارند و به مردم شھر رشوه برخالف رضاى او به كسانى مى
كوشید  داد و بدان مى حال ايستادگى از خود نشان نمى شوند بااين كارھايى برگزيده مى

  .حكومت گردد كه شھر پاك بى

كولوس كه شد ديكتاتورى براى روم برگزيده شود و لو در ھمین ھنگام بود كه پیشنھاد مى
يكى از تريبونان بود نخست او به چنین پیشنھادى مبادرت نمود، ولى با اين جسارت جان 

  .خود را به خطر انداخت و كاتو با او به دشمنى برخاسته از تريبونى بیرونش گردانید

درباره خود پومپیوس نیز بسیارى از دوستانش پیش افتاده از جانب او عذرخواھى 
  .گفتند كه خود او ھرگز چنان سمتى را نخواھد پذيرفت ىنمودند و چنین م مى

سپرد كه به كارھاى جمھورى توجه كرده به  از اينجا چون كاتو نطق كرده به پومپیوس مى
  .داد نظم و سامان آن بكوشد او از شرمسارى جز تسلیم و رضا از خود نشان نمى

  394: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كونسول برگزيده شدند، لیكن پس از ديرى چون باز  »1« زمان دومیتیوس و میسالدر اين 
شوريدگیھا پديد آمد و كسى بر سر حكومت نبود و باز گفتگو از ديكتاتور بر زبانھا افتاده و 

بار آوازھا بلندتر از دفعه پیشین گرديده بود دسته كاتو از ترس اينكه مبادا با زور  اين
ن سمت برگزينند چنین تدبیر انديشیدند كه براى بازداشتن وى از آن پومپیوس را براى آ

  .سمت به يك سمت قانونیش برگزينند

بیبولوس كه دشمن پومپیوس بود خود او بیش از ديگران رأى داد كه پومپیوس را يگانه 
كونسول روم برگزينند و چنین امیدوار بود كه از اين راه جمھورى از آن حال شوريدگى 

ولى مردم آن را از . كاھد آيد، يا بارى در سايه كوشش وى از سختى كار مى ىبیرون م
شماردند و اين بود كه چون كاتو به پاى خواست تا نطقى كند  بیبلوس سخت شگفت مى

  :لیكن او پس از اندكى خاموشى چنین گفت. ھمگى انتظار مخالفت را داشتند

ولى چون ديگرى آن را . ام اوردهمن ھرگز چنین رأيى را نداشتم و آن را من پیش نی
  .نمايم باشم و از آن پیروى مى پیشنھاد كرده من نیز ھمداستان مى

  :سپس گفت

ھرگونه حكومت بھتر از نداشتن حكومت است و من در اين زمان آشفتگى كسى را براى 
  .شناسم حكومت بھتر از پومپیوس نمى
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چنین قانونى گزارده شد كه پومپیوس در نتیجه اين گفتار ھمگى يك زبان آن را پذيرفتند و 
يگانه كونسول باشد و نیز اختیار به او سپرده شد كه اگر خواست كس ديگرى را براى 

  .ھمدستى با خود برگزيند با آن شرط كه تا دو ماه ديگر بدرود زندگى نگويد

بدينسان به دستیارى سولپیكیوس كه در آن زمان فترت جانشین بود پومپیوس يگانه 
ل اعالن گرديد و از اين رھگذر پومپیوس از ته دل سپاسگزار كاتو بود و خود را مديون كونسو
نمود كه پند و رھنمايى در زمینه كارھاى حكمرانى از  شناخت و از او خواھش مى او مى

  .وى دريغ نگويد

  :گفت ولى كاتو در پاسخ او مى

نه از بھر او بلكه از بھر گزارى نمايد زيرا من اين كار را  پومپیوس نبايد از من سپاس
اما درباره پند و راھنمايى اگر از من چنین رھنمايى بخواھد من در تنھايى . جمھورى نمودم

  .گويم گويم و اگر نخواست در آشكار گفتنیھا را مى به خود او مى

______________________________  
)1.(Messala   

  395: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .آمد اين بود رفتار كاتو در ھمه كارھايى كه پیش مى

را به زنى  »2«  دختر میتلوس اسكیپیون »1« پومپیوس چون به شھر بازگشت كورنیلیا
و او دوشیزه نبوده بیش از آن زن پومپیوس پسر كراسوس بود كه در پارتیا كشته . گرفت
  .گرديد

گى ديگرى ھم داشت و آن درس اين بانوى جوان گذشته از جوانى و زيبايى، برازند
فھمید و از  نواخت و رياضیات را خوب مى خواندگى او بود و آنگاه ساز را بسیار نیك مى

گیر زنان  برد و با اين دانش و ھنر ھرگز غرورى كه ھمیشه دامن درس فلسفه لذت مى
امى گونه عیب يا بدن نیز ھیچ. داد گیرى از خود نشان نمى دانشمند است نداشت و بھانه

  .تفاوت سال او را با شوھرش كسانى پسنديدند. در خانه پدرى او نبود

زيرا كورنیلیا از ھر جھت شايسته ھمسرى پومپیوس بود نیز كسانى اين را سبكى براى 
كسى كه در چنین ھنگام پاشیدگى كارھا رشته : گفتند شماردند و مى جمھورى مى

خواھند بدانسان كه از يك  آن پاشیدگى را مىاند و از او چاره  اختیار را به دست او سپرده
شود چنین كسى بساك گل بر سر خود نھاده به عنوان  طبیب چاره بیمارى خواسته مى

دانستند كه آن كونسولگرى  برگزارى جشن عروسى به اينجا و آنجا برود و اين كسان نمى
به چنان سمت  او خود باليى بر جمھورى است و اگر دوره فیروزبختى روم بود ھرگز كسى

  .داد ناقانونى رضايت نمى

اند دنبال  بارى پومپیوس دقت درباره اين داشت كه كسانى كه با رشوه بر سر كارى آمده
گذاشت تا ايمنى در محاكم برپا باشد و كارھا  ھا در اين باره مى شوند و قانونھا و نظامنامه

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


خود او با يك دسته سپاھى سامانى يابد و در ھر كارى سنگینى و دادگرى منظور گردد و 
  .يافت ھا حضور مى در محكمه

با اين ھمه چون به پدر زن او اسكیپیو تھمتى زده شد او سیصد و شصت تن قاضى را به 
خانه خود خوانده و به آنان گفتگو كرد كه درباره آن متھم رفتار مھرآمیز نمايند و اين بود كه 

  .به محكمه آمد دعوى خود را پس گرفتند مدعیان چون ديدند اسكیپیو ھمراه خود قاضیان

آمد مردم از پومپیوس بدگويى سختى كردند و اين بدگويى در سايه پیش  بر سر اين پیش
   زيرا خود او قانونى گزارده بود درباره اين كه ھیچ. تر گرديد ھر چه سخت »3«  آمد پالنكوس

______________________________  
)1.(Cornela   

)2.(metellus Scipion   

)3.(Pelancus   

  396: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

با اين قدغن خود او به . كس زبان به ستايش يكى كه در زير محاكمه باشد باز نكند
محكمه آمده آشكار زبان به ستودن پالنكوس باز كرد تا آنجا كه كاتو كه قضا را در اين باره 

  :گوش خود گذاشت و پاسخ او را چنین گفت كهيكى از قاضیان بود دست به 

  .توانم گوش به اين سفارش كه مخالف قانون است بدھم من نمى

در نتیجه اين كار بود كه كاتو را به قضاوت نپذيرفته پیش از آنكه حكم داده شود او را 
  .برداشتند

  .آبروگرى بھره پومپیوس نشد ولى قاضیان ھم پالنكوس را محكوم ساختند و جز بى

كه مردى در رتبه كونسولگرى بود تھمتى به او متوجه  »1«  اندكى پس از آن ھوپسايوس
گرديد و او منتظر شده ھنگامى كه پومپیوس از گرمابه بیرون آمده براى شام خوردن 

رفت فرصت به دست آورده خود را به پاى او انداخت و از او درخواست مھر و دستگیرى  مى
  :ى كرده چنین گفتنمود ولى او پاك بیپرواي

  .من اكنون كارى ندارم جز آنكه شام خودم را بخورم

  .و از او درگذشت

نمودند،  اين اندازه طرفگیرى از پومپیوس خطاى بزرگى بود و مردم ھرگونه بدگويى از او مى
در پنج . ولى ديگر كارھا جز تالش پاكدالنه از او سر نزد و حكومت را به سامان و نظام آورد

  .كونسولگرى پدر زن خود را نیز به ھمدستى برگزيده و او را ھم كونسول گردانیدماه آخر 
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سمتھايى كه داشت براى چھار سال ديگر ھمچنان در دست او گزارده شد با اين شرط 
  .كه ساالنه يك ھزار تالنت از گنجینه براى خرج و ماھانه سپاھیان خود برگیرد

قیصر پیش آمده و براى او كه آن ھمه نیكیھا را  اى از ھواداران اين كار باعث شد كه دسته
  :گفتند براى جمھورى روم انجام داده بود نیز امتیازى بخواھند و چنین مى

ھرحال او سزاوار اين است كه دوباره به كونسولگرى برگزيده شده و سمتى كه اكنون  به
ورده ديرزمانى به دارد بر مدت آن افزوده شود تا بتواند بر سرزمینى كه با جنگ به دست آ

ايمنى فرمان راند و چنین نباشد كه ديگرى به جاى او رفته نتیجه كوششھاى او را بھره 
  .خود سازد

______________________________  
)1.(Hypsaeus   

  397: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خواست  گويى مىدر اين باره اندك كشاكشى برخاست و پومپیوس نیز دخالت نموده تو 
گفت بھتر از ھمه آن خواھد بود  ھوادارى از او كند و رشك خود را فرو نشاند و چنین مى

ولى دسته كاتو با اين . كه به قیصر با ھمه نبودنش در روم حق كونسولى داده شود
باشد سپاه  گفتند اگر قیصر خواستار احترام از مردم مى پیشنھاد ھمداستان نبودند و مى

  .رده خويشتن تنھا به شھر بیايدرا رھا ك

خواستند كه آن پیشنھاد پومپیوس پذيرفته  دسته پومپیوس به اين سخن پاسخ نداده مى
  .نمايد نشود و اين خود رشك او را بر قیصر ثابت مى

دولگیون را كه به قیصر عاريت ) ايران(در ھمین ھنگام پومپیوس به دستاويز جنگ با پارتیا 
خواھد با  دانست كه آنھا را براى چه مى و قیصر با آنكه مىسپرده بود بازخواست 

  .شان گردانید و به ھر كدام بخششھايى نمود رويى روانه گشاده

از بیمارى بیمناك سختى كه گرفتار شده بود بھبودى  »1«  در اين میان پومپیوس در ناپلس
در سراسر شھر روم به شادى  »2«  آمد به راھنمايى پراكساگوراس يافت و از بھر اين پیش

  .برخاسته قربانیھا براى خدايان كردند

چنین ديگر  سپس شھرھاى نزديك ھم پیروى كرده به جشن و قربانى پرداختند و ھم
شھرھا و بدينسان در سراسر ايتالى شھرى از بزرگ و كوچك نبود كه چند روزى را با 

  .جشن و شادى به سر نبرد

آمدند چندان انبوه بودند كه ھیچ جايى  اى ديدن او مىكسانى كه از شھرھاى دور بر
ھا ھمه پر از  ھا و شھرھاى بندرى و شاھراه گنجايش آنان را نداشت و اين بود سراسر ديه

  .كردند اين گونه آدمیان بود و ھمگى به جشن و شادى برخاسته قربانى براى خدايان مى
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آمدند و  ا بر دست به ديدن او مىھاى بسیارى با بساكھاى گل بر سر و مشعلھ نیز دسته
نمودند و اين بود كه راه رفتن در  ھا نثار او مى گذشت گلھا و گلدسته چون او از راه مى

گونه پذيرايیھاى مردم از او دلكشاترين و بھترين تماشا بود از اينجا كسانى  رھگذرھا و اين
  .اند ھمین پیش آمدھا را يكى از علتھاى جنگ خانگى دانسته

ديد مغرور شده خود را  آمد مى پومپیوس از اين نوازشھا و پذيرايیھا كه در اين پیش زيرا
   پنداشت و از اين جھت شیوه احتیاط كارى كه پیش از آن ھمیشه فیروزبخت و كامیاب مى

______________________________  
)1.(Napls   

)2.(Praxagoras   

  398: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

داشت  ھشت و بدينسان خود را نگه مى گاه راه میانه روى را از دست نمى داشت و ھیچ
اين زمان آن شیوه را رھا كرد و سخت امیدوار بود كه سپاھیانش ھرگونه دلبستگى به او 

رفت كه  جويند و چندان در اين باره تند مى دارند و سپاھیان قیصر ھرگونه بیزارى از وى مى
گونه زور يا سپاه يا كوشش ديگرى براى جلوگیرى از قیصر نیازمند  یچپنداشت به ھ مى

  .آورم تر از آن پايینش مى كه او را آسان باال بردم آسان گفت چنان نخواھد بود و مى

نامى كه دو لگیون بود و از نزد قیصر زير فرماندھى او  »1«  گذشته از ھمه اينھا آپیوس
بیرون آمده بود از كارھاى قیصر در آنجا گفتگو  بازگشته بودند چون به تازگى از گول

  :گفت نیز او مى. ساخت آمیزى پراكنده مى نمود و يك رشته خبرھاى ننگ مى

پومپیوس اگر در برابر قیصر به زورى جز از زور خود قیصر نیازى پندارد بايد گفت كه اندازه 
  :گفت مى. است شناسد و از ارج خود نزد مردم ناآگاه شھرت و احترام خود را نمى

كه پومپیوس در  زيرا كه سپاه قیصر چندان از او بیزارند و ھواى پومپیوس را دارند كه ھمین
  .برابر قیصر پديدار شود ھمگى آنان بیدرنگ او را گزارده به زير درفش اين خواھند شتافت

بالید كه كسانى كه گفتگوى جنگ خانگى  از اين چاپلوسیھا پومپیوس چندان به خود مى
نیز كسانى اگر . نمود آوردند در پاسخ ايشان به يك خنده ريشخندآمیز بسنده مى پیش مى

گفتند كه شايد قیصر لشكر بر سر شھر بیاورد و ما در اينجا سپاھى براى نگھدارى  مى
  :گفت شھر نداريم وى در پاسخ لبخندى زده مى

را به زمین بكوبم زور و زيرا در ھر گوشه ايتالى كه من پاى خود . ھیچ باك نداشته باشید
  .آورم اى كه دربايست است از پیاده و سواره از زمین بیرون مى سپاه به اندازه

كوشید  اندازه مى گونه دقت به كار برده به پیشرفت كار خود بى ولى از آن سوى قیصر ھمه
فرستاد كه ھر  و ھمیشه در نزديكى سرحد آماده نشسته سپاھیان خود را به شھر مى

گذشته از آنكه بسیارى از بزرگان و . خبر نباشند شود آن را بپايند و بى ى كه مىانتخاب
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كونسول  »2«  كشید كه از جمله آنان پاولوس پیشوايان را با پول فريفته به سوى خود مى
  .بود كه او را در نتیجه پرداخت يك ھزار و پانصد تالنت به دست آورده بود

______________________________  
)1.(Appius   

)2.(Paulus   

  399: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

تريبون مردم بود كه او را از قرضھايى كه داشت آسوده گردانیده و به  »1« ديگرى كوريو
  .سوى خود كشیده بود

چون او  كه با كوريو دوستى داشت و ھم »2«  ھمین حال را داشت ماركوس انتونیوس
  .گرفتار بود

قیصر در عمارت ) يوزباشى(اند كه يكى از سرصدگان  سخن را از روى راستى گفتهاين 
داد و چون ديد سناتوس از بازگزاردن قیصر بر سر سمتش  سناتوس گوش به گفتگوھا مى

  :ايستادگى ورزيد دست بر شمشیر خود زد و چنین گفت

  .ولى اين او را بر سر سمت خود باز خواھد گماشت

داد  ديد و آمادگیھا كه داشت جز ھمین را نشان نمى كه قیصر مىراستى ھم بسیجھايى 
چه او . نمود خواست بسیار منصفانه و خردمندانه مى آنچه كه كوريو براى قیصر مى

  :گفت مى

يا بايد پومپیوس را ھم بر آن واداشت كه از زور و سپاھى كه . يكى از دو كار را بايد كرد
  .ايد آنچه را كه قیصر دارد از او باز نگرفتزيردست خود دارد دست بردارد و يا ب

زيرا اگر ھر دوى ايشان يك تن عادى باشند به ھر قانون و حقى سر فرو خواھند : گفت مى
چنان داشته باشند ھر يكى حد خود را شناخته  و اگر ھر دو زور امروزى خود را ھم. آورد

خواھد از زور يكى از  مىاز اين جھت ھرآنكه . بیش از آنچه دارد خواستار نخواھد بود
  .ايشان بكاھد خود به زور آن ديگرى افزوده است

  :گفت كونسول به اين سخنان پاسخى نداده مى »3«  ماركیلوس

قیصر يك راھزنى است كه اگر سپاھیان را از گرد سر خود پراكنده نگرداند بايد او را دشمن 
در اين پیشنھاد فیروزمند  لیكن كوريو به ھمدستى انتونیوس و پیسو. كشور اعالم كرد

  .گرديد كه موضوع به گفتگو نھاده شده و رأى درباره آن گرفته شود

خواھد قیصر سپاه خود را پراكنده كند  نخست اين زمینه را به رأى گزاردند كه ھر آنكه مى
  .و تنھا پومپیوس فرمانده باشد، خود را كنار بكشد و در نتیجه بیشتر اعضا كنار كشیدند
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______________________________  
)1.(Curio   

ايم و اين زمان ھنوز  ھمان ماركوس انتونیوس كه ما سرگذشت آن را ترجمه كرده). 2(
  .معروف نبوده و آغاز كارش بوده

)3.(Marcellus   

  400: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

سپاه را پراكنده كنند و ھیچ ولى دوباره اين زمینه به رأى گزارده شد كه ھر دوى ايشان 
  .يكى فرمانده نباشند

در اين زمینه تنھا بیست و دو تن ھوادارى از پومپیوس كردند و ديگران ھمگى ھوادارى 
  .كوريو را برگزيدند

اين بود كه او خود را فیروز يافته و از شادى خويش را به میان مردم انداخت و آنان وى را با 
كش  ھا به او پیش دسته دست زدند و تاجھاى گل و گلگونه شادى پذيرفتند و  ھمه
  .نمودند مى

دارد كه كسى كه سردار يك  زيرا قانون روا نمى. پومپیوس اين ھنگام در سناتوس نبود
  :پا خاسته گفت ولى ماركیلئوس به. لشكرى است به درون شھر بیايد

بینم دو  نكه مىتوانم در اينجا نشسته گوش به اين گفتگوھا بدھم با آ من ھرگز نمى
من با اختیارى كه در . آيند اند و بر سر اين شھر مى ھاى آلپ را گذاشته لگیون سپاه كوه

  .دست دارم كسانى را خواھم فرستاد تا جلوى آنان را بگیرند و از كشور نگھدارى نمايند

 آمد سراسر شھر به ناله و فرياد برخاست كه تو گويى بالى بزرگى روى در نتیجه اين پیش
به آنجا آورده و ماركیلئوس ھمراه سناتوس با فر و شكوه به فوروم رفته با پومپیوس ديدار 

  :كرد و روى به او گردانیده چنین گفت

دھم كه به نگھدارى كشور برخیزى و ھر چه سپاه  من دستور به شما مى! اى پومپیوس
كه براى  »1«  ى لنتولوسكه زير فرمان دارى به كار انداخته و سپاھیان ديگر نیز آماده گردان

  .كونسولى سال آينده برگزيده شده بود به ھمان عنوان گفتگو كرد

اى از قیصر در  ولى پومپیوس برخالف اين برداشت سناتوس در میان ھمگى مردم نامه
آورده باز خواند كه عنوان دلفريبى داشت و پیدا بود كه ھر دوى ايشان سپاه را دور ساخته 

رى جسته به تنھايى در برابر مردم پديد آمده و حساب كارھاى خود را و از سمت خود بیزا
داده داورى را به مردم واگزارند، نتیجه خواندن اين نامه آن بود كه پومپیوس چون خواست 

  .گرى بخواند امیدى را كه داشت خالف آن را پديدار يافت مردم را براى سپاھى
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ى از درون ناراضى بودند بیشترى ھرگز پاسخ زيرا كسانى دعوت او را پذيرفته و آمدند ول
  .انبوه مردم خواستار آشتى و آرامش گرديدند. ندادند

   آمد نخواست لنتلوس كه اين ھنگام نوبت كونسولگرى او رسیده بود با ھمه اين پیش

______________________________  
)1 .(Lentulus   

401: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

لیكن كسیسرو كه اين زمان از كیلیكیا بازگشته بود براى آشتى . سناتوس را فراھم بیاورد
نمود كه قیصر سمت خود را در كارگول رھا نمايد و  كوشید و او چنین پیشنھاد مى دادن مى

چنین سپاه را ترك كند و تنھا دو لكیون نگھداشته به حكمرانى اللوريكوم بسنده كند،  ھم
  .ولگرى بار دوم نیز نامزد باشدولى براى كونس

داشت دوستان قیصر رضايت دادند كه او  پومپیوس چون آن شور و جنبش را دوست نمى
كاتو نیز فرياد . نمود چنان ايستادگى مى ولى لنتلوس ھم. يكى از آن دو را رھا نمايد

  .فتآشتى ھرگز سر نخواھد گر. خورد كند كه دوباره فريب مى كرد كه پومپیوس بد مى مى

كه شھر بزرگى در ايتالیا بود  »1«  ھمان ھنگام خبرھايى رسید كه قیصر بر آريمینیوم
دست يافته و با سپاھیان بر گرد سر خود آھنگ روم را دارد لیكن جمله آخر اين خبر دروغ 

زيرا قیصر در اين ھنگام بیش از سیصد سواره و پنج ھزار پیاده بر سر خود نداشت و . بود
براى رسیدن بازمانده سپاه از آن سوى آلپ درنگ نمايد، بلكه بھتر آن  خواست ھم نمى

خبرى از آمدن او بر سر ايشان بتازد تا  دانست كه در حال پاشیدگى كار دشمن و بى مى
كه سرحد خاك او بود  »2«  فرصت بسیج ساز و برگ ندھد زمانى كه به كنار رود ربیكون

از بزرگى و بیمناكى قصد خود انديشه داشت و رسید اندك زمانى درنگ كرد كه تو گويى 
چون كسى كه چشم روى ھم گزارده خود را از  كرد ولى سرانجام ھم ھنوز جرئت نمى

باالى پرتگاھى به دريا بیاندازد جلو انديشه را گرفته و ھمه بیمھا را از ياد برده لشكر را از 
  .آب بگذرانید

و غوغا از سراسر شھر برخاست و ترسى  كه اين خبر در روم پراكنده گرديد خروش ھمین
در میان مردم پیدا شد كه مايه شگفت بود و تا آن زمان چنان ترسى در روم ديده نشده 

  .بود

  .سراسر سناتوس به نزد پومپیوس دويدند و حكام نیز از دنبال آنان رسیدند

رديد پاسخ پومپیوس اندك درنگى نموده با ت. تولوس درباره لگیونھا و سپاه او پرسش كرد
داد آن دو لگیون كه قیصر باز پس فرستاده آماده ھستند و گذشته از آن از كسانى كه 

توانم تا سى ھزار تن سپاھى آماده  اند به زودى مى پیش از اين سپاھیگرى پذيرفته
  .گردانم

  :از اين سخن او تولوس داد زده گفت
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  !ايد اى پومپیوس شما ما را فريب داده

______________________________  
)1.(Ariminumi   

)2.(Rubicon   

  402: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كه خود مردى  »1«  فاوونیوس. سپس راھنمايى كرد كه كسى را نزد قیصر بفرستند
ھاى  پايه گفته مغز پیچیده خود را ھم نیكوخوى بوده جز اين عیبى نداشت كه سخنان بى

  :پنداشت گفت ساده و پرمغز كاتو مى

  .اى بیرون بیاورى اى پومپیوس كنون بايد پاى بر زمین كوبیده سپاھیانى را كه وعده داده

كرد  كاتو يادآورى مى. تحمل نمود پومپیوس اين سركوفت نابھنگام او را با بردبارى شنیده
  :پومپیوس گفت. سخنانى را كه مدتھا پیش از آن درباره قیصر گفته بود

چون يك دوستى كوشش به كار  كرد، ولى ھم گويیھا مى چون پیغمبرى پیشین آرى كاتو ھم
گونه اختیار و  سپس كاتو پیشنھاد كرد كه پومپیوس را به سردارى برگزينند و ھمه. برد مى

كسى كه خطاى بزرگى را كرده ھم او بھتر : گفت زيرا مى. وانايى به دست او بسپارندت
خود او به سیسیلى . داند كه از كدام راه جلو آن خطا را بگیرد و گذشته را جبران نمايد مى

چنین ديگر اعضاى سناتوس ھر كدام به سرزمینى كه  ھم. كه به سھم او افتاده بود رفت
  .ده شده بود حركت كردنداشان سپر به حكمرانى

بدينسان سراسر ايتالى به شورش برخاسته و ھمگى ابزار جنگ به دست گرفته بودند، 
دانست كه چه كار بايد كرد مردمى كه در بیرون بودند اين ھنگام از  ولى ھیچ كسى نمى

  .ھر سوى روى به شھر آورده بودند

گى و پاشیدگى از اندازه گذشته ديدند شوريد از اين سوى آنان كه در شھر بودند چون مى
دانستند كه حكمرانان بتوانند آن نابسامانى را به سامان بیاورند از اينجا به آن  و دشوار مى

  .رفتند آمدند اينان بیرون مى زودى و شتاب كه بیرونیان به درون مى

از  توانست خود را آرام گرداند و در نتیجه اين ترسناكى و بیمزدگى بود كه ھیچ كسى نمى
گزاردند كه از روى ھوش و انديشه خود راھى بگیرد، بلكه  اينجا پومپیوس را آسوده نمى

نمود كه پیروى از انديشه او كرده شود چه آن انديشه از ترس  گیرى مى ھر كسى سخت
اين بود چه بسا در يك روز . و دلباختگى پديد آمده و چه از دلگیرى و غمگینى سرزده باشد

گونه خبر درستى از دشمن  شد، از آن سوى ھم ھیچ جلو او آورده مى دو رأى ضد يكديگر
  .آمد به دست نمى

   شنید بیدرنگ آن را به آگاھى پومپیوس زيرا ھر كسى ھر خبرى را كه از يك دھانى مى
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______________________________  
)1.(Favonius   

  403: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

پومپیوس . خواست داشت به دشمنى او برمى اگر او آن خبر را استوار نمىرسانید و  مى
ديد ناگزير بر آن سر شد كه شھر را رھا كرده و  چون اين شوريدگى و نابسامانى را مى

بدينسان آن نابسامانى را به پايانى برساند و به ھمه اعضاى سناتوس خبر داد كه از پى 
ك نكند ھوادار قیصر شناخته شده به محاكمه دعوت او شھر را ترك بگويند و اگر كسى تر

كونسوالن از پى او رفته . خود او در تاريكى شب شھر را رھا كرده بیرون رفت. خواھد شد
و از شتابى كه داشتند قربانیھا براى خدايان نگذرانیدند، با آنكه رسم بر اين بود كه پیش از 

به ھم خوردگى خود پومپیوس اين در میان اين كشاكش و . ھر جنگ قربانى بگذرانند
اگرچه . سرافرازى را داشت كه سراسر مردم او را دوست داشته خواھان نیكى او بودند

ولى اينان ھم ھرگز ناخرسندى از . آمد جنگ ناخرسند بودند بسیارى از مردم از پیش
توان گفت، كه كسانى كه تنھا به نام ھمراھى با  كه مى سردار جنگ نداشتند چنان

پیوس و تنھا نگزاردن او از شھر بیرون رفتند شماره آنان بیشتر از كسانى بود كه از پوم
  .ترس و براى آزاد ماندن از آنجا بیرون رفتند

چند روز پس از آنكه پومپیوس از شھر بیرون رفته بود قیصر بدانجا درآمد و خود را خداوند 
كرد تا ترس آنان را فرو نشاند  مىشھر گردانید و با ھمه كس رفتار نیكو نموده مھربانى 

كه يكى از تريبونان بود كه چون او ايستادگى از خود نموده  »1«  مگر با متلوس
گذاشت قیصر دست به گنجینه بیازد قیصر او را تھديد به كشتن كرده بلكه سخنان  نمى

ينسان آن را از ترى را بر زبان راند كه به كار بستن آنھا بھتر بود تا بر زبان راندن و بد درشت
جلو برداشته و آن مقدار پولى را كه دربايست داشت از گنجینه به دست آورده از دنبال 

نمود كه بیش از آنكه سپاھیان وى كه در اسپانیا  پومپیوس بیرون آمد و سخت شتاب مى
  .بودند به وى بپیوندند از ايتالى بیرونش براند

ن در آنجا كشتى به اندازه نیاز پیدا بود به دو رسید چو »2«  اما پومپیوس چون به برندسیوم
كونسول دستور داد كه بیدرنگ به كشتى درآيند و سى كوھورت سپاھیان را در كشتى 

چنین پدرزن خود اسكیپیو را ھمراه  ھم. گردانید »3«  نشانده از جلو آنان روانه دريھاخیوم
جا يك دسته كشتى به سوريا فرستاد كه ايشان ھم در آن »4«  پسر خويش كنايوس
  .جنگى آماده گردانند

   ترين سپاھیان خود را بر سر ديوار به پاسبانى خودش آن شھر را استوار ساخته چابك

______________________________  
)1.(Metellus   

)2.(Brundusium   

)3.(Dyrrhachium   
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و فرمان فوق العاده بیرون داد كه شھريان از شھر بیرون نروند و از ھر سوى  .برگماشت
ھاى شھر تیر نصب كرده بندھا  زمینھاى شھر را كنده خندقھايى پديد آورد و در ھمه كوچه

  .رفت ساخت مگر در دو كوچه كه به سوى كنار دريا مى

كشتیھا نشاند و سپس  گونه آسانى سپاھیان خود را در بدينسان در مدت سه روز با ھمه
عالمتى نشان داده ھمه سپاھیان روى ديوارھا را به سوى كشتیھا خواند و آنان به 

  .چابكى روانه شدند و به كشتیھا پذيرفته گرديدند

قیصر از اينكه ديوارھا را تھى ديد دانست كه پومپیوس با سپاه روانه گرديده و اين بود از 
رم شتاب ناگھان به بندھا و خندقھا دچار گرديده مردم دنبال او شتاب گرفت، ولى در گرماگ

ديدند به رھنمايى برخاستند و او از آن راه برگشته و گرد شھر  شھر چون او را در خطر مى
اند مگر دو  چرخى زده به بندرگاه رسید ولى در آنجا ھمه كشتیھا را ديد كه روانه شده

  .اھى بیش نبودكشتى كه بازمانده بود و در میان آنھا چند تن سپ

اند كه اين سفر پومپیوس بدانسان كه گفتیم يكى از كارھاى مھم  بسیارى چنین پنداشته
ولى خود قیصر سخت در شگفت شد كه كسى كه شھرى . لشكركشى به شمار است

را بدانسان استوار گردانیده بندرھاى دريا را ھم در دست داشته و از آن سوى چشم به 
حال چگونه آن شھر را رھا كرده و به جاى  ز اسپانیا برسد بااينراه لشكرھايى بوده كه ا

  ديگرى سفر نموده؟

بود نه  »1«  گويد زمینه بیشتر مانند زمینه كار پريكلیس سیسرو ھم از او نكوھش كرده مى
  .حال او از رفتار ثمیستوكلیس پیروى نمود بااين »2«  مانند و زمینه كار ثمیستوكلیس

آشكار گرديد و قیصر نیز با كارھاى خود آنان را ثابت نمود كه او از دير ھرحال اين موضوع  به
دوست پومپیوس را دستگیر كرده  »3«  زيرا او چون نومیريوس. كردن سخت بیمناك بوده

بود وى را به عنوان فرستادگى نزد پومپیوس فرستاد و چنین پیام داد كه قرارى از روى 
  .ولى نومیريوس ھم ھمراه پومپیوس سفر كرد. نندبرابرى در میانه داده با ھم آشتى ك

آنكه خونى بريزد و با  بدينسان قیصر در مدت شصت روز خداوند سراسر ايتالیا گرديد بى
خواست از دنبال پومپیوس برود از نبودن كشتى چنان كارى نتوانست و اين  آنكه بسیار مى

  بود

______________________________  
  .و سرداران آتن و داستان جنگ او معروف است يكى از بزرگان). 1(

  .سرگذشت او در بخش يكم آورده شده). 2(

)3.(Numerius   
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كه راه خود را تغییر داده آھنگ اسپانیا نمود تا سپاھیان پومپیوس را در آنجا بسته خود 
  .گرداند

  .نیرومند بزرگى چه در دريا و چه در خشكى آماده گردانیددر اين ھنگام پومپیوس سپاه 

  .پوش داشت زيرا پانصد كشتى زره. پذير نبود اما در دريا زور او برابرى

اما سپاه خشكى از سوارگان . گذشته از يك رشته كشتیھاى سبك كه ھمراه آنھا بود
ھمگى از زيرا . شدند ھفت ھزار تن برگزيده بود كه خود كل كشور روم شمرده مى

  .خاندانھاى نیكنام و توانگر بیرون آمده بودند و ھمگى پاكدل و نیكوسرشت بودند

ولى . اى از اينجا و آنجا فراھم شده بودند اما پیادگان اينان مردم در ھم آمیخته و ناورزيده
زيرا او . آموخت كه لشكرگاه داشت به اينان ھم مشقھايى مى »1« در نزديكى بیرويا

داد بدانسان كه تو  ى ننموده ھمه مشقھاى سپاھیگرى را انجام مىگونه سست ھیچ
  .باشد گويى در آغاز جوانى خود مى

اين خود بھترين راه بود كه سپاھیان را به تكان بیاورد و آنان سخت دلیر و شیرگیر 
ديدند كه پومپیوس بزرگ در سال پنجاه و ھشت سالگى گاھى در  چون مى. گرديدند مى

آسايد و با آن  شود و ھرگز نمى گردد و ھنگامى در نزد سوارگان پیدا مى ىمیان پیادگان م
گزارى و ديگر ھنرھاى جنگى ھمگونه چابكى و  سالخوردگى خود در شمشیربازى و نیزه

  .دھد زير دستى از خود نشان مى

 چند تن از پادشاھان و فرمانروايان در اينجا نزد او شتافته بودند و از حكمرانان روم چندان
  .گرد آمده بودند كه از آنان يك سناتوس درستى پديد آورد

دوست ديرين خود قیصر را كه در ھمه جنگھاى گاول ھمراه او بود رھا كرده  »2«  البیینوس
  .او نیز بدينجا آمده بود

كه پدر او را در گاول كشته بودند و او خود مرد گردنفرازى بود كه تا اين ھنگام  »3«  بروتوس
پومپیوس سالمى نگفته و گفتگويى با وى نكرده بود چرا كه او را كشنده پدر  گاه بر ھیچ

شمرد اين ھنگام وى نیز آمده و زيردستى پومپیوس را پذيرفت و اين كار را به نام  خود مى
  .نمود دفاع از آزادى مى

   سیسرو نیز اگرچه او چیزھاى ديگرى نوشته و پراكنده نموده بود اين زمان عارش آمد كه

______________________________  
)1.(Beroea   

)2.(Labienus   
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)3.(Brutus   
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در شمار آن كسانى نباشد كه در راه فیروزبختى و نیكنامى كشور خود با جان و دل 
  .برند كوشش به كار مى

كه مرد بسیار سالخورده بود و يك پاى  »1«  چنین در ماكیدونى تیديوس سیكستیوس ھم
. لنگ داشت كه چون ديگران او را بدان حال ديدند خنده آغاز كرده به ريشخند پرداختند

كه چشمش بر او افتاد به پا برخاست و به پیشواز دويد و نوازش  ولى خود پومپیوس ھمین
كه در چنین ھنگام  شناخت زيرا آن را بھترين دلیل پاكدلى آن مرد مى. بسیار بر او كرد

سپس در يكى از نشستھاى سناتوس از روى پیشنھاد . گزند به يارى او شتافته است
كاتو قانونى گذرانید درباره اينكه ھیچ كس از مردم آزاد روم جز در جنگ كشته نشود نیز 

  .باشد تاراج كرده نشود ھیچ يك از شھرھايى كه در زير سرپرستى جمھورى روم مى

ت و نام نیك پومپیوس و ھمدستان او را بیش از بیش گردانید كه آنان كه اين قانون شھر
پسنديدند يا چون در جاى دورى بودند و دسترس به ياورى پومپیوس نداشتند  جنگ را نمى

  .كشیدند اينان نیز ھمگى خواھان او گرديده ھمیشه فیروزى او را آرزو مى

با ھمه چیرگى كه داشت ھمیشه مھر با قیصر نیز . نه تنھا پومپیوس بدينسان مھربان بود
  .ورزيد مردم مى

كه چون بر زور و لشكر پومپیوس در اسپانیا دست يافت با آنان رفتار بسیار نیكى  چنان
زيرا فرماندھان را آزاد گذاشت و سپاھیان را بسته خود ساخته ماھانه به ايشان . نمود

  .پرداخت

شته با شتاب از میان ايتالى راه پیموده در سپس كه از اين كار پرداخت دوباره از آلپ گذ
 »2«  نزديكیھاى آغاز زمستان به بندر برندسیوم رسید و از دريا راه پیموده در بندر اوريكوم

نامى از دوستان بسیار نزديك پومپیوس را دستگیر  »3«  و چون يوبیوس. لشكرگاه ساخت
كرده نزد خود داشت از اينجا او را فرستاده گردانیده پیش پومپیوس فرستاده و چنین 

رو شوند و در مدت سه روز ھر دو لشكر خود را  پیشنھاد كرد كه آنان دو تن در يكجا روبه
و با سوگند بنیاد آن را پراكنده بسازند و سپس دوستى پیشین خود را از سر گرفته 

  .حال ھر دو به ايتالیا باز گردند استوار گردانند و بااين

  ولى پومپیوس اين را نیز يكى از تدبیرھاى جنگى پنداشته به سوى كنار دريا شتافت و ھر

______________________________  
)1.(Tidus Sextius   

)2.(Oricum   

)3.(Jubius   
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نیز . در جايگاه استوارى كه بود به دست آورده لشكرھاى خشكى خود را در آنھا جاى داد
توانست از دريا در آنجا پیاده شود به دست گرفت كه  ھمه بندرھايى كه كسى مى

  .افتاد رسید به دست او مى بدينسان ھر چه آدمى يا آذوقه از راه دريا مى

چون بدينسان گرداگرد او گرفته شده بود ناگزير شده كه به جنگ بكوشد از آن سوى قیصر 
و ھر روز حمله بر سر دشمن ببرد و آن دزھا و استواريھا كه آنان داشتند به زد و خورد 

  .شد لیكن در اين زد و خوردھاى كوچك ھم در بیشتر روزھا فیروزى بھره او مى. برخیزد

افتاد و خود بسیار كم مانده بود كه ھمگى مگر در يك جنگى كه شكست سختى بر او 
زيرا پومپیوس در آن روز دلیرانه جنگیده و تنھا در رزمگاه دو . لشكر خود را از دست بدھد

ولى از ترس يا از نتوانستن اين نخواست كه از دنبال آنان تا درون . ھزار تن را بكشت
  .لشكرگاه بتازد

  :گفت بینى نموده مى در اين روز بود كه قیصر پیش

  .امروز فیروزى از آن دشمن خواھد بود اگر كسى در میان آنان باشد كه آن را دريابد

خواستند به يك جنگ  در نتیجه اين جنگ سپاھیان پومپیوس چندان دلیر شده بودند كه مى
ولى خود او با آنكه به پادشاھان دوردست و سردارانى كه . كن آخرى مبادرت نمايند ريشه

حال  كرد بااين ھا نوشته و در آنھا خود را فیروزى يافته ياد مى بودند نامهپیمان  با وى ھم
  .كن مبادرت نمايد خواست به يك جنگ بزرگ ريشه ھرگز نمى

گاه با شمشیر و  دانست تا آن ھنگام ھرگز مغلوبى نديده و ھیچ زيرا لشكرى را كه مى
زبون گرداند، بلكه  خواست چنین لشكرى را با جنگ اند نمى ابزار جنگ شكست نیافته

اش گرداند و از  كوشش وى آن بود كه به قیصر فشار آذوقه داده و از درازى زمان فرسوده
  .اين راه او و لشكرش را زبون گرداند

داشت، ولى پس  تا اين ھنگام ھمیشه او جلو سپاھیان خود را گرفته آنان را آرام نگه مى
ر گرديد چادرھاى خود را كنده از راه از آن جنگ آخرى چون قیصر از كمى آذوقه ناگزي

روانه تسالیا گردد در اينجا ديگر نشدنى بود كه پومپیوس جلو سپاھیان را  »1« آثامانیا
  .بگیرد

زدند كه قیصر بگريخت و از اينجا كسانى بر آن  چه ھمگى آنان صدا به صدا داده داد مى
  .بودند كه روانه ايتالى بشوندانديشه بودند كه از دنبال وى بروند، ولى ديگران خواستار 

______________________________  
)1.(Athamania   
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كسانى نیز بودند كه دوستان يا نوكران خود را فرستاده خانه در نزديكى فوروم كرايه 
  .باشندنمودند كه براى كارھاى خود كه در آنجا خواھند داشت آماده  مى

پومپیوس او را بدانجا فرستاده . (نزد كورنیال شتافتند »1«  چنین كسانى به لسبوس ھم
  .كه مژده اين فیروزبختى را به او برسانند) بود تا ايمن و آسوده بماند

آمد گفتگوھايى شود و  از اين سوى سناتوس دعوت كرده شد كه در پیرامون اين پیش
گفت كه پاداش ھمه كوششھاى ما و تاج  چنین مىچون آغاز گفتگو گرديد افرانیوس 

فیروزى به دست آوردن ايتالى است و آن كسانى كه اينجا را در دست بگیرند به آسانى 
ولى آنچه . يابى كنند توانند از سیسیل و ساردينى و كورسیكا و اسپانى و گاول بھره مى

نزديكى نھاده و دست به نمود ھمانا زادبوم او بود كه در آن  تر مى براى پومپیوس مھم
كرد و اين با ارج و آبروى پومپیوس سازش نداشت كه  سوى او دراز نموده طلب ياورى مى

  .آن را بدانسان در دست يك بیدادگر خودخواه و مشتى بندگان چاپلوس باز گزارد

ديد كه بار دوم از جلو قیصر  چیزى كه ھست پومپیوس ھرگز شايسته آبروى خود نمى
و با آنكه خدا ياورى كرده و به او فرصت دنبال كردن دشمن را داده خويشتن  دورى بگزيند

  .شمرد و آنگاه خود را در پیشگاه خدايان گناھكار مى. را دنبال شده گرداند

و اينكه اسكیپیو و كسان ديگرى را كه داراى پايگاه كونسولى ھستند در يونان و تسالى 
رود كه دچار قیصر گردند و آن ھمه پولھايى كه  مىبا آنكه سخت بیم . پناه بگذارد بى

  .ھمراه دارند و سپاه انبوھى كه با ايشان است به دست دشمن بیفتد

خواست جنگ ھر چه دورتر  گذشته از اينھا پرواى احترام شھر پايتخت را نیز داشت كه مى
ا نشنود و از آن روى دھد و آن شھر ھرگز فشارھايى نبیند و آوازھاى دلخراش جنگجويان ر

  .تنھا پس از پايان جنگ جشن فیروزى بھره آنجا باشد

ھا بود كه پومپیوس از دنبال قیصر راه برگرفت ولى سخت پرواى آن را داشت  از اين جھت
كه با وى به جنگ برخیزد و بیش از ھمه به فشار كوشد و سخت بگیرد و از دنبال او جدا 

  .نشود

به . گردانید ود كه او را در اين عزم خود پافشارتر مىدر اينجا يك رشته جھتھاى ديگر نیز ب
  خواھند نخست سر قیصر را ويژه اين موضوع كه خبرى بر زبانھا افتاده بود كه رومیان مى

______________________________  
)1.(Lesbos   

  409: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ت و اين سخن زبان به زبان گرديده به گوش بكوبند و سپس سر پومپیوس را خواھند كوف
  .او رسید
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گاه  گفتند خود از ترس اين گفتگوست كه پومپیوس كه در مدت اين جنگ ھیچ كسانى مى
گماشت اين ھنگام او را بر سر بنه گزارده خويشتن از دنبال قیصر به  كاتو را به كارى برنمى

برداشته شد كاتو نباشد كه او را  حركت آمد و اين از ترس آن بود كه چون قیصر از میان
  .جويى مجبور گرداند براى كناره

در آن میان كه او سخت نگران حركتھاى دشمن بود از يك سوى ھم بايستى اين آوازھا را 
بشنود و ناگزير باشد كه زور و توانايى خود را نه تنھا براى زبون كردن قیصر بلكه براى زبون 

  .برد كردن كشور خود و سناتوس به كار

خواند و شاه شاھان  مى »2«  چون ھمیشه او را آگاممنون »1«  دومیتیوس آينوباربوس
  .آورد كرد خود بدينسان رشك ديگران را به حركت مى خطاب مى

داشت كه ناگزير شده آشكار  چنین فاونیوس با چاپلوسیھاى بیجاى خود او را آزرده مى ھم
  :بر او نكوھش كرد و چنین گفت

  .انجیر بچینید »3«  امسال را امیدوار نباشید كه در توسكولوم! گرامىدوستان 

ولى لوكیوس آفرانیوس كه به او تھمتى زده بودند درباره اينكه در اسپانیا به خیانت 
ديد كه پومپیوس از روى قصد خوددارى  سپاھیانى را به نابودى انداخته است او چون مى

اين دارم كه كسانى كه بدانسان براى تھمت گفت من شگفتى از  نمايد مى از جنگ مى
خیزيد كه كشور آنان را خريد و فروش  زدن شتاب دارند چرا اكنون به جنگ آن كسى برنمى

  ...كند؟  مى

شد و او كسى نبود كه نكوھش  گونه سخنھا و مانندھاى آن درباره پومپیوس گفته مى اين
شد  نتیجه آن مى. ايستادگى نمايد از كسى بپذيرد يا در برابر امیدواريھاى دوستان خود

  .كه عزم خردمندانه خود را رھا كرده از عزمھاى ديگران پیروى نمايد

   سستى كه در يك ناخداى كشتى ناپسند است بايد ديد در يك فرمانده بزرگ لشكر تا چه

______________________________  
)1.(Domitius Aenobarbus   

)2.(Agamemnon ھاى يونانى سانهاز قھرمانان اف.  

)3.(Tusculum   

  410: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

درست نظیر آن بود كه او به جاى معالجه كردن به بیماريھا و . اندازه ناپسند خواھد بود
آيا نبايد گفت كه . گردانید تبھاى ھمراھان خويش، خود را تسلیم آن بیماريھا و تبھا مى

ودند آن كسانى كه لشكرگاه را باال و پايین رفته و ھنوز از اين ھنگام بیمار و ناتندرست ب
شدند و اسكیپیو و اسپنثر و  ھاى كونسولگرى يا پرايتورگرى خواستار مى براى خود رتبه
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خاستند كه  دومتیوس را نیز ھمدست خود ساخته در اين باره به كشاكش و گفتگو برمى
  آن رتبه جاى وى را خواھند گرفت؟ آيا رتبه واالى كاھنى كه قیصر دارد در

اينان كار را چندان آسان گرفته بودند كه تو گويى با تیكران پادشاه ارمنستان نبرد 
نمايند يا با يكى از فرمانروايان نبطى كارزار دارند، نه با قیصرى كه تا آن ھنگام ھزار  مى

گردانیده و آن  شھر را با شمشیر گشاده و بیش از سیصد گونه مردم را زير دست خود
ھمه كارزارھا را با جنگجويان گاآول و جرمان انجام داده و در ھمه آنھا فیروز در آمده و يك 

ھا نابود گردانیده  ملیون مردم را دستگیر خود ساخته و به ھمان اندازه مردم را در رزمگاه
  .است

نمودند تا آنجا  ھرحال اينان با اين خواھشھاى خام و گفتگوھاى پیچان خود پیشرفت مى به
  .رسیدند »1« كه به دشت فارسالیا

در آنجا به پومپیوس فشارآورده او را برانگیختند كه شوراى جنگى تشكیل دھد و چون 
كه : تشكیل شد، البینوس سردار سوارگان پیش از ديگران به پاخاسته چنین سوگند خورد

نیز ھمگى ديگران . من از جنگ باز پس نخواھم گشت مگر پس از شكستن دشمن
رود و در آنجا  ھمان شب پومپیوس در خواب ديد كه به تیاتر مى. بدانسان سوگند خوردند

مردم پذيرايى شايانى از او كردند سپس ديد پرستشگاه ونوس خداى فیروزمند را با 
  .بسیارى از مالھاى تاراجى بیاراست

يشید مبادا آن آرايش افزود و گاھى میاند از اين خواب آگاھى دل پیدا كرده بر دلیرى مى
زيرا . پرستشگاه ونوس با غنیمتھايى باشد كه از لشكرگاه او به دست قیصر بیافتد

در بیرون ھم يك رشته ترسھا و . رساند قیصرنژاد خود را به آن خداى مادينه مى
سراسیمگیھا در میان لشكر پیدا آمده و چندان داد و فرياد پديد آورد كه اين آوازھا او را از 

  .ب بیدار ساختخوا

نیز نزديك به ھنگام بامداد كه زمان عوض كردن پاسبانان رسیده بود در لشكرگاه قیصر 
با آنكه سپاھیان قیصر ھمه آرمیده بودند و از آنجا يك . ناگھان روشنايى بزرگى پديدار گرديد

   تكه

______________________________  
)1.(Pharsalia   

  411: ت پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به رواي

درباره اين روشنايى است كه خود قیصر . شعله به سوى لشكرگاه پومپیوس كشیده شد
  .ديدم رفتم به روشنى آن گرداگرد خود را مى گويد من چون راه مى مى

اين ھنگام قیصر عزم آن داشت كه چون بامداد بدمد چادرھا را كنده سپاه را به سوى 
چیدند كه بر چھارپايان بار كرده با  اھیان چادرھا را بر مىحركت دھد و سپ »1« اسكوتوسا

بانان رسیده خبر آوردند در لشكرگاه دشمن  نوكران خود از پیش بفرستند كه ناگھان ديده
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برند و ھم شنیديم آوازھا و  ديديم ابزارھاى جنگ را از يك سوى به سوى ديگر مى
  .شوند اده مىھیاھوھا را كه برخاسته است و سپاھیان براى جنگ آم

بدينسان كه صف نخستین . ترى آوردند بانان ديگر رسیده خبرھاى روشن اندكى ديرتر ديده
قیصر چون اين خبر را شنید به سپاھیان خود . دشمن آماده ايستاده و حال جنگ را دارند

  :گفت

 توانیم به جاى نبرد با گرسنگى از اين پس مى. آن روزى كه در انتظارش بوديم اينك رسید
  .با آدمیان جنگ كنیم

اين گفته فرمان داد كه رنگھاى سرخ در برابر چادر او پديد بیاورند كه خود عالمت جنگ 
كه سپاھیان چشمشان بدان رنگھا افتاد ھمگى از چادرھا دست برداشتند  است و ھمین

  .و با خروش و شادى به سوى ابزارھاى جنگى دويده خود را بیاراستند

آرايى پرداختند و ھر سپاھى جاى خود را گرفته به اندك زمانى  نیز سركردگان به صف
  .آنكه ھیاھويى پديد بیاورند يا نابسامانى نشان دھند آراسته و آماده به ايستادند بى

اما پومپیوس دست راست سپاه را خود داشت كه در برابر انتونیوس بايستد و پدرزن خود 
  .باشد »2«  كالونیوسگذاشت كه در برابر ) قلب(اسكیپیو را در دل 

  .دست چپ را به دومیتیوس سپرد و يك دسته سوارگان را براى پشتیبانى او برگماشت

ھمه سوارگان در اينجا گرد آمده و چنین امید داشتند كه قیصر را شكسته و لگیون دھم او 
گفتند استوارترين دسته  چه اين لگیون شھرت بسیارى داشت و چنین مى. را خرد كنند

  .كرد باشند و خود قیصر ھمیشه ھمراه اينان جنگ مى ىلشكر م

قیصر چون ديد كه دست چپ دشمن بدانسان آراسته گرديده و سوارگان در پشت سر 
اند از اين آمادگى و استوارى بیم كرد و كس فرستاده شش كوھورت از  آنان ايستاده

  سپاھى كه در

______________________________  
)1.(Scotussa   

)2.(Lucius Calvinius   

  412: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

پشت سر نگاھداشته بود پیش خواست و آنان را در پشت سر لگیون دھم جاى داده 
كه  چنین سفارش كرد كه ھرگز تكانى نكنند تا دشمن بودن آنان را درنیابد لیكن ھمین

درنگ از جاى جنبیده و  د آنان نیز بىسوارگان دشمن از جاى خود بجنبند و به حمله پردازن
به چابكى و شتاب خود را به جلو صفھا برسانند و از ھمه جلوتر بايستند و ھرگز اين نكنند 

ھاى خود را دور بیاندازند چنانكه رسم جنگجويان دالور است كه با اين كار  كه نیزه
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ھاى خود را بلند  یزهتر گرديده با شمشیر نبرد نمايند بلكه ن خواھند به دشمن نزديك مى
  :ساخته به چھره و چشم دشمن فرو ببرند و گفت

ھاى درخشان شما پافشارى نخواھند  گاه در برابر نیزه اين رقاصان جوان و قشنگ ھیچ
  .نمود بلكه بر رخسارھاى زيباى خود ترسیده روى به گريز خواھند آورد

  .اين يك جمله شوخى بود كه از وى در اين ھنگام سرزد

داد از آن سوى پومپیوس بر روى  ھنگامى كه قیصر اين دستورھا را به سپاھیان خود مى
گونه  ديد كه سپاه دشمن با ھمه آرايى دو سوى را از ديده گذرانیده چون مى اسب صف

سامان و آراستگى ايستاده و منتظر اشارت جنگ است ولى از اين سوى سپاه خود او از 
باشد از اين  چون دريا موجزن مى مان است و ھمنداشتن مشق و ورزش سخت نابسا

كرد مبادا در حمله نخست اين سپاھیان سامان خود را از  ديدار غمگین گرديده بیم آن نمى
دست داده درھم شكنند از اين جھت دستور داد كه تیپ نخستین در جاى خود ايستاده و 

قیصر اين فرمان او را . دصفھا را به يكديگر نزديك گردانیده به دفع حمله دشمن بپرداز
گويد گذشته از اينكه سپاه خود را از نیرويى كه از حملیه بردن  سخت نكوھش كرده مى

بھره گردانید آنان را از جوشش خون و تكان دل كه براى ھر سپاھى بیش  آيد بى پديد مى
  .باشد دور داشت از ھر چیز دربايست مى

دارند خود اينھا  ند و با آن تندى كه گام برمىآغاز زيرا با آن خروشى كه سپاھیان حمله مى
  .افزايد بر دلیرى آنان مى

بھره گردانید و آنان را در يك جا نگاھداشته از جوش  پومپیوس كسان خود را از اين ھمه بى
  .و گرمى انداخت

سپاه قیصر بیست و دو ھزار تن بودند و سپاه پومپیوس اندكى بیشتر از دو برابر آن میزان 
و چون عالمت از ھر دو سوى داده شده و بوقھا به صدا در آمد سراسر آن دشت . شد مى
  پر از

  413: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

يك سر صده از سپاه  »1«  آدمى و اسب و ابزار جنگ گرديد و نخست كايوس كراسیانوس
  .بود انجام دھداى را كه به قیصر داده  قیصر بود كه به جنگ مبادرت نمود تا وعده

زيرا او يك صد و بیست تن سپاھى زير فرمان داشت و بامدادان قیصر او را ديد از لشكرگاه 
  :آيد به او سالم داده پرسید بیرون مى

  ...پندارى؟  آيا درباره جنگ آينده چه مى

  :كايوس در پاسخ دست راست خود را بیرون آورده با آواز بلند چنین گفت
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تو فیروزمند و سربلند خواھى گرديد و بر من ھم بر زنده يا ! اى قیصراين فیروزمندى است 
  .ام ثنا خواھى گفت بر مرده

درنگ به حمله پرداخت و كسان بسیار انبوھى از  در نتیجه اين وعده بود كه اين زمان بى
دنبال او حمله آوردند و خود را به انبوه دشمن زدند و در اندك زمانى كار به جنگ با 

  .سیدشمشیر ر

خواست بر دشمن زند و تیپ پیشین را از  چنان مى كايوس كشتار بسیارى نمود ولى ھم
ھم بپراكند يكى از سپاھیان پومپیوس شمشیر به دھان او فرو برد كه نوك آن از پشت 

رفت و  پس از آن جنگ به حال ترديدآمیزى پیش مى. گردن وى بیرون آمد و او كشته گرديد
  .ودنم ھر دو سوى يكسان مى

پومپیوس ھنوز دست راست را به جنگ برنیانگیخته بود و نگران نتیجه بود كه سوارگان در 
  .دست چپ چه كارى انجام خواھند داد

خواستند با سپاھیان پیرامون قیصر درآويزند و نخست  اينان اسكادران را پیش برده مى
آنان را بر روى نشینى واداشته  دسته اندكى از سوارگان را كه در جلو بودند به پس

ولى از آن سوى قیصر عالمت براى سوارگان خود داد كه اندكى . ھاى پیاده بیاندازند دسته
. نشینى كنند و راه براى گذشتن كوھورت كه در پشت سر گذارده بود باز كنند پس

شان سه ھزار سپاھى بود بیرون آمده با دشمن به پیكار  بدينسان كوھورتھا كه شماره
دانسان كه به آنان دستور داده شده بود پھلوى سوارگان ايستاده نیزه خود برخاستند و ب

سوارگان كه خود ورزيده جنگ . نمودند ھاى آنان را آماج مى را بلند كرده درست چھره
توانستند  گونه زخم زدن و گزند رسانیدن را انتظار نداشتند ھرگز نمى ھرحال اين نبودند و به

خود را بر آن زخمھا آماده نگاه دارند و اين بود كه روى ھاى  ايستادگى كنند و چھره
   برگردانیدند و از شرمسارى دست بر روى

______________________________  
)1.(Caius Crassianus   

  414: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

سر وقت پیادگان كسان قیصر از دنبال آنان نرفته به . چشمھاى خود گزارده بگريز پرداختند
پشتیبانش گردانیده و  پاسبان و بى شتافتند و بر آن دست لشكر كه گريختن سوارگان بى

بدينسان اين دست . توانستند چرخى زده از پشت سر آنان درآيند پرداختند به آسانى مى
از سپاه پومپیوس دچار خطر سختى گرديده آن دسته سوارگان از پھلو ولگیون دھم از جلو 

توانستند بیش از  توانستند از خود دفاع نمايند و نمى نمودند و آنان نمى ر آنان مىحمله ب
ديدند كه راھى براى دست باز  آن ايستادگى كنند به ويژه كه خود را گرد فرو گرفته مى

  .يافتند كردن و جنگ كردن نمى

گردى  پومپیوس چون. اين بود سرانجام ناگزير شده روى به پراكندن و گريختن گزاردند
برخاسته ديد دانست كه سرنوشت سوارگانش چه شده و خود كار دشوارى است كه 

. ھايى در مغزش پديد آمد دريابیم در اين ھنگام چه حالى به او رو داده و چه انديشه
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آنكه  خود گرديده و ھوش خويش را باخته باشد بى درست مانند كسى كه از خود بى
مى به سوى چادر خود باز گشت و ھیچ سخنى به پرواى چیزى يا كسى را بكند به آرا

زبان بود تا  كسى نگفت، بدين حال به چادر درآمده فرو نشست و ھمچنان خاموش و بى
ھنگامى كه چند تن از لشكريان دشمن آھنگ آن چادر نمودند و كسانى از آن خود او به 

ده تنھا اين جمله را جلوگیرى پرداختند و ھیاھو برخاست در اين ھنگام بود كه زبان باز كر
  :گفت

  ! ...به اين چادر ھم؟! چه

  .پا خاست و رختى كه شايسته اين حال او بود در تن كرده نھانى بیرون رفت اين گفته به

اين زمان بازمانده سپاھیان نیز شكست يافته و روى به گريز آورده بودند و در لشكرگاه او 
. كشتند دريغ مى پاسبانان چادرھا را بىكشتار سختى در كار روى دادن بود كه نوكران و 

  بدانسان كه اسنیوس(لیكن از خود سپاھیان بیش از شش ھزار تن كشته نشده بود 
و چون كسان ). جويان در نزد قیصر بوده گفته است پوللیو كه خود او يكى از جنگ »1«

سبازيھاى قیصر چادرھاى پومپیوس را به دست آوردند اين زمان بود كه به نادانیھا و ھو
ھاى زر دوزى  زيرا ھمه خرگاھھا و چادرھا را پر از تاجھاى گل و پرده. دشمن پى بردند

كردند و  يافتند و آويزھاى فراوان و میزھا با ساغرھاى زرين بر روى آنھا پیدا مى شده مى
ديدند و اينھا ھمگى ساز و برگ آن جشنى بود كه يقین داشتند در  خمھا را پر از باده مى

   اين حال. چیرگى بر دشمن برپا خواھند ساخت سايه

______________________________  
)1.(Asinius   

  415: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خواھند به جشن پردازند نه  آنان شايسته كسانى بوده كه قربانیھاى خود را گذرانیده مى
  .ھر دو را بايد داشته باشند شايسته كسانى كه جنگ در پیش دارند و بیم و امید

پومپیوس چون قدرى از لشكرگاه دور شد از اسب پیاده گرديده آن را رھا كرد و جز 
  .رفت آيد آھسته راه مى پیرامونیان اندكى با خود نداشت و چون ديد كسى از دنبال او نمى

كسى كه در مدت سى و چھار سال ھمیشه در جنگھا فیروز بوده و جز شكوه و 
شكنى نديده كنون در پايان عمر خود براى نخستین بار شكست يافته و  ى دشمنسربلند
اين تأثر براى او كوچك نبود كه . باشد دانست حال زبونى و شكستگى چگونه مى تازه مى

ديد نیكنامى و شكوه و ارجى را كه در نتیجه آن ھمه جنگھا و خونريزيھا به دست  مى
ديد كه يك ساعت پیش آن  مى. ز دست ھشته استآورده بود ھمگى آنھا را اين زمان ا

ھاى كشتى گرد سر و زير فرمان او  ھمه لشكرھاى پیاده و اسكادرانھاى سواره و دسته
بودند، اكنون بدين حال افتاده كه جز يك دسته كوچكى بر گرد سر ندارد كه اگر ھمان 

از شھر الريسا  بدينسان چون. دشمنان دچارش گردند او را با اين حال نخواھند شناخت
رسید از تشنگى كه داشت زانو به زمین نھاده از آب آن رود  »1«  گذشته به گذرگاه تمپى

سپس برخاسته از رود بگذشت و از میان خاك تمپى راه پیموده به كنار دريا درآمد و . بخورد
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گیرى گزارده فردا بامداد، به يكى از قايقھاى  در آنجا باز مانده شب را در كلبه يك ماھى
ھیچ يك از نوكران خود را ھمراه نبرد بلكه بر  رودخانه برنشسته از آزادمنشى كه داشت

آنكه  آنان پند داد كه بازگشته آزادانه نزد قیصر بروند و خودشان را به او بشناسانند بى
  .ترس داشته باشند

زد تا ناگھان كشتى بازرگانى بزرگى را  پیمود و پارو مى در آن قايق از كنار دريا راه مى
  .باشد ه و آماده سفر مىدريافت كه در كنار دريا ايستاد

نام بود كه اگرچه آشنايى با  »2«  خداوند اين كشتى يكى از شھرنشینان روم پتیكیوس
قضا را شب گذشته خوابى بدينسان . شناخت پومپیوس نداشت، ولى او را ديده و مى

باشد، بلكه در  ديده بود كه با پومپیوس دچار شده ولى او نه در حال ھمیشگى خود مى
  .و تیره روزى است و با او نشسته به گفتگو پرداخته پريشانى

اين ھنگام در كنار دريا با كسانى آن خواب را در میان داشت كه يكى از ناخدايان نزديك 
  :شده و گفت

______________________________  
)1.(Tempe شھرى در تسالى بوده و گويا رودى در نزديكى آن بوده   

)2.(Peticius   

  416: يونانیان به روايت پلوتارخ، ص ايرانیان و

شود و مردانى از كنار رختھاى  مردى در قايق نشسته پاروزنان از كنار خشكى دور مى
  .نمودند كه آنان را نیز ھمراه بردارد خود را تكان داده يا دستھاى خود را به سوى او دراز مى

را ديد درست بدان  پتیكیوس از اين سخن روى به آن سوى برگردانده ناگھان پومپیوس
حالى كه در خواب خود ديده بود و با دست بر سر خود زده و ناخدايان را دستور داد كه 

قايق كشتى را به آب بیاندازند و خويشتن دست خود را به تكان آورده او را با نام آواز داد و 
را به كشتى آنكه به گفتگويى بپردازد او  چون از رخت و حال او چگونگى را دريافته بود بى

درنگ كشتى را  دانست با ھم نشانده بى آورده و كسانى از ياران او را كه شايسته مى
  .حركت داد، در آنجا ھمراه پومپیوس يكى لنتلى و ديگرى فاوونیوس بودند

آيد و  پادشاه را نیز ديدند كه از كنار دريا به سوى آنان مى »1«  ديرى، ديوتاروس پس از الى
به ھنگام شام خداوند كشتى از آنچه در . اين بود ايستاده او را نیز ھمراه برداشتند

كشتى داشت بسیج شام ديد و سپس پومپیوس چون نوكر ھمراه نداشت خواست 
و كفشھا را از پاى او  كفشھاى خود را با دست خويش دربیاورد فاوونوس آن ديده بدويد

دار بود  نیز در ديگر كارھا به او يارى نمود و از آن پس ھمیشه پرستارى او را عھده. درآورد
شود تا آنجا كه پايھاى او را  دار مى بدانسان كه نوكر پرستارى خواجه خود را عھده

  .كرد شست و شام براى او آماده مى مى
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ريانوردى كرده و از آنجا گذشته آھنگ شھر د »2«  بارى پومپیوس تا شھر آمفیپولیس
كه به  و ھمین. متولینى نمود، به اين قصد كه كورنیلیا و پسر خود را از آنجا ھمراه بردارد

بندر آن جزيره رسید كسى را به شھر فرستاده خبرھايى پیام داد كه پاك برخالف انتظار 
  .كورنیلیا بود

دانست كه در درھاكیوم قیصر  ته بود چنین مىچه او از روى خبرھايى كه پیش از آن درياف
  .شكست يافته و براى پومپیوس بیش از اين كارى نمانده كه او را دنبال كند

چنان داراى پندار و امید يافته از اينجا جسارت نكرد  اين فرستاده كه نزد او رسیده او را ھم
ارى اشكھاى چشم بود پیام را بگذارد بلكه نتوانست سالمى به او بدھد و تنھا به دستی

كه او را از بدبختى رسیده آگاه گردانید و به او خبر داد اگر آرزوى ديدن پومپیوس را دارد زود 
. باشد و تنھا در آن نشسته ديدار كند بشتابد و او را در يك كشتى كه از آن ديگرى مى

   بیچاره

______________________________  
)1.(Deiotarus   

)2.(Amphipolis   

  417: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

توانست و  زن جوان از شنیدن اين خبر غش كرده بیھوش افتاد و تا ديرزمانى نه تكانى مى
كرد و سپس چون با سختى بسیار به ھوشش آوردند دانست كه  نه زبان به سخن باز مى

روى به سوى كنار دريا  پا برخاسته از میان شھر درنگ به جاى گريه و شیون نیست و بى
كه بدانجا رسید پومپیوس او را در آغوش كشیده و پھلوى خود فرونشاند و او  نھاد و ھمین

  :فريادكشان گفته

بختى من است كه شما بدينسان پايین افتاده به يك كشتى  آرى آقاى من، اين از تیره
نصد كشتى جنگى تا ايد با آنكه پیش از زناشويى با من ھمراه پا ارجى نیازمند شده بى

  .كرديد اين جزيره سفر مى

چگونه مرا ترك نكرديد كه با بخت تیره خود كه ! ايد؟ حال ديگر چرا به سراغ من آمده بااين
آخ تا چه اندازه خوشبخت بودم اگر پیش از ! شما را به آن حال انداخته در اينجا بمانم؟
ندازه خرسند بودم اگر بدانسان كه چه ا! مردم آنچه خبر مرگ پوبلیوس از پارثیا بیايد مى

ولى نگو من بايستى بمانم و مايه بدبختى ! رسانیدم قصد داشتم خود را از پى به او مى
  .روز گردانم ترى گردم و پومپیوس بزرگ را نیز تیره بزرگ

  :گويند پومپیوس چنین پاسخ داد مى

مگر ما ھمیشه فیروزبخت ايد  آمده بود شما پنداشته از آن فیروزبختى كه پیش! كورنیلیا
خواھیم ماند، آدمیان ھمواره بايد گرفتار اين حوادث باشند و ھر زمان بايد كوشش از 
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تواند  بدانسان كه آن توانايى و فیروزى آسان از دست رفت آسان نیز مى. دست ندھند
  .دوباره به دست بیايد

در اين میان مردم . واستكورنیلیا كس فرستاده نوكران و ابزار و خواسته خود را از شھر خ
شھر نیز بیرون آمده براى سالم نزد پومپیوس رسیدند و او را به درون شھر خواندند، ولى 
پومپیوس نپذيرفته به آنان پند داد كه از قیصر فرمانبردارى نمايند و از او نترسند زيرا قیصر 

  .مرد بسیار نیكوكار و مھربانى است

كه ھمراه ديگران از شھر به ديدن آمده بود  فیلسوف »1«  سپس روى به كراتیپوس
. گفت مى» حكمت خداوندى«گردانیده به ايرادگیريھايى پرداخت و سخنانى درباره 

چرا كه گفتگو و . كراتیپوس به احترام او از گفتگو خوددارى كرده با سخنانى دلدارى داد
ى به ايرادھاى او خواست پاسخ و اگر مى. ديد كشاكش را در چنان حالى نابجا و بیجا مى

  :بدھد بايستى بگويد

______________________________  
)1.(Cratippus   

  418: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھمانا جمھورى در سايه بدكاريھاى شما و فرمانروايى ناستوده كه داشتید به اين حال 
  .افتاد

  :توانست چنین پرسشى نمايد ھمچنین او مى

توانیم يقین كنیم كه اگر تو پومپیوس از اين جنگ فیروز در  چگونه و به چه دلیل ما مىآيا 
پس ما نبايد ايرادى به حكمت بگیريم و كارھايى ! نمودى؟ آمدى بھتر از قیصر رفتار مى مى

  .آيد دور از حكمت بشناسیم كه پیش مى

د و به ھیچ يك از بندرھا از آنجا پومپیوس زن و فرزند خود را به كشتى نشانده روانه گردي
  .كرد شد مگر گاھى كه بر آذوقه يا آب تازه نیاز پیدا مى نزديك نمى

بود و ھنگامى كه در آنجا درنگ  »2« در پامفولیا »1« نخست شھرى كه درآمد شھر آتالیا
داشت كشتیھاى جنگى با يك دسته از سپاھیان از كیلیكیا نزد او آمدند و در اين ھنگام 

  .شصت تن از اعضاى ستانوس بر گرد او بودند

نیز خبر رسید . اند گزند مانده خبرى ھم رسید كه كشتیھاى جنگى او ھمه درست و بى
پومپیوس . جا گرد آورده و ھمراه آنھا آھنگ آفريقا كردهكه كاتو دوباره سپاھیانى را به يك

نمود كه چرا به جنگ در خشكى  چون اين خبرھا را شنید نزد دوستان پشیمانى مى
مبادرت كرده و از زور دريايى خود كه در خور برابر ايستادن نبود استفاده ننموده يا چرا از 

كه شكست خود را در خشكى  ھمینكشتیھاى خود دور رفته است و نزديك آنھا نبوده كه 
دريافت به سوى كشتیھا شتابد و دوباره رشته نیرو و سپاھى را كه از نیرو و سپاه دشمن 

  .كمتر نیست در دست داشته باشد
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راستى ھم خطاى بزرگى از پومپیوس و تدبیر بسیار به جايى از قیصر بود كه از نزديكى 
بدينسان پومپیوس از زور دريايى خود  دريا دور شده جنگ را به آن نقطه كشانیدند و

  .جويى نتوانست بھره

ھرحال بايستى چاره گرفتارى امروزى را بكند و تا آنجا كه در دسترس است تدبیر به كار  به
فرستاد و خود او به  براى اين مقصود كسان خود را به پاره شھرھاى ھمسايه مى. زند

لیكن چون . نمود ا پول يا سپاھى مىرفت و از مردم خواھش ياورى ب شھرھاى ديگرى مى
ترسید كه ناگھان دشمنان برسند و اين كارھاى او را ناانجام بگزارند از اينجا خواست  مى

با پیرامونیان در اين باره به . جايى را پناھگاه خود گیرد و كنون را در آنجا از خطر ايمن باشد
  شور

______________________________  
)1.(Attalia   

)2(.Pamphylia   

  419: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

عقیده بودند كه بايد از خاك روم و سرزمینھايى كه بسته  پرداخت و ھمگى در اين باره ھم
  .آن است پرھیز جست

ديد كه پناه به او  را شايسته مى) ايران(درباره شھرھاى بیگانه ھم خود او كشور پارثیان 
  .ديگر دربايستھا بار ديگر آماده جنگش گردانند و به روم باز فرستندداده و با سپاه و 

لیكن ثئوفانیس . بروند »1« بردند كه به نزد پادشاه يوبا كسان ديگرى آفريقا را نام مى
  :گفت لسبى مى

اين خود ديوانگى است كه ما مصر را كه از دريا سه روز بیشتر راه نداريم از دست دھیم و 
ھنوز جوانى نورس است و از جھت دوستى كه پدرش با پومپیوس داشته از بطلمیوس كه 

جويى نكنیم،  شناسد بھره يافته و خود را سخت وامدار پومپیوس مى و نوازشھا از او مى
  »2« .باشند كارترين مردمان جھان مى بلكه روى به سوى يارثیان بیاوريم كه خیانت

گیرى از كسى كه زيردستى او  اين خود شايسته نیست كه پومپیوس براى كناره
زيردستى بر ديگران را در بردارد پناه به ارشك ببرد و اختیار خود را به دست او بسپارد و 

فرھنگى  باشد به میان مردم بى باالتر از ھمه زن جوان خود را كه از خاندان اسكیپیو مى
ى را جز در توانايى كنند و بزرگ بیاندازد كه تنھا به دستیارى زور و ستیزه فرمانروايى مى

اين زن نزد پارثیان اگرچه . كنند نشناخته از ھیچ كار ناپسند و رفتار ناروا پرھیز نمى
پردازى ثئوفانیس  از اين سخن. آبروگرى است درى در كار نخواھد بود مايه بى گونه پرده ھیچ

ه غیبى او شايد يك اراد. پومپیوس راه كشتى را كه به سوى رود فرات متوجه بود برگردانید
  .را از رفتن بدانسوى باز داشت
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از جزيره قبرس با كورنیلیا در يك . ھرحال قرار بر آن شد كه پومپیوس روانه مصر گردد به
ديگران برخى در كشتى بازرگانى جا گرفته روانه شدند و دريا را . كشتى جنگى نشستند

  میوس در شھر پلوسیومگزند و بیم به پايان رسانیدند و چون شنیدند كه پادشاه بطل بى
باشد پومپیوس آھنگ آن سوى  لشكرگاه گرفته و با خواھر خويش گرفتار جنگ مى »3«

اى را از پیش فرستاد كه نزد بطلمیوس رفته او را از رسیدن پومپیوس آگاه  كرد و فرستاده
  .بگرداند و دستور درآمدن بخواھد

______________________________  
)1.(Juba   

ثیان جز اينكه دست جھانگیرى رومیان را از شرق برتافته و سدى در برابر آن پار). 2(
آيا ! ... كارى را داشتند؟ فرھنگى يا خیانت سرداران خام طمع آنجا كشیده بودند كدام بى

  ! ...مصريان بھتر بودند يا پارثیان؟

)3.(Pelusium   

  420: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كه اختیار كارھاى او را  »1«  ن زمان بسیار نوجوان بود و از اين جھت پوثنیوسبطلمیوس اي
داشت انجمن شورى از بزرگان دربار برپا ساخت و از آنان درباره اينكه آيا چه رفتارى با 

اين خود گرفتارى و بدبختى بود كه رشته اختیار . پومپیوس پیش گیرند رأى خواست
 »2«  سرا ثئودوتوس خیوسى چون پوثنیوس خواجه پومپیوس بزرگ به دست كسانى ھم
  .مصرى بیفتد »3«  آموزگار مزد بگیر علم بیان و آخیالس

داران و پرستاران دربار بودند اين چند تن  زيرا در میان ديگر اعضاى انجمن كه خود از پرده
فرود پومپیوس كه سر به قیصر . رفتند و پیشوايى بر آنان داشتند تر به شمار مى بزرگ

نیاورده و آن را شكست خود پنداشته اكنون بايستى در جايى دورتر از كنار دريا لنگر 
چنین پیداست كه اختالف بسیارى در رأيھا بوده . انداخته و منتظر نتیجه اين انجمن باشد

  .اند بايد او را باز پس گردانیده دور راند گفته زيرا كسانى مى

ولى ثئودوتوس به نام ھنرنمايى و اينكه اثر فن خود . اند ديگران عقیده بر پذيرفتن او داشته
  .يك درست نیست را نشان دھد چنین سخن راند كه از اين دو رأى ھیچ) بیان(

ايد و اگر او را دور  زيرا اگر او را بپذيريد قیصر را دشمن خود و پومپیوس را آقاى خود ساخته
ايد و  كه از كشور خود دورش راندهبرانید از اين پس نكوھش پومپیوس را خواھید شنید 

  .ايد نكوھش قیصر را خواھید شنید از آنكه دشمن او را دستگیر نساخته

زيرا تنھا در سايه اين . پس تنھا چاره كار آن است كه كسانى را بفرستید تا او را بكشند
گونه بیمى  و از آن يكى نیز ھیچ. شويد تدبیر است كه از دست اين يكى آسوده مى

  :اند كه در پايان اين گفتار خود لبخندى زده اين جمله را نیز گفت ھم گفته. ید داشتنخواھ

  .گزد مرده دست كسى را نمى
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او نیز دو تن را براى . اين رأى را ديگران پسنديدند و اجراى آن را به عھده آخیالس واگزاردند
ز آن زمانى را نام و او مردى بود كه پیش ا »4«  ھمدستى خود برگزيد كه يكى سپتمیوس

  .كه او نیز سرصده بود »5«  در لشكر پومپیوس فرماندھى داشته و ديگرى سالويوس

اين سه تن به ھمدستى سه يا چھار تن سپاھى را ھمراه برداشته به سوى كشتى 
   پومپیوس

______________________________  
)1.(Pothnius   

)2.(Theodotus ھاست خیوس يكى از جزيره.  

)3.(Achillas   

)4.(Septimius   

)5.(Salvius   

  421: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

در اين ھنگام ھمه بزرگان كه ھمراھان پومپیوس بودند به كشتى او آمده . روانه شدند
انتظار بازگشت فرستاده را داشتند و چون برخالف انتظار آنان و برخالف احترام پومپیوس 

گیرى به پیشواز او بشتابند و اين كار با آن امیدھايى  كشتى ماھى بود كه چند تن در يك
گونه سازش نداشت از اينجا به شك و ترس افتاده با  كه تئوفانیس آشكار كرده بود ھیچ

سر پارو  پومپیوس چنین گفتگو نمودند كه ھنوز آنان نرسیده كشتى خود را به سوى پشت
نگام مصريان فرا رسیدند و نخست سپتمیوس به لیكن در ھمان ھ. بزند و از آنجا دور گردد

سپس آخیالس به . پا خاسته به التین سالم به او گفت و او را با لقب امپراتور بخواند
يونانى سالم داده تكلیف كرد كه به درون كشتى ايشان درآيد به اين دستاويز كه چون دريا 

نشستن به گل ايمن نخواھد نزديك به كنار و پاياب است آن كشتى با بار سنگین خود از 
ديدند كه كاركنان آنھا به درون كشتیھا  در اين میان كشتیھا را از آن پادشاه مى. بود

گرديد كه اگر اين ھنگام اينان آھنگ بازگشتن و  آيند و كنار دريا پر از سیاھى مى درمى
د بھانه به كردند خو توانستند و آنگاه ايستادگى كه اينان مى كردند ديگر نمى گريختن مى

داد كه به درشتى و بدرفتار برخیزند از اينجا پومپیوس به كورنیلیا كه  دست آن دژخیمان مى
ھنوز از اين ھنگام شیون آغاز كرده بود بدرود گفته به اين دو تن سرصده و نیز به دو تن از 

 غالم خود فرمان داد كه »1«  كسان خود يكى فیلیپوس آزاد كرده او و ديگرى اسكوثیس
جلوتر از او به آن كشتى روند و چون يكى از كاركنان كشتى آخیالس دست به سوى او 
براى دستگیرى دراز كرده بود، پومپیوس در چنین حال روى به سوى زن و فرزندان خود 

  :برگردانیده اين يك مصرع سوفوكلیس را بر زبان راند

  .ده او خواھد بودھر كه يك بار پا از در مرد خودكامه به درون نھاد ھمیشه بن
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اين آخرين سخنى بود كه به دوستان و كسان خود گفت و پس از آن پا به كشتى گزارده 
ديد كه از آنجا تا كنار دريا فاصله بسیارى ھست و از آن سو  و چون مى. به درون آن درآمد

ز پرداخت پاكدالنه روى به پومپیوس گردانیده به مھربانى ا ھیچ يك از آن كسان به او نمى
  :او پرسید

  ...ايد نیست؟  اگر سھو نكنم شما زمانى در سپاھیگرى ھمراه من بوده

گونه خوشرويى نشان نداد و چون ھیچ  سپتمیوس سرى تكان داده پاسخى گفت و ھیچ
   اى را كه پرداخت پومپیوس ناگزير شد دفترچه خود را درآورده خطابه يك از ايشان به او نمى

______________________________  
)1.(Scythes   

  422: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

به يونانى در آن يادداشت كرده بود تا براى پادشاه بطلمیوس بخواند از زير چشم 
  .خواند بدينسان به خشكى رسیدند گذرانید و باز مى مى

و . پايیدند ا مىآمد ر از آن سوى كورنیلیا و ديگران از كشتى چشم به كنار دريا دوخته پیش
پنداشتند  آيند چنین مى ديدند كه يك دسته از پیرامونیان پادشاه روى به آنجا مى چون مى

  .كردند باشد و بدينسان اندك دلدارى پیدا مى كه مقصود پذيرايى از او مى

خواست دست فیلیپوس را گرفته به پا برخیزد ناگھان  ولى در اين میان كه پومپیوس مى
چنین سالويوس و اخیالس ھر كدام  ھم. ى از پشت سر به او رسانیدسپتمیوس شمشیر

او ھم دامن خود را با دو دست گرفته روى خود را با آن . زخم ديگرى با شمشیر زدند
آنكه سخنى ناشايسته بگويد يا كارى سبكانه بكند به زخمھا تاب آورد و  بپوشانید و بى

  :بدانسان بدرود زندگى گفت

  .پنجاه و نه سال و ھمان روز فرداى روز زايیدن او بودسال او اين ھنگام 

پايید چون ديد كه بدينسان او را  آمد را مى كورنیلیا با ھمراھان خود كه از كشتى اين پیش
درنگ لنگر  بكشتند چنان فريادى برآورد كه صداى او را ھمه در كنار دريا شنیدند و بى

  .روى به گريز آوردندبرداشته با شتاب بسیار كشتى را براندند و 

  .نمود وزيد به اين گريز آنان يارى مى يك باد تندى ھم كه از سمت خشكى مى

خواستند دستگیرشان سازند از اين مقصود نومید گرديده از  اين بود كه مصريان با آنكه مى
 ولى سر پومپیوس را بريده و تن او را لخت بر روى ريگھا گزاردند تا ھر. دنبال ايشان نرفتند

  .بھره نباشد كسى كه آرزوى ديدن چنان ديدار دلخراش را داشت از تماشا بى

بیچاره فیلیپوس در پھلوى آن جنازه ايستاده چندان شكیبايى نمود كه تماشايیان ھمه از 
  .تماشا سیر شدند
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اى نداشت پیراھن خود را  آن ھنگام او را با آب دريا شسته و چون دسترس به ھیچ پارچه
گیرى  ھاى يك قايق ماھى و اين سو و آن سو دويده سرانجام تخته شكسته به او پیچیده

سر كفايت  ھا به اندازه بود كه براى سوزانیدن يك تن لخت بى را به دست آورد و آن تخته
  .نمود مى

چید ناگھان مرد پیرى از  ھا روى ھم مى پاره در اين میان كه او به اين كار پرداخته آن تخته
ر آنجا پديد آمد و اين مرد كه در جوانى خود زيردست پومپیوس جنگھا شھرنشینان روم د

  :شناخت از كار فیلیپوس در شگفت شده پرسید كرده بود و او را مى

  423: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  !اى؟ تو كه ھستى كه بدينسان به جنازه پومپیوس بزرگ پرداخته

  :فیلیپوس پاسخ داد

  .ام او ھستم از اين جھت به اين كار پرداختهمن آزاد كرده 

  :مرد پیر دوباره پاسخ داده گفت

من از شما خواستارم كه مرا نیز . جويى ولى شما نبايد به تنھايى از اين سرفرازى بھره
اين خود نیكبختى بزرگى است كه . بھره نمانم شريك خود گردانید تا از چنین كار نیك بى

ام چنین فیروز باشم كه دست خود را به تن پومپیوس  افتادهمن كه در اين شھر بیگانه 
اين بود آيین مرگ . برسانم و آخرين حق يك سردار بزرگ رومى را انجام داده باشم

  .پومپیوس كه انجام گرفت

آنكه از چگونگى جريان آگاه باشد از كوپرس روانه گرديد  فرداى آن روز لوكیوس لنتلوس بى
ھا را ديد و فیلیپوس را در  ه خشكى درآمد و آن جنازه و آن تختهتا به آنجا رسید و چون ب

  :اختیار داد زد كنار آن سرپا ايستاده يافت بى

  اين كیست كه آخرين دم زندگى را در اينجا كشیده؟

  :و پس از اندك فاصله آھى از دل برآورده چنین گفت

  !خدا كند تو نباشى اى پومپیوس بزرگ

پرداخت مصريان او را ديده و چگونگى را دريافتند و  ن جمله مىدر اين میان كه به گفتن اي
  .درنگ دستگیرش كرده او را نیز بكشتند بى

پس از ديرى قیصر بدين سرزمین زشتكار درآمده و چون يكى از مصريان را بفرستادند كه 
 و چون مھر. سر پومپیوس را نزد او برساند، قیصر سخت دلگیر گرديده روى از آن برگردانید

او را به قیصر دادند كه بر روى آن شیرى با شمشیر در پنجه خود نقش شده بود قیصر از 
  .ديدن آن چشم پر آب گردانیده زار بگريست
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خود بطلمیوس پادشاه ھم در جنگى . آخیالس و پوثنیوس را به سزاى اين كار بشكست
  .او پیدا نشد كه در كنار نیل روى داد شكست يافته بگريخت و از آن پس ديگر خبرى از

خواھى قیصر بدر برد، ولى  اما تئودوتوس عالم علم بیان اگرچه گريخته جان از دست كینه
حال  جستند و بااين رفت مردم بیزارى از او مى سالھا آواره و سرگردان بود به ھر كجا مى

زيست تا چون ماركوس بروتوس كه قیصر را كشته بود او را در خاك آسیا به دست  مى
   آورده

  424: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خاكستر پومپیوس را ھم براى زنش كورنیلیا بردند . و با شكنجه و سختى نابودش گردانید
  .جايى براى آن آماده گردانید »1« كه در نشیمن بیرون شھر خود در آلبا

______________________________  
)1.(Alba   

  425: روايت پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به 

   كراسوس

  426: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ولى چون او . رسیده اگرچه دريا بسیار طوفانى بود »2«  به بروندوسیوم »1«  كراسوس
پیمود، بسیارى از  بسیار شتاب داشت به انتظار نايستاد و با آنكه نزديك به كنار راه مى

  .دست داد كشتیھاى جنگى خود را از

  »4«  كرد و در آنجا با ديوتاروس »3« چون با بازمانده سپاه به خشكى رسید آھنگ گاالتیا

______________________________  
)1.(Crassus  در قرن سیم پیش از میالد دولت روم به اوج نیرومندى رسیده كسانى

دار آن  سررشتهچون يولبوس قیصر و پومپیوس و كراسوس و اوكوستوس و آنتونبوس  ھم
  .گرديدند

خیزند و نخستین جنگ  از ھمان زمان است كه با ايران ھم به كشاكش و جنگ برمى
كراسوس از يك خاندان كھن . شود ھمین داستان كراسوس است كه در اينجا ياد كرده مى

  .و بزرگى بوده و در میان رومیان كمتر كسى به توانگرى او بود

یصر و پومپیوس سه تن دست به ھم داده فرمانروايى آمدھاى بسیارى با ق پس از پیش
روم را با آن بزرگى كه بود از آن خود ساخته بودند و چون قیصر شھرگشايیھاى بسیارى در 

غرب اروپا كرده و پومپیوس نیز در آسیاى كوچك بر دشمن بزرگ روم كه مثرادات پادشاه 
كوشش داشت كه وى نیز  پونتوس باشد فیروزى يافته بود كراسوس به ھم چشمى آنان

ھنرھايى نمايد و چون در بخشى كه خاك روم را در میان خود كرده سوريا ھم به سھم او 
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افتاده بود از اين جھت چشم به آسیا دوخته آرزو داشت كه ايران و ھند را سراسر به 
ورد و آ دست آورده تا كنار اقیانوس پیش برود و احمقانه اين آرزوى خود را پیاپى بر زبان مى

  .با آنكه اين زمان سال او شصت بود و خواھیم ديد كه چگونه به آرزوى خود رسید

)2.(Brundusium يكى از بندرھاى ايتالیاى باستان   

)3.(Galatia يكى از سرزمینھاى آسیاى كوچك.  

)4.(Deiotarus گويا ھمان است كه در داستان پومپیوس ھم نام او را برده.  

  427: ه روايت پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان ب

اى بود به ھم رسیدند و چون پادشاه به بنیاد شھرى  پادشاه كه مرد بسیار سالخورده
  :پرداخته بود كراسوس از راه نكوھش و ريشخند به او چنین گفت

  .ايد اعلیحضرت در ساعت دوازدھم به بنیاد شھر برخاسته

  :پادشاه پاسخ داد

  ايد؟ زودتر از آن برخاسته) پارتیا(ايران  مگر سردار به اين لشكركشى خود به

اين سخن را از آن جھت گفت كه كراسوس اين ھنگام شصت سال داشت و خود 
  .نمود تر از آن مى سالخورده

بارى در اين آغاز كار بخت با كراسوس ھمراه بود و به آسانى جسرسى به روى 
د و شھرھايى را از آن گزند و آسیب بگذارنی بسته سپاھیان را بى) فرات(ايوفراتیس 

به  »1«  مگر يك شھرى كه اپولونیوس. به دست آورد) بین النھرين(میسوپوتامیا 
  .خودكامگى در آن فرمانروا بود و در برابر رومیان ايستادگى كرده صد تن از ايشان را بكشت

 اين شھر را. كراسوس آن شھر را با زور گرفت و تاراج نمود و مردمش را به بردگى فروخت
  .نامید مى »2« يونانیان زينودوتیا

كراسوس چون آن جا را گرفت به سپاھیان دستور داد كه بر وى چون امپراتورى سالم 
زيرا گفتند مگر به كارى بھتر از اين امیدوار نیست كه . و اين كار به سپاھیان بد آمد. دھند

  .بالد از چنین كار كوچكى چندان به خود مى

شھرھاى تازه گشاده ھفت ھزار پیاده و يك ھزار سواره به  ھرحال كراسوس در اين به
پاسدارى نشانده خويشتن به سوريا بازگشت كه زمستان را در آنجا بگزارد و چون به آنجا 

ھمراه و دلیريھا نموده و نشانھا و پاداشھا از او  »3«  رسید پسرش كه با قیصر در گااول
  .يده با خود آورديافته بود نزد وى آمد و يك ھزار سواره برگز
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نخستین خطا از كراسوس در اينجا سر زد و كارى بود كه اگر خود سفر و لشكركشى را 
  .ترين خطايش شمرده خواھد شد كه سراپا خطا بوده به شمار نیاوريم، اين بزرگ

  درنگ پیش برود و شھرھاى سلوكیا و بابل را كه اين زمان بر زيرا در جايى كه بايستى بى

______________________________  
)1.(Appllonius   

)2.(Zenodotia   

)3.(Gaul اند و آن خاك ھم به نام  نام مردمى است كه در خاك فرانسه نشیمن داشته
  .اند درآمیخته و از میان رفته» فرانك«شد كه سپس با مردم  ايشان گااول خوانده مى

  428: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نمودند به دست بیاورد چندان درنگ نمود كه فرصت را از دست داد  اشكانیان نافرمانى مى
زيست نه ھمچون يك سردار  دوستى مى چون يك سوداگر پول و آنگاه او در سوريا ھم

تر گرداند ھمیشه  سپاھى و به جاى آنكه به سپاھیان بپردازد و آنان را در كار جنگ ورزيده
 »1«  پرداخت و گنجینه را كه در پرستشگاه شھر ھیراپولیس ھرھا مىبه حساب مالیات ش

كشید و به پاره شھرھا و سرزمینھا كسانى به عنوان گرفتن سپاھى  بود با ترازو مى
ھا خوار شده و  پوشید و بدينسان در ديده فرستاده سپس پول گرفته از سپاھى چشم مى

  .نمودند مردم از او نومیدى مى

و  »2« زيرا خداى مادينه كه برخى او را جونو. جا دريافت ا ھم در ھماننخستین فال بد ر
دھند و مقصود از آن  نام مى» طبیعت«خوانند كسانى ھم  مى »3«  برخى ديگر ونوس

نیرويى است كه آغاز ھمه چیزھا از آن است و اوست كه آدمیان را به سوى ھر چیز نیك 
ه اين خداى مادينه رفتند و چون بیرون باشد كراسوس با پسرش بر پرستشگا راھنما مى

و چون سپاه را از آن . آمدند پسر را پاى لغزيده افتاد و پدر ھم بر روى او افتاد مى
پیش او آمدند و پیغام كوتاھى ) اشك(زمستانگاه تكان داد فرستادگانى از نزد ارشك 

  .بدينسان داشتند

نگ آماده ھستم و تا جان دارم در برابر اند من اينك به ج اگر اين روم سپاه را مردم فرستاده
آنان ايستادگى خواھم كرد، ولى ھرگاه اين لشكركشى را كراسوس به دلخواه خود كرده 

توانم چشم از جنگ پوشیده بر فرتوتى كراسوس  كه گويا راستى ھم اين باشد من مى
در دست ما ايد و خود  بخشوده ھم آن سپاھیانى را كه براى پاسدارى در برابر ما گزارده

  .باشند آزاد كرده پس بفرستم گرفتار مى

  .بالید چنین گفت كه پاسخ اين پیغام را در سلوكیا خواھم داد كراسوس از بس به خود مى

نام داشت، از اين سخن خنديده و كف دست  »4«  ترين فرستادگان كه واگیسیس بزرگ
  :خود را نشان داده گفت
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  ».آن كه شما سلوكیا را خواھید ديدموى خواھد رويید در اينجا، پیش از «

بازگشته به او آگاھى دادند كه جنگ  »5«  بدينسان فرستادگان نزد پادشاه خود ھوروديس
  .خواھد درگرفت

______________________________  
آيد كه شھر به اين نام يكى در سوريا بوده و ديگرى در  ھاى استرابون برمى از گفته). 1(

  .اينجا شھر سوريا مقصود استگويا . فروگیا

)2.(Juno   

)3.(Yenus   

)4.(Vagises   

)5.(Hyrodes   

  429: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

چند تن از رومیان كه در شھرھاى میسوپوتامیا پاسدار بودند با سختیھاى بسیار از آنجا 
باره كه كار بسیار سخت  اينان خبرھايى آورده بودند در اين. رھا شده به لشكر پیوستند

خواھد بود آنچه را كه درباره شماره دشمن و آيین جنگ كردن ايشان با چشم خود ديده 
تر از اندازه راستین  گفتند و چنانكه در سرشت آدمى است ھر چیزى را بزرگ بودند باز مى

  .ساختند آن مى

ز جلو ايشان بگريزى توان رسید و اگر ا در گريختن ھرگز به آنان نمى: گفتند چنانكه مى
مانندى دارند كه تندتر از نگاه چشم  تیرھاى نو درآمده و بى. يابى ھرگز رھايى نمى

رود پیش از آنكه خود  باشد و اين است كه به ھر كسى برخورده به تن او فرو مى مى
  .تیرانداز ديده شود

. افتد ى كارگر نمىھاى آنان ھیچ ابزار برد ولى به زره ابزارھايى دارند كه ھر چیزى را مى
  .اين خبرھا كه پراكنده شد سپاھیان را دل پر از نومیدى گرديد

ھم از جنس ارمنیان يا ) اشكانیان(پنداشتند كه پارثیان  زيرا آنان تاكنون چنان مى
باشند كه لوكولوس ايشان را زبون ساخته چندان تاراج و يغما از آنان گرفت  كاپادوكیان مى

  .دانستند كه سختى سفر ايشان تنھا راه بريدن است و بس مىكه فرسوده شد و چنین 

بود به  »1«  اى سركردگان كه از جمله ايشان كاسیوس در نتیجه اين نومیديھا بود كه پاره
  .كراسوس اندرز داده گفتند بھتر آن است كه بیش از اين جلو نرفته در اينجا منتظر باشیم

ولى كراسوس . شود ھاى ناپسندى ديده مى انهپیشینگويان نیز گفتند كه از قربانیھا نش
  .ھا نكرد و جز با انديشه پیش رفتن ھمداستان نبود توجھى به اين گفته
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گفتند آن  كه با شش ھزار سوار به يارى آمده بود و مى »2« پادشاه ارمنستان آرتاوازد
و سى پوش  باشند و جز از آن دسته ده ھزار تن سوار زره سوارگان پاسبانان تن او مى

  .داد كه با خرج خود بیاورد، كراسوس اعتنايى به او نیز نكرد ھزار تن پیاده وعده مى

كرد كه لشكر روم از راه ارمنستان آھنگ ايران نمايد كه ھم او به  آرتاوازد پیشنھاد مى
تواند آذوقه به لشكر روم برساند و ھم در سايه كوه و دره كه سراسر  آسانى مى

توانند خود را نگاه بدارند و چنان سرزمینى  ه رومیان به آسانى مىارمنستان را فراگرفت
   براى جنگجويى

______________________________  
)1.(Cassius   

)2.(Artabazes آورد و در جاى ديگر از متن  اين نام را كه در اينجا آرتابازيس مى) داستان
  .ايم ما نوشتهخواند و درست آن ھمان است كه  آرتاوازديس مى) انتونیوس

  430: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ولى كراسوس با او گرم . باشد سوارگان كه بخش بزرگ سپاه دشمن است ناسازگار مى
ھايى از سپاه دلیر  نگرفته با سردى بسیار سپاس گزارده چنین پاسخ داد كه چون دسته

باشد كه از آن راه روانه گردد نه از  ر مىاز اين جھت ناگزي. روم در میسوپوتامیا گزارده است
  .از اين پاسخ ارمنیان راه خود را پیش گرفته بازگشتند. راه ارمنستان

از رود بگذراند ناگھان آسمان  »1« چون كراسوس خواست سپاه را در نزديكى زاوگما
شد و برقى درخشیده روى لشكريان  خروشیدن گرفته رعدھاى پیش از اندازه شنیده مى

را روشن گردانید و در میان اين طوفان ناگھان گردبادى برخاسته يك سوى جسر را كنده 
از  خواست چادر زند بیافتاد و يكى ھم دو صاعقه راست بدانجايى كه لشكر مى. كنار برد

اسبھاى سردار كه زين و برگ بسیار گرانبھايى داشت رم خورد و میرآخور را با خود برده به 
  .رود انداخته و غرق ساخت

اند كه چون خواستند درفش بزرگ را بلند سازند عقاب آن خود بخودى سرش را  نیز گفته
  .به سوى دشت برگردانید

به آنان بخش كنند نخست چنین پس از گذشتن لشكريان چون خواستند آذوقه  ھم
مرجمك و نمك دادند و اين دو چیز نزد رومیان ويژه مردگان است كه در ھنگام خاك سپردن 

اى از  كرد جمله نیز ھنگامى كه كراسوس به سپاھیان نطق مى. نمايند مرده بخش مى
  :چه گفت. زبان او در آمد كه نزد سپاھیان به فال بد گرفته شد

  .رانداخت تا ھیچ يك از شما باز پس نگرددمن اكنون پل را خواھم ب

تر  و با آنكه ديد مردم آن جمله را به فال بد گرفتند و بايستى كه مقصود خود را روشن
نیز چون او قربانى . گردانیده جبران خطا نمايد از روى عنادورزى از آن ھم خوددارى نمود
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ھا از دست او به  سنجد رودهھاى آن را به دست وى داد كه ببیند و ب كرد و كاھن روده مى
  :زمین افتاد و چون ديد كه پیرامونیان از آن غمگین گرديدند خنديده چنین گفت

كار يك پیر بھتر از اين چه باشد؟ ولى من شمشیر خود را استوار نگاه خواھم داشت تا از 
  .دستم نیافتد

بزار كه ھر بدينسان كراسوس لشكر خود را با ھفت فوج از سوارگان و سپاھیان سبك ا
  .برد يكى اندكى كمتر از چھار ھزار بود از كنار رود پیش مى

______________________________  
)1.(Zeugma شھرى در خاك بابل.  

  431: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اند جز اينكه جاى پاى  بانان بازگشته چنین خبر آوردند كه كسى را نديده در اين میان ديده
از اين خبر . اند اند كه سوارگان برگشته و بگريخته اسب بسیارى را ديده و چنین دريافته

  .گفتند كردند و مى كراسوس بسیار امیدوار گرديده رومیان بدگويیھا از پارثیان مى

ولى كاسیوس بار ديگر با كراسوس گفتگو . آنان اين دلیرى را ندارند تا جنگ روبرو نمايند
نمود كه سپاه را چند روزى در يكى از شھرھاى سرحدى براى آسايش  كرده از او خواھش

نگاھدارد تا خبر درستى از دشمن به دست بیايد يا اينكه روى به سوى سلوكیا روانه 
  :گفت شده كنار رود را از دست ندھد و بدينسان قايقھا بتواند آذوقه به لشكر برساند، مى

  .روى داد دشمن ما را از ھر سوى احاطه كند و آنگاه رود مانع از آن است كه اگر جنگى

خواست انديشه به كار برده درباره پیش رفتن و ايستادن در آنجا  كراسوس كه مى
كه رئیس عشیره و مردى حیله باز  »1«  تصمیمى بگیرد ناگھان مرد عربى به نام آريامنس

ست به ھم داده آن آمدھايیكه د توان گفت از ھمه پیش بود به لشكرگاه رومیان درآمد و مى
  .تر و كارگرتر ھمین آمدن او بود لشكر را نابود ساخت بزرگ

شناخت يادآورى كرد  يكى از سپاھیان كھن پومپیوس كه ھمراه اين لشكر بود و او را مى
  .باشد كه پومپیوس نوازشھايى درباره او كرده و خود يكى از ھواخواھان رومیان مى

سردار اشكانى دستورھايى داده و به اينجا فرستاده بود تا با آنكه اين مرد را اين زمان 
كراسوس را فريب داده از كنار رود و زمینھاى ناھموار به دشت ھموار بكشاند و به آسانى 

تر از آن نداشتند كه با رومیان در  زيرا اشكانیان آرزويى بزرگ. گرد آنان فرو گرفته شود
  .دشت روبرو شوند

نزد كراسوس رسید با زبان نرم و كارگرى كه داشت نخست از  اين بود كه مرد عرب چون
سپس ستايش از لشكر . پومپیوس ستايشھايى كرده نیكیھاى او را درباره خود ياد نمود

  :كراسوس كرده گفت
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بینید با  كنید و بیھوده تداركھا مى ولى من شگفت از آن دارم كه براى چه اين ھمه دير مى
اى خود را خسته خواھید كرد و سر و كار شما با مردمى آنكه شما در اين جنگ تنھا پ

است كه از مدتھا پیش خواسته و دارايى خود برداشته و آماده اين ھستند كه نزد سگان 
  :و نیز گفت. يا ھوركانیان گريخته بديشان پناھنده شوند

______________________________  
)1.(Arimnaes   

  432: وتارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت پل

اگر شما به آھنگ جنگ ھستید بايد شتاب كنید و نگزاريد پادشاه اشكانى از اين دير كردن 
ولى اينان . را داريد »2«  و سیالكیس »1« اكنون شما در برابر خود سورنا. شما دلیر شود

ز براى آن است كه شما را از دنبال كردن پادشاه باز دارند و خود پادشاه بر سر راه گري
  .است

ھاى او دروغ و راستى آن بود كه ھوروديس لشكر خود را بر دو بخش  ولى ھمه اين گفته
كرده بخشى را با خود برداشته به ارمنستان تاخته بود كه از آرتاوازد كینه باز جويد و سورنا 

  .را با بخشى به پیشواز رومیان فرستاده بود

  .اند كه برخى گفته نداشت چنان اين كار نه از آن راه بود كه پروايى از رومیان

. ترين مردان روم را به ھیچ نیانگارد چه اين باور نكردنى است كه او كراسوس يكى از بزرگ
شايد بتوان گفت احتیاط به كار برده نخست سورنا را فرستاده بود تا بیم و امید جنگ به 

گرى و بزرگى خاندان بلكه در توان. اين سورنا ھم يك مرد عادى نبود. دست او آزموده شود
و شھرت دومین كس ايران و در دلیرى و توانايى نخستین كس آن سرزمین و در زيبايى 

كرد باز ھزار شتر بنه او را  و با آنكه پنھان سفر مى. چھره و نیكى اندام بیمانند بود
كشید و دويست گردونه پر از زنان برگزيده او بود و يك ھزار سپاھى درست ابزار و  مى
  .تر از آن اندازه از سبك ابزاران پاسبانان تن او بودندبیش

خاندان ايشان از . دست كم ده ھزار تن سواره از كسان و بستگان گرد سر خود داشت
نشست تاج به سر او  باستان زمان اين امتیاز را داشتند كه چون شاه نوينى به تخت مى

ن كرده بودند سورنا بود كه او را گزاردند و ھوروديس پادشاه كنونى را ھنگامى كه بیرو مى
  .باز گردانید

نیز اين سورنا بود كه چون شھر بزرگ سلوكیا را گرد فرو گرفتند پیش از ھمه از ديوار باال 
  .رفته با دست خود سلوكیان را زده باز پس راند و شھر را بگرفت

نخست كراسوس كه . ھاى خود بود كه كراسوس را برانداخت ھم در سايه اين شايستگى
گرمى كوركورانه و سپس در نتیجه سراسیمگى كار خود را بدانسان واژگونه  در سايه دل

  .گردانید
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بارى آريامنس توانست كه كراسوس را از كنار رود دور ساخته به دشت بكشد و راھى را 
   كم سختیھاى آن پیدا شده آيند بود ولى كم كه پیش گرفتند تا دير مسافتى آسان و خوش

______________________________  
)1.(Surena   

)2.(Sillaces   

  433: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ريگزارى پديد آمد كه نه درختى داشت و نه آبى و نه كرانه آن پیدا بود و پاى كه 
آور آن ريگزار به سختى افتاده كم  آبى و از ديدار بیم رومیان از بى. رفت گزاردند فرو مى مى

  .م شك در دلھاى آنھا پديد آمد و گمان خیانت به آن مرد عرب بردندك

در چنین ھنگامى فرستادگانى از نزد آرتاوازد پادشاه ارمنستان رسیدند و چنین پیام آوردند 
كه ھوروديس بر ارمنستان تاخته و او را در فشار گذارده است و اين است او نخواھد 

كراسوس خواھش كرده بود كه باز گشته به او  توانست ياورى به رومیان بنمايد و از
بپیوندد و دو سپاه دست به ھم داده ھوروديس را باز پس رانند كه در آن حال سپاه روم 

  .ھا از گزند سوارگان اشكانى ايمن خواھند بود ھا و دره نیز در پناه كوه

  :فتكراسوس از خشم و نادانى پاسخى به آرتاوازد ننوشت و به فرستادگان چنین گ

من اكنون فرصت آنكه به شما بپردازم ندارم ولى در ھنگام خود به ارمنستان بازگشته 
  .سزاى اين خیانت آرتاوازد را خواھم داد

كاسیوس و دوستان او باز آغاز اندرز كردند، ولى چون ديدند جز خشم نتیجه ديگرى از 
كردند و  مىآيد زبان ببستند و ھمیشه به آن عرب سرزنشھا  كراسوس به دست نمى

  :گفتند چنین مى

آيا با كدام افسون يا ! كدام ديوى تو را به سوى اين لشكر راه نمود؟! اى مرد بدترين مردان
اى كه راھى را پیش گرفته كه جز شايسته راھزنان عرب  جادوگرى كراسوس را فريفته
  !بايست از چنین راھى بگذرد؟ نیست و ھرگز لشكرى نمى

شنید براى  ھا را مى كه اين گله ھمین. دغلكار بود كه خود را ببازدولى آريامنس نه چندان 
جلوگیرى از آنھا در لشكرگاه به اين سو و آن سو دويده با سپاھیان به گفتگو درآمده چنین 

  :گفت مى

اى باشد و  خواھید در ھر جا چشمه پیمايید كه مى راه مى »1« مگر شما در كامپانیا
آريد  ھا و كاروانسراھا برپا باشد؟ چرا به ياد نمى درختھا سايه بیاندازد و در سر راه گرمابه

  پیمايید؟ راه مى »2«  كه شما اكنون در حدود عربستان و سورستان
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سازند و پیش از آن كه  م مىساخت بدانسان كه بچگان را را با اين سخنان آنان را رام مى
   به

______________________________  
)1.(Campania ھاى ايتالیاى باستان يكى از كوره   

)2.(Assyria شده كلمه سورستان نامى است كه در زمان ساسانیان گفته مى.  

  434: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

از اين . ناگھان بر اسب نشسته از لشكرگاه بیرون رفتيكبار پرده از روى كار او بیافتد روزى 
رفتن او تنھا كراسوس آگاھى داشت و به او گفته بود كه براى خبر آوردن از لشكرگاه 

  .رود دشمن مى

پوشیدند در  اند در آن روز كراسوس چون بیرون آمد جامه قرمزى كه سرداران روم مى گفته
نیز . ولى زود دريافته آن را عوض كرد. بود بر نداشته به جاى آن جامه سیاھى پوشیده

ساختند كه تو گويى به آنجا دوخته  داران با سختى عقابھا را از جاى خود بلند مى درفش
كراسوس بر آنھا خنديده فرمان شتاب داد و بر پیادگان نیز دستور داد كه با . شده بودند

بانان بازگشته  نى از ديدهپیمودند تا چند ت سوارگان ھم قدم باشند و بدينسان راه مى
. اند چنین خبر آوردند كه ھمراھان ايشان كشته شدند و ايشان به سختى جان در برده

  .در اين میان ناگھان خروشى شنیده شد. باشند زيرا دشمن بسیار نزديك و آماده رزم مى

كراسوس سراسیمه شده از شتابى كه داشت به سختى توانست نظمى به سپاھیان 
  .بدھد

ت از روى راھنمايى كه كاسیوس كرد میانه دستھا و صفھا فاصله داد تا بتواند جايگاه نخس
ھرچه پھناورى را بگیرند و بدينسان از محاصره ايمن باشند و سوارگان را ھم به اين دست 

  .و آن دست پخش نمود

پديد آورد كه از ھر چھار ) مربعى(اى  سپس پشیمان گرديده از سپاھیان يك چھار گوشه
سوى آماده جنگ باشند و سوارگان را ھم میانه اين چھارگوشه بخش نموده به ھر يكى 

  .بھره نماند تیپى را برگماشت كه ھیچ سوى از ياورى سوارگان بى

فرمانده دست ديگر بوده ) پسر كراسوس(كاسیوس فرمانده يك دست و كراسوس كوچك 
بردند تا به كنار  پیش مىبدينسان سپاه را . خود كراسوس ھم در دل سپاه جاى داشت

رسیدند كه اگرچه رود كوچكى بود ولى براى سپاھیان  »1«  اى به نام بالیسوس رودخانه
  .كه آن ھمه خشكى ديده و از گرما آسیبھا يافته بودند بسیار به جا افتاد

بسیارى از سركردگان اين انديشه را داشتند كه شب را در كنار آن آب مانده و در اين میان 
ولى . شماره دشمن و از چگونگى كار آنان آگاھیھا به دست آورده بامداد زود راه برگیرنداز 

كراسوس را پسر او و سوارگانى كه ھمراه آن پسر آمده بودند چندان به شتابش 
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داشتند كه اجازه ماندن نداده و فرمان راند كسانى كه مايل به خوردن چیزى باشند  وامى
   چنان در حال صف ھم

______________________________  
)1.(Balissus   

  435: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

در راه رفتن . و ھنوز اينان دست از خوردن برنداشته بودند كه فرمان پیشرفت داد. بخورند
داد بدانسان كه رسم لشكرھاست بلكه با تندى راه  نیز به آنان مجال اندك آسودگى نمى

و چون به نزديكى دشمن رسیده آنان را . باشند يى يك دسته گريختگان مىبرد تو گو مى
ديدند برخالف آنچه انتظار داشتند آنان را جز گروه كمى نیافتند و برگ و ساز آنان نیز 

  .چندان مھم نبود

اى از سپاه را پیش كشیده ديگران را در پشت سر آنان پنھان  راستى را، سورنا دسته
ى دستور داده بود كه ابزارھاى درخشان خود را با رختھا و پوستھا ساخته بود و به ھمگ

كه رومیان نزديك شدند سردارشان فرمان داده يك بار سراسر  ولى ھمین. روى بپوشانند
  .دشت پر از صداى نقاره و خروشھاى بیمناك و دلخراش گرديد

ھا  و به جاى آن نقاره. انگیزند زيرا اشكانیان سپاه را با شیپور و مانند آن به جنگ برنمى
آورند كه ولوله  دارند كه در اين گوشه و آن گوشه گزارده و ھمه را به يكباره به صدا مى

چون غرش رعد  آيد و در میان، آوازھايى ھم چون آواز جانوران درنده پديد مى دلخراشى ھم
  .آورند بیرون مى

شنوايى بیشتر تكانش  اند كه از ھمه حسھاى آدمى حس اين نكته را آنان نیك دريافته
يابد و بیشتر  دھد و ھر آنچه از راه گوش دريافته شود زودتر از ھرچیزى چیرگى مى مى

  .افتد كارگر مى

و چون بدينسان با ولوله رومیان را سراسیمه ساختند به يكبار پوشاك از روى برگ و ساز 
پوشانیده و زينت  بندھاى درخشان خود را كه ھمه با برنج خود برداشتند و خودھا و سینه

  .ابزارھاى فوالدين از آنھا آويزان بود نشان دادند

ولى رختھاى زيبايى . ترين مرد در میان ھمه آنان بود خود سورنا بلند باالترين و خوش چھره
چه روى خود . داشت كه در بر كرده و چھره آراسته او دلیرى و مردانگى او را پوشیده مى

ولى سپاھیان . دسته ساخته بود د را به آيین مادان دستهرا گلگون كرده و موھاى سر خو
ھا ھمگى بر روى  آورى داشتند و موھاى آنان به آيین سكه ھاى ترس او ھمگى چھره

  .پیشانى افتاده بود

كوشیدند كه به دستیارى گرزھاى خود صف پیشین رومیان را كوفته و باز  نخست آنان مى
نمايند و  روم پافشارى كرده و ايستادگى مىولى چون ديدند سپاھیان . پس برانند

پنداشتند اين است كه به دنبال كشیده  تر از آن است كه مى دانستند كه كار سخت
  .آنكه رومیان بفھمند از ھر چھار سوى گرد آنان را فرو گرفتند بى
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  436: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ولى اينان اندكى پیش . به ھجوم پردازند كراسوس فرمان داد كه سپاھیان سبك ابزار
چون باران بر آنان ريخت و ناگزير شدند كه  نرفته بودند كه به يك بار تیرھاى اشكانیان ھم

به سوى سنگین ابزاران پس گردند و اين نخستین وسیله بود كه صفھاى آنان را به ھم 
رسید چندان تیز و  به آنان مى زيرا تیرھاى دشمن كه. زده و دلھاى آنان را پر از بیم گردانید

  .گذشت پر زور بود كه از ھرگونه زرھى و از ھر پوشاك استوارى مى

آنكه كسى يا  بارانیدند بى چنان دور ايستاده تیر بر روى رومیان مى اين زمان اشكانیان ھم
  .جايى را آماج گیرند

شتند تیرھا كه از آن و چون كمانھاى سختى دا) با آنكه رومیان چندان دور از آنان نبودند(
  .اندازه داشت جست زور بى برمى

شدند و اگر  ايستادند بدانسان زخمى مى زيرا اگر مى. جايگاه رومیان از نخست بد بود
زيرا اشكانیان . افتند بردند شايد خود آنان بیشتر از دشمن آسیب مى ھجوم به دشمن مى

كنند و اين ھنرى  یز تیراندازى مىچندان مھارت دارند كه به ھنگام گريختن و اسب تاختن ن
دانند و خود تدبیرى است از بھر آنكه اگر از  ھا آن را بھتر از اينان مى است كه تنھا سكه

  .جلو دشمن گريختند خود را از عار گريز رھا سازند

رومیان امیدوار بودند كه پس از آنكه اشكانیان ھمه تیرھاى خود را انداختند و تركشھا را 
. ناگزير خواھند بود دست از جنگ بردارند و يا نزديك آمده زد و خورد آغاز كنند تھى ساختند

و چون دانستند كه شترھايى را با بار تیر در لشكرگاه خود ھمراه دارند كه چون صف 
پردازند، دانستند  سازند پس كشیده به پر كردن آنھا مى پیشین تركشھاى خود را تھى مى

كراسوس دلش از جا در رفته كسى نزد پسر خود . د داشتاين تیر باران پايانى نخواھ
فرستاد كه اگر بتواند ھجومى بر دشمنان بنمايد و نگزارد پاك از ھر سوى گرد سپاه را فرو 

خواھند پشت سر را نیز  گیرند، زيرا آن ھنگام دشمن بسیار جلو آمده و پیدا بود كه مى
  .بگیرند

آنان را با خود از نزد قیصر آورده بود با پانصد آن جوان ھزار و سیصد سواره كه يك ھزار 
تیرانداز و ھشت دسته از سپاھان دست ابزار كه نزديك او بودند برداشته به آھنگ ھجوم 
روانه گرديد، اشكانیان در جلو نايستاده روى برگردانیدند و اين يا به جھت بدى جا بود كه 

كراسوس جوان را پس كشیده از پدرش خواستند  لجنزارى را زير پا داشتند و يا اينكه مى
ايستید،  چرا روبرو نمى: زد ولى كراسوس قصد آنان را ندانسته داد مى. بسیار دور گردانند

   اين
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كه ھر دو در روم شھرت  »2«  مكاباخوس »1«  كنسورينوس. تاخت گفته از دنبال آنان مى
بوده و  »3« ن يكى بسیار دلیر و مردانه بود و اين يكى از يك خانواده سناتورداشتند زيرا آ

  .جربزه خطبه خوانى مھمى داشت
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تاختند و از  سوارگان به تندى مى. اين ھر دو ھم سال كراسوس جوان و ھمراه او بودند
نان اند و ھمانا از دنبال آ پنداشتند كه دشمن را شكست داده پادگان جلو افتاده چنین مى

  .تازند مى

ولى چون مسافت درازى را از لشكرگاه دور افتادند آن ھنگام فھمیدند كه مقصود دشمن 
ھاى  فريب بوده زيرا آن گريزندگان را ديدند كه ناگھان ايستاده روى برگردانیدند و دسته

پس ناگزير بايستادند و يقین نمودند دشمن اندكى اينان را ديده . ديگرى به آنان پیوستند
پوش را در برابر  ه ھجوم خواھد پرداخت، ولى اشكانیان تنھا يك دسته از سوارگان زرهب

اينان گزارده ديگران به اين سو و آن سوى دشت تاخته بر برانگیختن ريگ و گرد پرداختند و 
توانستند با يكديگر سخن بگويند و چون  ديدند و نمى چنان شد كه رومیان ھمديگر را نمى

  .در يك توده گرد آوردند به تیراندازى پرداختندبدينسان ھمه را 

  .بھره شدند بیچاره سپاھیان، بارى از مرگ زود و آسوده ھم بى

خواستند بیرون بكشند ناگھان شكسته  رسید اگر مى زيرا تیرھاى كه به تنھاى آنان مى
ر آوردند چون تیرھاى خاردا ماند و اگر ھم زور داده بیرونش مى نیمى در درون گوشت مى

گروھى از آنان نابود شدند و آنان كه زنده . آورد ھا و رگھا را نیز با خود بیرون مى بود روده
  .پوش داد فرمان ھجوم بر سوارگان زره »4«  پوبلیوس. بودند به ھیچ كارى يارا نداشتند

آنان دستھاى خود را نشان دادند كه بر سپرھا دوخته شده و پايھاى خود را نشان دادند 
  .باشند مین كوبیده گرديده نه ياراى جنگ دارند و نه تواناى گريز مىكه به ز

پوبلیوس خويشتن دلیرى نموده با سوارگان به ھجوم پرداخت و به دشمن بسیار نزديك 
چه . نه در زمینه ھجوم و نه در زمینه دفاع. ولى از ھیچ راه با آنان برابرى نداشت. شد

  .زد كه از پوست خام يا از آھن استوار بود ھايى مىنیزه كوچك و ناتوان خود را بر روى سپر

______________________________  
)1.(Censorinos   

)2.(Megabacchus   

مقصود كسى است كه در سنات عضو بود كه آن را مايه افتخار خاندانھا ). 3(
  .شماردند مى

)4.(Publius  نام كراسوس جوان)است) پسر كراسوس.  

  438: يونانیان به روايت پلوتارخ، صايرانیان و 

ھاى نیرومند  ابزار او كه از گااول ھمراه آورده بود با نیزه از آن سوى دسته سوارگان سبك
گرمى پوبلیوس بر اينان بود كه در جنگھا كارھاى شگفت  ھمه پشت. رو بودند دشمن روبه

  .دادند انجام مى
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شده او را از اسب خود پايین  بدينسان كه فرصت به دست آورده و به دشمن نزديك
برخى از ايشان از . توانست انداختند و او از سنگینى برگ و ابزار خود جھیدن نمى مى

دريدند كه اسب در  اسب پیاده شده، زيرا اسبھاى دشمنان رفته و شكمھاى آنھا را مى
ز گرما و گرفت، ولى در اينجا ا غلطیده سوار خود را با كسان ديگرى از پیرامونیان زير مى

تشنگى ھرگز عادت نداشتند و بسیار فرسوده بودند و اسبھاى بسیارى از ايشان كشته 
از اين جھت ناگزير شدند كه بازگردند و پوبلیوس را كه زخم سختى برداشته بود . شده بود

  .از میدان بیرون ببرند

ھم بسته  اى از ريگ ديده پناھنده آنجا شدند و اسبھاى خود را به در آن نزديكى پشته
خودشان در میان آنھا نشستند و سپرھاى خود را به ھم پیوسته در پشت آنھا جاى 

ولى نتیجه به عكس . پنداشتند مگر جلوگیرى از آسیب دشمن خواھند كرد گرفتند و مى
زيرا زمانى كه در دشت ھموار بودند باز صف پیشین اندك نگھدارى از صف پسین . درآمد

ايستادند،  یب كه ناگزير پسینیان باالتر از پیشینیان مىولى اكنون در سراش. داشت
  .ھمگى آنان آماجگاه آسیب بودند و بايستى منتظر سرنوشت تیره خود باشند

در آن نزديكى  »1«  در اين دسته پوبلیوس دو تن يونانى نیز بودند كه در شھر كارھاى
اينان  »3«  خوسو ديگرى به نام نیكوما »2«  يكى به نام ھیرومونوس. زيستند مى
. باشد و ھوادار رومیان است برويم كه در اين نزديكى مى »4«  گفتند شھر اخناى مى

  :پوبلیوس پاسخ داد

مرگ چندان دشوار نیست كه پوبلیوس از ترس آن ديگران را كه در راه او جانبازى ! نه
  .نمايند بگزارد و خويشتن رھا شود مى

سازند و ھر دو را به آغوش كشیده رسم بدرود به جاى و به آنان دستور داد كه خود را رھا 
آورد و خويشتن چون از سختى زخم از توان افتاد پھلوى خود را باز كرده به كسى كه 

. داشت دستور داد كه نیزه به پھلويش فرو برده او را بكشد ابزارھاى جنگى او را برمى
  .اند كنسورينوس نیز به ھمان نحو كشته گرديد گفته

______________________________  
)1.(Carrhae يكى از شھرھاى بین النھرين در نزديكى حران   

)2.(Hieronymus   

)3.(Nicomachus   

)4.(Ichnae   
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بازمانده را ھم . میكاباخوس خود را بكشت و بسیارى از ديگر برگزيدگان ھمان كار را كردند
. اشكانیان نزديك آمده در زد و خورد با گرزھا بكشتند و بیش از پانصد تن دستگیر نكردند

  .سر پوبلیوس را بريده سپس آھنگ كراسوس كردند
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اما كراسوس چون پسر را براى ھجوم فرستاد و خبر براى او آورده شد كه دشمن از جلو 
ديد فشار دشمن بر  سوى مى پوبلیوس گريخته و او به دنبال كردن پرداخته است ھم از آن

روى لشكر او كم شده و اين خود به آن جھت بود كه بخش عمده دشمن بر سر پوبلیوس 
آمدھا كراسوس را دل رفته به جاى آمد و لشكر را به يك سراشیبى  رفته بودند از اين پیش

  .كشیده منتظر شد كه پوبلیوس از دنبال دشمن باز گردد

دريافتن خطر نزد او فرستاد ھمگى به دست دشمن از چند پیكى كه پسرش پس از 
افتادند و تنھا آخرين ايشان به سختى خود را نزد وى رسانیده خبر داد كه اگر پوبلیوس را 

  .زود در نیابى ديگر او را نخواھى يافت

  .توانست تصمیمى بگیرد كراسوس سراسیمه گرديده پاك خود را باخت كه ديگر نمى

  .گرفت كرد و ھنگامى درباره لشكر خود بیمش فرا مى ر را مىگاھى انديشه گرفتارى پس

ولى در اين ھنگام بود كه ناگھان . سرانجام به آن سر شد كه با ھمه لشكر روانه شود
دشمن با خروشھاى دلگدازتر از پیشین پیدا گرديدند و آواز كوسھاى ايشان گوشھا را كر 

  .ساخت مى

  .روى آورده و ترس آنان را فرا گرفترومیان دانستند چه آسیب سختى به آنان 

آن دسته كه سر پوبلیوس را بر نیزه داشتند بسیار نزديك آمدند تا رومیان آن را بشناسند و 
  :پرسیدند به طعنه داد زده مى

كردند كه  اين جوان از كدام خاندان بود؟ پدر و مادر او چه كسانى بودند زيرا ھرگز باور نمى
  .نگى پسر پیرمرد ترسان كاردانى ھمچون كراسوس باشدجوانى به آن دلیرى و مردا

زيرا به جاى آنكه خشم گیرند و غیرت كنند . آمد رومیان را به يكبار از كار انداخت اين پیش
اند كراسوس در اين ھنگام كارى  اگرچه گفته. ترس و لرز سراسر دلھاى آنان را فرا گرفت

  :ر را ديد جلو صفھا دويده داد زدكه س زيرا ھمین. رفت كرد كه از او انتظار نمى

اين يك گزندى است كه به خود من رسیده، به شكوه و سرفرازى روم ! اى ھموطنان من
سوزد كه من  اگر كسى از شما دلش از اين مى. ايد گزندى نخواھد رسید تا شما زنده

 ام به جستن كینه او از دشمن بكوشد و سزاى اين بھترين پسران خود را از دست داده
زيرا ھر كسى كه در راه مقصود . ھرگز نبايد اندوه گذشته را خورد. ستمكارى آنان را بدھد

   بزرگى
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آنكه خونى از  بى »1«  مگر نه آنكه لوكولوس. بیند كوشد آسیبھاى بزرگ مى مى
  سپاھیانش ريخته شود بر تیكران دست يافت؟
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پدران ما ھزار كشتى را بر سر جزيره سیكیلیا غرق كردند و سرداران و سركردگان مگر نه 
  .بزرگى را در ايتالیا از دست ھشتند

  رفت و شھرگشايى بپوشند؟ آيا ھیچ يك از اين زيانھا باعث آن گرديد كه چشم از پیش

ر خطر او را روم به اين بلندى نه به يارى بخت رسیده بلكه ايستادگیھا و پافشاريھا در براب
  .به اين جايگاه رسانیده است

گفت كمتر يكى از آنان توجه  ھنگامى كه كراسوس اين سخنان را براى تحريك سپاه مى
به آنھا داشت و چون فرمان خروشیدن داد كه آماده جنگ شوند، ديگر شكى نماند كه آن 

  .خواستاى از ايشان برن مايه سپاه پاك خود را باخته، زيرا جز خروش سست و بى

و چون جنگ برخاست نوكران و بستگان از . با آنكه خروش دلیرانه دشمن سخت بلند بود
انداختند و سوارگان ھم در صف پیشین با  اشكانیان اين سو و آن سو تاخته تیر مى

ساختند مگر  وار به ھم نزديك مى كردند و بدينسان رومیان را توده ھاى خود جنگ مى نیزه
كردند، ولى از اينان ھم  مرگ را با تیر نه پسنديده به دشمن ھجوم مىكسانى از اينان كه 

ھاى كلفت و نیرومند زخمھاى كشنده  شدند، زيرا نیزه كارى ساخته نبود و زود كشته مى
  .رفت زد و چه بسا كه از يك كس گذشته به ديگرى فرو مى مى

را به كراسوس كردند تا شب به میان درآمده اشكانیان يك آن شب  بدينسان جنگ مى
رود  مھلت دادند كه بر پسر خود گريه كرده و خوب بیانديشد كه آيا خود او به نزد ارشك مى

  .يا بكشندش و ببرندش

ولى رومیان . اين بود نزديك به رومیان لشكرگاه زدند و از آن فیروزى بسیار شادمان بودند
ند و نه چاره به زخمیان شب بسیار غمناكى داشتند كه نتوانستند مردگان را به خاك سپار

  .سپردند انديشیدند كه بسیارى از آنان به سختى جان مى

گونه راھى براى رھايى نداشتند و  زيرا ھیچ. ھر كسى در انديشه فرداى خود بود
دانستند كه آيا تا روشنى بامداد منتظر باشند يا شبانه راه دشت و بیابان را پیش  نمى
بردند  ديگرى براى اينان بود كه اگر آنان را ھمراه مىو آنگاه زخمیان گرفتارى . گیرند

   بايستى در راه

______________________________  
)1.(Lucullus داستان او با تیكران ياد كرده شد.  
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دشمن بود كه ھا و فريادھاى آنان خود نشانى براى  گزاردند ناله آھسته باشند و اگر مى
ھمگى آرزو داشتند كراسوس را ببینند و انديشه او را بدانند اگرچه . گريختن اينان را بداند

  .دانستند كه مايه آن بدبختى جز او نبوده ھمه مى
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اى خزيده بود و شايد كسانى  در اين حال كراسوس جبه را به تن خود پیچیده و به گوشه
ولى جز میوه نادانیھاى خود او . دانستند روزگار مى ھاى اين حال او را نشانى از گوناگونى

  .نبود

تر  زيرا مردى كه به میلیونھاى بسیارى از مردمان برترى داشته و تنھا از دو تن پايین
تر از  تر و پايین داد، كنون بدينسان پست ترى خرسندى نمى شد و به اين پايین شمرده مى

  .ھمه گرديده بود

او و كاسیوس بدانجا آمدند كه مگر تسلیتى به او بدھند ) عاونم(جانشین  »1«  اوكتاويوس
و چون او را در اين حال يافتند خود آنان سركردگان ديگر را گرد . آمد بزنند و رائى درباره پیش

آنكه كوسى بزنند و صدايى درآورند كوچ  آورده سرانجام قرار بر روانه شدن دادند كه بى
  .كنند

نبود ولى چون ناتوانان و درماندگان چگونگى را دانستند به  تا ديرگاھى صدايى در میان
  .باشد ناله و فرياد برخاسته چنان شیون نمودند كه تو گويى دشمن در پشت سر آنان مى

پیمايیدند و ھنگامى به ترس افتاده به  سراسر لشكر را ترس فرا گرفته گاھى راه مى
ه آمده بودند برداشته زمانى خاستند، ھنگامى زخمیان را كه ھمرا آرايى برمى صف
دادند مگر سیصد تن سواره كه بر سر  گزاردند و بدينسان فرصت از دست مى مى

شب به بیرون شھر كارھاى رسیده  پیمود و نیم بودند و او با شتاب راه مى »2«  اگناتیوس
شھر حاكم  »3«  به دروازه نزديك شده به زبان رومى پاسبانان را آواز كرده و به كوپونیوس

  :چنین پیغامى داد

سپس بازنايستاده راه خود را به سوى . كراسوس جنگ بسیار سختى با اشكانیان كرده
ولى از . زاوكما پیش گرفت و با شتاب رفته خويشتن و آن سوارگان را از خطر رھايى داد

اينكه سردار خويش را در آنچنان حالى تنھا گزارده بود نام بدى پیدا كرد، از آن سوى 
ونیوس چون آن پیام را شنید اگرچه خبرى از شكست نبود ولى از آن شتاب اگناتیوس كوپ

به شك افتاده دانست كه حادثه بدى روى داده و به سپاھیان خود دستور داد كه آماده 
بايستند و چون دريافت كه كراسوس رو به سوى آنجا دارد به پیشواز رفته با لشكر به 

  .درون شھرش آورد

______________________________  
)1.(Octavius   

)2.(Egnatius   

)3.(Coponius   
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كه  اما اشكانیان اگرچه شبانه كوچیدن رومیان را دانستند از دنبال آنان نیامدند، ولى ھمین
نبودند از شمشیر روز شد آھنگ لشكرگاه كرده باز ماندگانى را كه كمتر از چھار ھزار كس 

  .گذرانیدند

. سپس با اسبان چابك خود راه افتاده گروه بسیارى از درماندگان را در راه به دست آوردند
يكى از سركردگان شب ھنگام با چھار دسته از سپاھیان راه افتاده و  »1«  وارگونتینوس

اده و ھمگى كشته اى به محاصره اشكانیان افت راه را گم كرده بود و اين زمان بر روى پشته
گرديدند مگر بیست تن از آنان كه از جان گذشته با شمشیرھاى كشیده خود را به تیپ 
دشمن زدند و اينان از آن دلیرى در شگفت شده و به دلخواه راه به روى آنان باز كردند و 

  .تنھا اين بیست تن بود كه رھايى يافته خود را به شھر كارھاى رسانیدند

خبر دروغى به سورنا رسید به اين مضمون كه كراسوس با سركردگان  در اين ھنگام يك
اى  اند جز يك مشت سپاھیان درھم و بیچاره اند و آنان كه در كارھاى مانده خود بدر رفته

سورنا از اين خبر به تشويش افتاد زيرا كه . باشند كه در خور دنبال كردن نیستند نمى
اى آنكه چگونگى را درست دريافته بداند كه آيا بر. ديد فیروزمندى خود را ناانجام مى

كارھاى را به محاصره بگیرد يا از دنبال كراسوس بشتابد يكى از ترجمان خود را به نزديك 
ديوار شھر فرستاده دستور داد كه به زبان التین كراسوس يا كاسیوس را آواز داده بگويد 

د، كراسوس چون اين خبر را شنید خواھد با آنان گفتگو نماي كه سورنا سردار ايرانى مى
  .بیدرنگ آن را پذيرفت

در اين ھنگام يك دسته از عرب كه پیش از آن به لشكرگاه روم آمد و شد كرده و كراسوس 
شناختند نزديك آمده از بیخ ديوار با كاسیوس سخن گفتند كه  و كاسیوس را خوب مى
كوچ كنید به اين شرط كه شما خواھد به شما راه بدھد تا آسوده  سورنا سردار ايران مى

با پادشاه ايران آشتى كرده پیمان ببنديد كه ھر چه سپاه در بین النھرين داريد از آنجا 
  .باشد كه به يك بار آسوده شوند برداريد و اين خود به صرفه ھر دو سوى مى

كاسیوس پیشنھاد را پذيرفته خواھش كرد كه ھنگامى قرار داده شود تا سورنا با 
در يك جا با ھم نشسته گفتگو را به پايان برسانند تازيان با اين پیام نزد سورنا  كراسوس

برگشتند و او از دانستن اينكه كراسوس در آن شھر است شاد گرديده دل به محاصره آنجا 
  .بست

______________________________  
)1.(Varguntinus   
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خواھید من بر  گفت اگر مى فردا سورنا به نزديك ديوارھا آمده و به رومیان دشنام داده مى
شما ببخشم بايد كراسوس و كاسیوس را دست بسته به من بسپاريد رومیان چون 

دانستند كه مقصود ريشخند و طعنه بود سخت غمناك گرديدند و با كراسوس گفتگو كرده 
بیجايى كه به يارى اينان دارد چشم بپوشد و تصمیم به  از او خواستار شدند كه از امید

  .كوچیدن و گريختن بگیرد
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اين تصمیم كه بايستى در پرده بماند و كسى پیش از حركت آن را نداند كراسوس 
نامى را كه مرد خیانتكارى بود از آن خبردار ساخته به جاى خويش كه  »1«  اندروماخوس

پايیدند ولى اين  توانستند رومیان را مى اشكانیان تا مى .ھم او را براى خود راھنما برگزيد
توانستند به ھمین جھت  مخالف رسم ايشان بود كه شب جنگ نمايند و شبانه جنگ نمى

  .بود كراسوس شب را براى كوچیدن برگزيد

كوشید آنان را دور نبرد و از اشكانیان  ولى اندروماخوس چون با رومیان بیرون آمد ھمه مى
پیچانید تا به میان  گردانید و به اين سو و آن سو مى ر نسازد و اين بود آنان را مىبسیار دو

  .لجنزارى رسانیده در آنجا گرفتار سختى و زحمت گردانید

برخى از ايشان كه آن آواره گردانى اندروماخوس را ديدند، نادرستى او را دريافته از پیروى 
ارھاى بازگشته راھنمايانى از عرب به او گفتند از جمله كاسیوس از راه به ك. باز ايستادند

  .بیرون رود) عقرب(بايد منتظر شد تا ماه از برج كژدم 

اين گفته با پانصد سوار راه  »2« .ترسم بیشتر مى) قوس(كاسیوس گفت من از كمان 
نیز كسانى راھنمايان درستكارى پیدا كرده خود را به . سوريا را پیش گرفته خود را رھا كرد

رسانیده پناھگاھى براى خود به دست آوردند و اينان پنج ھزار تن به  »3«  سیناك كوه
  .سركردگى او كتاويوس بودند كه مرد دلیر و جوانمردى بود

اما كراسوس بیچاره تا ھنگام روشنى راه رفته و باز در میان سختیھا گرفتار مانده و ھنوز 
چھار دسته پیاده و اندكى سواره و  اين زمان بر سر او. خورد فريب اندروماخوس را مى

  چھار

______________________________  
)1.(Andromachus   

كردند و ھمان  سفر نمى» قمر در عقرب«اين عادت از باستان زمان بوده كه در زمان ). 2(
آيد  مى) كمان(و چون پس از عقرب برج قوس . نگارند است كه منجمان در تقويمھا مى

  ».از كمان بیشتر ترس دارم من«كاسیوس گفته 

)3.(Sinnaca   
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ھرحال با سختى خود را به راه رسانیده و با آنكه از او كتاويوس  به. سرھنگ بازمانده بود
تنھا به اندازه يك میل و نیم دور بود به نزد او نرفته خود را به پشته ديگرى رسانید كه 

  .گرفت پناھگاه خوبى نبود و جلو سوارگان دشمن را نمى

ديد و چون سردار خود را در خطر يافت با آنكه خود او را  او كتاويوس از دور چگونگى را مى
كردند از يارى باز نايستاده نزد او شتافت ھم از پشت سر سپاھى سستى و  دنبال مى

آمدند و با اشكانیان به زد و خورد بیعارى را بر خود نپسنديده از پناھگاه خويش فرود 
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برخاسته و آنان را از آن پشته پايین راندند و پیرامون كراسوس را گرفته و با سپرھاى خود 
  .ديوارى گرد او كشیدند و با آواز بلند ھمى گفتند

  .تا يكى از رومیان زنده است ھرگز تیرى به تن سردارمان نخواھد رسید

چندان میلى به جنگ ندارند و از آن سو رومیان اگر جنگ را تا در اينجا سورنا ديد اشكانیان 
شب دوام دھند شب خواھند توانست خود را به كوھستان كشیده از دست او بیرون 

  .بروند

اين بود دست به دامن حیله زده چند تن از گرفتاران را كه در لشكرگاه اشكانى بودند آزاد 
ھم گفتگو داشتند شنیده بودند كه پادشاه  ساخت و اينان از دو تن از اشكانیان كه با

اشكانى مايل نیست بیش از اين با رومیان دشمنى نمايد بلكه مايل است كه كراسوس را 
  .میانجى ساخته پیمان آشتى ببندد

بارى اشكانیان دست از جنگ نگاه داشتند . پیداست كه اين گفتگو ھم تدبیرى بوده است
سورنا كمان . با روى مھرآمیز به پشته نزديك شدند و خود سورنا با سركردگان سوار شده

خود را باز كرده دست بلند نموده كراسوس را بخواند كه نزد او بیايد و با ھم گفتگويى 
بنمايند و چنین گفت كه زد و خورد كه روى داده با اجازه پادشاه نبوده و تنھا براى آزمايش 

كنون ھم بايد به مھر و آشتى . دهدلیرى و مھارت سپاھیان به چنان كارى برخاسته ش
  .كوشیده پیمانى در میانه بسته شود تا رومیان آسوده و آزاد به شھرھاى خود بازگردند

ھا را ديگران به شادى پذيرفتند و ھمگى اصرار داشتند كه ھر چه زودتر به  اين گفته
تى براى تر از ديگران بود و جھ ولى خود كراسوس چون آزموده. گفتگوى آشتى آغاز شود

  .ديد گوش به آنھا نداده به انديشه فرو رفت چنان مھر و پاكدلى در میان نمى

لیكن سپاھیان به فرياد برخاسته ايراد گرفتند كه براى چه آنان را به جنگ برانگیخته به دم 
دھد و خويشتن جسارت آن ندارد با مرد تھیدست و  ھاى دشمن مى شمشیرھا و نیزه

  ابزارى روبرو شود؟ بى

  445: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

توانیم  كراسوس نخست نرمى نموده گفت شما اگر تا شب شكیبا باشید آن ھنگام مى
ھا بكشیم كه سواره در آنجا به آسانى تاخت نتواند و بدينسان از آسیب  كه خود را به كوه

  .دشمن آسوده باشیم و شما نبايد چنین راھى را از دست بدھید

لى سپاھیان گوش به سخن او ندادند و سپرھاى خود را به ھم كوبیده به تھديد و
  :برخاستند كراسوس ناگزير شده خواھش آنان را پذيرفت و چون خواست برود چنین گفت

روم اگر جان از  بینید من ناچار به اين راه مى كه مى »1«  شما اى اوكتاويوس و پترنیوس
اين معركه بدر برديد به ھمه كس بگويید كه مايه نابودى من بیش از فشار دشمن 

  .نافرمانى سپاه خودم بود
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خود  »2«  لكتوران. ولى اوكتاويوس از او جدا نشده ھمراه پترونیوس از پشته پايین آمدند
  خون ايین نخست كسى را كه ديدار كردند دو يونانى نیمهكراسوس فرمان داد بروند در پ

  :بودند كه ھر دو از اسب پايین جسته احترام بسیارى كردند و به زبان يونانى گفتند »3«

آيد  خوب است كسى را پیش از خود بفرستید تا ببیند آيا سورنا كه به سوى شما مى
  .پیرامونیان او ابزار جنگ با خود دارند يا نه

  :س چنین گفتكراسو

  .سپردم اى به زندگى داشتم خودم را به دست شماھا نمى من اگر اندك عالقه

داشتند فرستاد تا بپرسند ھمراه چند كسى  »4«  سپس دو برادرى را كه نام روسكیوس
با سورنا ديدار خواھد شد و شرط گفتگو چه خواھد بود؟ سورنا فرمان داد اين ھر دو را 

با سركردگان بزرگ بر اسب نشسته نزديك آمد و به كراسوس  دستگیر نمودند و خويشتن
  :درود رانده چنین گفت

  شود يك سردار رومى پیاده باشد و من و بستگانم سوار باشیم؟ اين چگونه مى

ايم،  كراسوس گفت ھیچ خطايى روى نداد ما ھر كدام به رسم كشور خود رفتار كرده
  :سورنا گفت

______________________________  
)1.(Petronius   

ايم لكتوران كسانى از سركردگان بودند كه در جلو يا فرمانده يا  در جاى ديگرى گفته). 2(
  .رفتند كونسول تبر به دوش راه مى

  .مقصود آن است كه از يك سوى يونانى بودند از سوى پدر يا از سوى مادر). 3(

)4.(Roscius   

  446 :ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

از اين پس يگانگى میانه شما و پادشاه ما خواھد بود، ولى شما با من بايد بیايید تا به 
كنید زود فراموش  زيرا شما رومیان شرطھايى كه مى. سوى رود رفته آن را درست ببینید

  .نمايید مى

اين گفته دست خود را به سوى كراسوس دراز كرد كراسوس فرمان داد يكى از اسبھاى 
بیاورند سورنا گفت نیازى به آن نیست و اسبى را با لجام زرين پیش كشیده چنین او را 
  :گفت
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سازد نوكرانى كراسوس را با زور بر  آقاى من پادشاه اين اسب را به شما پیشكش مى
كشیدند كه تندتر  اسب نشاندند و خودشان از چپ و راست راه پیموده بر اسب تازيانه مى

  .برود

دويده لگام اسب را برگرفت و پترنیوس و ديگران نیز رسیده خواستند او كتاويوس پیش 
اسب را نگاه بدارند و كسانى را از دشمن كه پیرامون كراسوس را گرفته بودند دور برانند از 

او كتاويوس . اين كوشش و كشاكش ھنگامه پديد آمده سپس زد و خورد برخاست
از آنان از پشت سر حمله كرده او شمشیر كشیده يكى از نوكران را بكشت و ديگرى 

اش زدند از  پترنیوس ابزار جنگى نداشت و با ضربتى كه بر زره سینه. كتاويوس را بكشت
  كراسوس را نیز يكى از اشكانیان كه نام پوماكساثرس. اسب درغلطید ولى گزندى نديد

كه  اند برخى كشنده را كس ديگرى نام برده پوماكساثرس را گفته. داشت بكشت »1«
زيرا آنان كه در آنجا بودند . ھمه اينھا پندار است نه خبر. سر و دست راست او را بريده

ھمه پیرامونیان كراسوس يا . كسى فرصت آنكه به اين چیزھا نگاه كرده و دريابد نداشت
كشته شدند و يا راھى پیدا كرده به پشته نزد ياران خود گريختند، اشكانیان آھنگ پشته 

كنون شما اگر پايین . پیغام دادند، كراسوس بسزايى كه سزاوارش بود رسیدكرده و چنین 
گرديد، رومیان برخى پايین آمده خود  ھاى خود بر مى آمده خود را بسپاريد آسوده به خانه

ولى كمتر يكى . را به دست دشمن سپردند، برخى شبانه از اين سو و آن سو به در رفتند
  .و ديگران را تازيان در بیابان شكار كرده بكشتند. ندھاى خود رسید از اينان به خانه

  .اند روى ھم رفته بیست ھزار مرد كشته شده ده ھزار ھم دستگیر افتاد گفته

سورنا سر كراسوس و دست او را به ارمنستان نزد پادشاه ھوروديس فرستاد و اين سر 
ن آشتى كرده خواھر ھنگامى به ارمنستان رسید كه ھوروديس با آرتاوازد پادشاه ارمنستا

  »2« .او را براى پسر خود به زنى گرفته و جشن عروسى برپا ساخته بودند

______________________________  
)1.(Pomaxathres   

  .ھاى پلوتارخ كوتاه كرده شده اين بخش از نوشته). 2(

  447: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ولى خداى دادگر از آن باز نايستاد . اسوس و لشكركشى اوانگیز كر اين بود داستان اندوه
زيرا ديرى از اين نگذشت كه . ھاى ھوروديس و سورنا را بدھد كه پاداش اين ستمگرى

  .ھوروديس بر شكوه و پیشرفت سورنا رشك برده او را بكشت

را در جنگى با رومیان از دست داد گرفتار درد  »1«  خود نیز چون پسر خويش پاكوروس
  .استسقا شد

به او داد و  »3«  كن كه در آرزوى كشتن او بود گیاه گرگ خفه »2«  پسر ديگرش فراھات
  .قضا را اين زھر درمان آن درد بود و پادشاه از استسقا بھبودى يافت
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  .ترى پیش گرفته او را خفه نمود فراھات اين زمان راه نزديك

______________________________  
)1.(Pacorus   

)2.(Phraates   

)3.(Acenit  دارد و » خائق الدئب«نام اين درمان را در فارسى ندانستیم در لغت عربى نام
  .ايم ما ترجمه آن را آورده

  449: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

   آنتونیوس

  450: ص ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ،

انجام گرفت انتونیوس  »2«  پس از آنكه قرارداد میانه انتونیوس و او كتاويوس ولپیدوس »1«
و خود او در  »4« .را روانه آسیا ساخت تا جلو پیشرفت اشكانیان را بگیرد »3«  ونتیديوس
  روم بود تا

______________________________  
و قیصر كشاكش افتاده پومپیوس از روم  پس از كشته شدن كراسوس میانه پومپیوس). 1(

كه اين داستان را در جاى خود ديديم و  چنان. گريخته در يكى از بندرھاى مصر كشته گرديد
پس از آن سه كس ديگر كه يكى . از آن پس قیصر يگانه فرمانرواى روم بود تا كشته گرديد

ونیوس و سومى لپیداس و ديگرى انت) نوه برادر يا خواھر قیصر بزرگ(او كتاويوس قیصر 
دار كارھاى روم گرديدند و پس از كشاكشھايى كه در میانه روى داد،  بوده سررشته

بدينسان كه خود روم . سرانجام سراسر كشور پھناور روم را در میان خود سه بخش كردند
به دست اوكتاويوس و سوريا و آسیاى كوچك به دست انتونیوس و افريقا به دست 

چون زن انتونیوس به تازگى مرده بود اوكتاويا خواھر اوكتاويوس را به زنى لپیداس باشد و 
  .گرفت

اندازه زيبا و در  اين زن كه بى. ولى او يك گرفتارى سختى داشت و آن كلئوپترا در مصر بود
اندازه زبردست بوده و اين ھنگام تاج و تخت خاندان بطلمیوس به دست او  كار دلربايى بى
. یوس را گرفتار عشق خود ساخته و اختیار او را پاك از دست گرفته بودافتاده بود انتون

رفت ھمه كارھاى خود را فراموش ساخته به  كه انتونیوس ھر زمان كه به مصر مى چنان
اما حال اشكانیان در اين زمان و رابطه آنان با رومیان پس . كرد كامگزارى با وى بسنده مى

نیان به حمله پرداخته و چون سراسر بین النھرين از اين زمان اشكا. از داستان كراسوس
آن ايشان شده بود البینیوس سپھساالر اشكانى با لشكرگاه انبوھى از رود فرات گذشته 
در سوريا به پیشرفت آغاز كرده بود و خبرھاى بیمناك پیشرفتھاى او به انتونیوس و ديگران 

  .م ديدرسید كه بازمانده داستان آنھا را در متن خواھی مى

)2.(Lep idus   
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)3.(Ventidius اندكى از سرگذشت و نژاد و تبار او در متن خواھد آمد.  

شگفت است كه در تاريخھاى ارمنى آن پیشرفت را كه اشكانیان اين زمان در بین ). 4(
نويسند و يكى را از سركردگان ارمنى نام  النھرين و سوريا كرده بودند به نام خودشان مى

  اين پیشرفتھا با دست اوبردند كه  مى

  451: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

در . پس از ديرى اوكتاويا را كه تازه دخترى زايیده بود ھمراه برداشته روانه يونانستان گرديد
برد تا مژده به او رسید كه ونتیديوس اشكانیان را در  آنجا در آتن زمستان را به سر مى

ترين سردار ھوروديس بود  كه بزرگ »2«  را با فارناياتیس »1«  والبینیوسجنگ شكسته 
  .كشته است

پسر  »3«  در اين میان پاكوروس. از اين مژده در يونانستان جشن بزرگى برپا ساخت
با  »4« پادشاه اشكانى كه با سپاه انبوھى آھنگ سوريا كرده بود در خاك كوروستیكا

ونتیديوس بسیارى از سپاه او را كشته خود . سختى كردند رو گرديده جنگ ونتیديوس روبه
  .او را نیز نابود ساخت

اين فیروزى يكى از كارھاى تاريخى رومیان به شمار است و بدين فیروزى بود كه جبران 
اشكانیان پس از اين سه . شكست كراسوس را كرده كینه از اشكانیان باز جستند

  .رون ماد و بین النھرين بايستادندشكست پیاپى ديگر پاى باز پس كشیده د

يابى كند تا آنتونیوس با او بر سر  آمد از بخت بھره ونتیديوس نخواست بیش از اين پیش
رشك نباشد و لشكر را بر سر كسانى كه از روم برگشته بودند رانده بار ديگر آنان را 

  .زيردست روم گردانید

  .گرد فرو گرفت »6« را در شھر سارموساتا »5«  از جمله انتیوخوس پادشاه كوماگنى

كش فرستاده بخشايش خواست و به گردن گرفت كه ھمیشه  آنتیوخوس ھزار تالنت پیش
فرمانبردارى از آنتونیوس نمايد ولى ونتیديوس آن را نپذيرفته پاسخ داد كه چون آنتونیوس 

و ھیچگونه پیغام آھنگ اين سوى كرده و در راه است و چنین پیغام فرستاده كه من با ت
  .نبندم اين است تو بايد كسى نزد انتونیوس بفرستى

آنتونیوس اين كار را براى آن كرده بوده كه بارى اين فیروزى به نام او انجام گرفته ھمه 
  .فیروزيھا بھره ونتیديوس نباشد

شته ھرحال محاصره به درازا انجامیده مردم شھر چون از زينھار نومید گرديدند از جان گذ به
   دلیرانه بكوشیدند تا آنجا كه آنتونیوس از دست يافتن به ايشان ناامید شده و از اينكه آن

______________________________  
  .ولى از اين نگارشھاى پلوتارخ پیداست كه دروغ است. بوده
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)1.(Labienus اند اين سردار رومى بوده و به ايران آمده بود كه برخى نوشته چنان.  

)2.(Pharnapates   

)3.(Pacorus پسر شاه اشكانى   

)4.(Cyrrhestica بخشى از سوريا بوده.  

)5.(Commagene بخشى از سوريا بوده.  

)6.(Sarmosats اند در اينجا سیمساط  دو شھر با اين نام بوده كه تازيان سمیساط خوانده
  .سوريا منظور است

452: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خواھش را نپذيرفته بود پشیمان گرديد و با آنتیوخوس به سیصد تالنت قرار داده دست از 
محاصره بازداشت و دستورھايى براى كارھاى سوريا داده به آتن بازگشت و يونتیديوس 
پاداشى را كه سزاوار بود داده او را به روم باز فرستاد تا در آنجا احترامى را كه شايسته 

  .ريابدكارھاى او بود د

  .ونتیديوس در آن روز يگانه مردى بود كه بر اشكانیان فیروزى يافته بود

نژاد او شناخته نبود ولى در سايه پیوستگى با آنتونیوس پیشرفت كرده بدانسان فرصت به 
  .دست آورده كه گوھر خود را نشان دھد و كارھاى بزرگى را به انجام رساند

اره انتونیوس و قیصر تغییر داده ھمگى دانستند كه اين ھنرنمايى او انديشه مردم را درب
نیكبختى آنان بیشتر از رھگذر داشتن ياوران تواناست نه از رھگذر كاردانى خودشان، زيرا 

كه آنتونیوس او را در  »2«  كانیديوس. نیز پیشرفتھاى فراوانى كرد »1«  سوسیوس
نیز پادشاھان البانیا و . بشكستارمنستان گزارده بود فیروزيھاى بسیار يافته ارمنیان را 

ايبريا را شكسته فیروزانه در قفقاز پیش رفت و بدينسان نام آنتونیوس در میان مردمان آنجا 
  .شھرت فراوان يافت

لیكن در اين میان خبرھاى ناخوشى از رھگذر قیصر رسیده آنتونیوس بار ديگر از او بددل 
ز بندر برندسیوم او را راه ندادند روانه بندر و چون ا. شد و با سیصد كشتى آھنگ ايتالیا كرد

  .گرديد »3«  تارنتوم

زن او اوكتاويا كه از يونان ھمراھش آمده بود اجازه گرفت كه به ديدار برادر بشتابد و او اين 
اى آبستن بود و چون در راه  زمان گذشته از دختر دومى كه براى شوھر خود زايیده بود بچه

را ھمراه  »5«  و مايكناس »4« رخورد كه دو دوست خود آگرپیاكه روانه بود به قیصر ب
ھاى پر اشك و با شیون با آنان به گفتگو  داشت اوكتاويا آن دو تن را كنار كشیده با ديده

  :درآمده چنین گفت
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  .ترين زن گردم روم كه بدبخت ترين زن در جھان بودم و كنون مى من نیكبخت

يد كه زن و خواھر دو فرمانرواى بزرگ روم د تاكنون ھر كسى مرا به آن چشم مى
ھرحال من آسیب  انگیزيھا پیشرفت كند و جنگ برپا شود به ولى اكنون اگر فتنه. باشم مى

  .زيرا ھر يكى از دو سوى كه فیروزمند درآيد من باخته خواھم بود. خواھم ديد

______________________________  
)1.(Sossius   

)2.(Canidius   

)3.(Tarentum بندر ديگرى از ايتالیا كه در رديف برندسیوم و بسیار معروف بوده.  

)4.(Agrippa   

)5.(Maecenas   

  453: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اين گريه و البه او بر قیصر كارگر افتاده از سر جنگ برخاست و به آھنگ ديدار دوستانه با 
  .آنتونیوس روانه تارنتوم گرديد

زيرا از . كسانى كه در آنجا بودند از رسیدن اين دو سپاه به يكديگر تماشاى شگفتى كردند
يك سوى لشكر بسیار انبوھى در كنار دريا صف كشیده و از آن سوى يك دسته كشتیھاى 

حال جز نوازش و مھربانى در میان  روى آنان در آب پھلوى ھم ايستاده و بااين جنگى در روبه
گفتند و شاديھا از ديدار يكديگر  ديگر درود مى با ھم درآمیخته به ھمنبود و سپاھیان 

  .نمودند مى

سرانجام در . نخست آنتونیوس بزم آراست و قیصر به پاس احترام خواھر خود آن را پذيرفت
  .میان آنان پیمانى چنین بسته شد

  .پاردقیصر دولگیون از سپاه خود را به آنتونیوس براى جنگھاى او با اشكانیان بس

اوكتاويا گذشته از اينھا . پوش خود را به قیصر واگزارد آنتونیوس ھم صد تا كشتى زره
بیست كشتى سبك از شوھرش براى برادرش گرفته از برادرش نیز ھزار تن سپاھى پیاده 

در  »1«  درنگ پومپیوس و چون اين كارھا انجام يافت قیصر بى. براى آنتونیوس گرفت
  .جنبش كرد »2« سیكیلیا

ھايى كه خود او از زن پیشین داشت به  ھايش و بچه آنتونیوس نیز اوكتاويا را با بچه
  .پرستارى قیصر سپرده خويشتن به آھنگ آسیا روانه گرديد
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نمود كه جاى  آن دلدادگى او به كلئوپترا كه مدتھا بود از سختى خود كاسته و چنین مى
نزديك شدنش به سوريا بار ديگر سختى ھاى گرانمايه ديگر داده از  خود را به انديشه

  .گرفت و آتش خاموش شده عشق دوباره افروختن آغاز كرد

 »3« اين بود كه شكیبايى نتوانسته و دانش و خرد را پشت گوش انداخته فونتیوس كاپیتو
كشھاى  و چون كلئوپترا به سوريا رسید پیش. را براى آوردن آن زن روانه مصر ساخت

) قبرس(و جزيره كوپرس  »4«  بدينسان كه فینیكیا و سورياى پايین. كردبسیار گزافى به او 
دھد و آن بخش  است كه بلسان بار مى »5« و بخش بزرگى از كیلیكیا و آن بخش از يوديا

   از عربستان كه

______________________________  
)1.(Pmpius اين خبر از پومپیوس معروف است.  

)2.(Sicilia معروف » صقلیه«است كه در كتابھاى فارسى و عربى به نام اى  ھمان جزيره
  .گرديد

)3.(Fonteius Capito   

)4.(Goele -Syria   

)5.(Judaea  بخشى از سوريا مقصود است كه نشیمن جھودان بوده و امروز به نام
  .شود فلسطین خوانده مى

  454: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

شود ھمه اينھا را به وى بخشید و اين كار  است و تا دريا كشیده مى »1«  نشیمن نبطیان
ھا  زيرا اگرچه او به كسان بسیارى پادشاھى. پومپیوس به رومیان سخت گران آمد

  .بھره ساخته بود بخشیده و كشورھا داده و نیز پادشاھانى را از فرمانروايى بى

ردنش را زدند و اين كیفر را براى پادشاه بود كه فرمان داد گ »2«  از جمله آنتیگونوس
ولى ھیچ يك از آن بخششھا و كارھا ماننده اين يكى . نخستین بار درباره او به كار بستند

  .آور نبود شرم

رومیان خشمناك شدند و اين خشم آنان بیشتر گرديد، زمانى كه دانستند كلئوپترا دو بچه 
ى را كلئوپترا نام داده و باز يكى را در يك شكم از او زايیده كه يكى را الكساندر و ديگر

دانست براى اين كار بسیار  ولى خود آنتونیوس كه مى. اند آفتاب و ديگرى را ماه لقب نھاده
  :گفت آور چه رنگ دلنشینى بدھد چنین مى شرم

يابد تا از راه كشورستانى و بھترين راه براى پر  روم از راه كشور بخشى بیشتر بزرگى مى
مايه رومى ھمین است كه در ھر كجا با پادشاھان پیوند كنند و  خون گرانكردن جھان از 

  .خاندانھاى رومى در میان آنان پديد آورند
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زيرا ھركلیس براى پديد آوردن . ايم پديد آمده »3«  كه خود ما از پشت ھركلیس چنان
و ديگران  »4«  فرزندان به يك زھدان بسنده نكرد و ھرگز خود را پا بسته قانونھاى سولون

بلكه آزادانه جلو خواھش طبیعت را رھا كرد و در سايه اين كار آن ھمه خاندانھا . نساخت
  .را پديد آورد

پس از آنكه پدر خود ھوروديس را بكشت و رشته  »5«  فراھات: بر سر اشكانیان بیايیم
   انفرمانروايى را به دست گرفت بسیارى از اشكانیان از نزد او گريختند كه يكى از آن

______________________________  
)1.(Nabathaean  اينان تاريخ جداگانه مفصلى دارند و به ھمان نام در كتابھاى عربى ھم

  .باشند معروف مى

)2.(Autigonus   

باشد كه او را  ھاى يونان و روم مى ترين قھرمانان افسانه ھركلیس يكى از سرشناس). 3(
و لشكركشیھا و دلیريھا و شھر بنیادگزاريھا به نام او پسر زئوس دانسته يك رشته سفرھا 

چنین خاندانھاى بسیارى در يونان و خاندانھاى پادشاھى ماكیدونى و  ھم. كنند ياد مى
  شمارند رومیان و پادشاھان لوديا ھمه خود را از نژاد او مى

جا زنى رساند و از اينكه او در ھر ك اين است كه انتونیوس ھم نژاد خود را به او مى
  .نمايد آورده افتخار مى گرفته و خاندانى از خود پديد مى مى

)4.(Solon قانونگزار معروف يونان.  

)5.(Fraates   
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رفت و توانايى بسیار داشت  اين مرد يكى از بزرگان به شمار مى. بود »1«  مونايسیس
  .چون از ايران بگريخت نزد انتونیوس پناھنده گرديد

گرفته و از اينجا خود را در شكوه و بزرگى ماننده  »2«  انتونیوس او را ھمپايه ثمیستوكلیس
  .شتپادشاھان پیشین ايران شمرد و سه شھر را به ارمغان به او واگذا

نامیده  »6«  كه در ديرين زمان بامبوكى »5«  و ھیراپولیس »4« و آريثوسا »3« الريسا
  .شد مى

انتونیوس به . ولى چون پس از ديرى فراھات به او زينھار داده و به ايران باز خواندش
خرسندى به او اجازه بازگشت داد و مقصود او از اين كار آن بود كه فراھات فريب خورده 

  .چنان پايدار خواھد ماند بیانگارد كه آرامش و آشتى در میانه دو دولت ھمچنان 
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تنھا خواھشى كه از او كرد اين بود كه درفشھاى رومى را كه در شكست كراسوس از 
رومیان گرفته شده باز پس فرستاده ھم كسانى را كه دستگیر شده و ھنوز زنده ھستند 

كرد كلئوپترا را به مصر فرستاده خويشتن با سپاه و چون اين كارھا را . اجازه بازگشت دھد
آھنگ عربستان و ارمنستان نمود و چون سپاھیان ھمه به ھم پیوستند و نیز پادشاھان 

پادشاه ارمنستان شش  »7« ترين ايشان آرتاوازد اى بودند و بزرگ زيردست كه خود دسته
رسیدند انتونیوس شمارش و ھزار سوار و ھفت ھزار پیاده ھمراه آورده بود ھمگى به آنجا 

آزمايشى از ھمه سپاھیان خود كرد كه شصت ھزار پیاده و ده ھزار سواره رومیان بودند 
و سى ھزار پیاده و سواره از ) نیز رومى شمرده شدند »8«  سپاھیان اسپانیا و گول(

  .ديگران به شمار آمد

نیز به  »9« آنسوى باختريا اندازه و سپاه انبوه كه ھندويان را در ولى چنین ساز و برگ بى
  .ترس و لرز انداخته بود ھمگى در راه عشق كلئوپاترا بیھوده و ھدر گرديد

______________________________  
)1.(Monaeses   

)2.(Themistocles سرگذشت او در بخش يكم ياد گرديد.  

)3.(Larissa است ولى كه استرابون نوشته شھر با اين نام بیش از ده جا بوده  چنان
  .پیداست كه در اينجا الريساى سوريا مقصود بوده است

)4.(Arechosa   

)5.(Hierapolis   

)6.(Bambyce   

)7.(Artavasdes ھمان نام است كه در سرگذشت كراسوس Artabazes  نوشته و ما گفتیم
  .درست نیست

)8.(Goule نام قديمى سرزمین فرانسه، بلژيك و سوئیس و بخشى از آلمان   

)9.(Bactria  مقصود از باختر در اين نگارشھاى يونانیان و رومیان بلخ و آن سامانھاست كه
چون نزديك زمان اشكانیان پادشاھى جداگانه در آنجا برپا شده از اين جھت شھرت بسیار 

  .گرديده» بلخ«ھمان است كه اكنون » باخثر«يا » باختر«يافته است و خود كلمه 
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زيرا انتونیوس براى آنكه زمستان را با آن زن به سر دھد در كار خود شتاب زده بود و از اين 
زد آن را درست انجام  جھت جنگ را نابھنگام آغاز كرده و به ھر كارى كه دست مى

سنجید و چون مردى كه افسونش دمیده يا درمانش خورانیده  داد و پايان آن را نمى نمى
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زده بود و تو گويى چشم به  باشند ھوش و دانش خود را از دست داده ھمیشه حیرت
  .كوشید تا به فیروزى و دست يافتن به دشمن پشت سر داشته به بازگشتن بیشتر مى

كم ھزار میل راه پیموده و سخت  نخستین خطاى او اين بود كه سپاھیانى كه دست
كه رسیده بودند نگاه دارد تا زمستان را به  فرسوده شده بودند به جاى آنكه در ارمنستان

اند به ماد  ھا بیرون نیامده آسايش پردازند و در بھار زود كه ھنوز اشكانیان را از مستانگاه
گونه پاسبانى در  بشتابند از شتابى كه داشت ارمنستان را در دست چپ ھشته و ھیچ

  .گرديد »1«  سر روانه آتورپاتگان آنجا ننشانده يك

ترين  ھا را كه براى محاصره شھرھا دربايست خطاى او اينكه از شتابزدگى، منجنیق دومین
شد و از  سر لشكر كشیده مى در پشت) ارابه(ابزار است و ھمیشه در سیصد گردونه 

بزرگى بود كه ھشتاد پا بلندى آن بود ھمه آنھا را در پشت سر  »2«  جمله آنھا منجنیق
  .ھشته ھمراه نیاورد

يافت درست كردن آنھا يا  شد يا شكست مى رھايى بودند كه اگر يكى گم مىاينھا ابزا
  .ساختن يكى ديگر نشدنى بود

دھد كه بتوان به مصرف كارى  زيرا آسیاى باال چوبھايى به آن بلندى يا استوارى بار نمى
را با  ھا فرمانده گردونه »3«  حال از شتابزدگى آنھا را ھمراه نیاورد و استاتیانوس بااين. برد

را كه  »4« اى از سپاه به نگھدارى آنھا برگماشت و چون به آتورپاتگان رسید، فراھاتا دسته
  شھر

______________________________  
)1.(Atropatene  در زمان الكساندر مردى آتوپارت نام در آذربايجان برخاسته و آنجا را از

سرزمین را به او نسبت داده افتادن به دست الكساندر نگھداشت و اين بود كه آن 
  .به معنى نسبت است كه سپس اين كلمه آذربايگان گرديده» گان«آتورپاتگان گفتند 

 Atropatene اين است كه در نگارشھاى رومیان ھم آن را به شكل نسبت نوشته
  .آوردند مى

است در كتاب لھجة المعانى كه لغت  Ram اى كه در اصل انگلیسى آورده كلمه). 2(
كند و  معنى مى» شاھماران يا شاھمردان«یسى و تركى است آن كلمه را با عبارت انگل

  .نويسد كه مقصود منجنیق بزرگ است سپس مى

توان پنداشت كه نام اين ماشین نزد ايرانیان شاھماران و يا شاھمردان بوده و  از اينجا مى
  .اند تركان از فارسى آن نامھا را گرفته

)3.(Statianus   

)4.(Phraata بوده كه شھر را به » فراھاتك«توانستیم بگويیم شكل فارسى اين نام  مى
  .نويسند مى» فراسپ«ولى در كتابھاى ارمنى به جاى فراھاتا . نام فراھات نامیده بودند
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در آنجا بودند گرد فرو گرفت و خود در  »1« بزرگى از آن سرزمین و زن و فرزندان پادشاه ماد
اينجا بود كه به خطاى خود پى برده دانست كه از ھمراه نیاوردن آن ابزارھا با چه دشوارى 

اى  رو خواھد بود و تنھا راھى كه براى جبران آن انديشید اين بود كه دستور داد پشته روبه
ذشته از آنكه رنج بسیار داشت باعث را در برابر باروى شھر از خاك پديد آوردند و اين كار گ

  .از دست رفتن فرصت بود

ھا با  در اين میان فراھات با لشكر انبوھى به آنجا رسیده چون دانست كه گردونه
ھا در پشته سر گزارده شده يك دسته از سوارگان چاالك را بر سر آنھا فرستاد كه  منجنیق

نمود با ده ھزار تن از كسان او  دگى مىناگھان به آنجا رسیدند و استاتیانوس را كه ايستا
  .بكشتند و منجنیقھا را درھم شكستند

  .بود »2«  گروھى نیز دستگیر افتاد كه يكى از آنان پادشاه پولیمون

آمدى در آغاز كار جنگ رومیان و ھمدستان ايشان را چندان دلشكسته گردانید  چنین پیش
ادشاه ارمنستان با ھمه سپاھى كه و بخت رومیان را برگشته دانستند كه آرتاوازد پ

  .داشت از لشكرگاه كنار كشید با آنكه او بیش از ھمه خواستار جنگ بود

از آن سوى اشكانیان بر دلیرى افزوده بر سر رومیان در گرد شھر راندند و از ھر سوى بر 
  .آنان تنگ گرفتند

بیشتر خواھد  پنداشت كه بیكارى سپاھیان ترس و نومیدى آنان را آنتونیوس چنین مى
گردانید و اين بود كه ھمه سوارگان را با خود برداشته با ده لگیون و سه دسته از پیادگان 
سنگین ابزار از پاسبانان خود بیرون تاخت كه ھم جستجوى آذوقه نمايند و ھم دشمن را 
نزديك كشیده به جنگ برخیزند و چون يك روزه راه از لشكرگاه دور شدند اشكانیان در آن 

ايستادند كه چون رومیان به راه پردازند بر آنان  یرامونھا انبوه بودند و ھمگى آماده مىپ
  .حمله نمايند

آنتونیوس فرمان داد كه عالمت جنگ را در لشكرگاه برپا نمايند و از آن سو ھم دستور داد 
   هچادرھا را بكنند تا دشمن چنان پندارد كه به جنگ نايستاده به آھنگ سرزمین خود روان

______________________________  
ھاى  مقصود از اين پادشاه ماد پادشاه اشكانى نیست بلكه چنان كه از نوشته). 1(

  .اند آيد خاندان آتورپات تا اين زمان فرمانروايى داشته استرابون ھم برمى

)2.(Polemon نام خود پادشاه است ولى نام كشور او برده نشده.  

  458: به روايت پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان 

بدينسان سپاه را راه انداخت و چون به جلو دشمن رسیدند اشكانیان شكل . شوند مى
  .پديد آورده و ايستاده بودند) نیم دايره(ماه نوى 
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آنتونیوس چنین دستور داد كه چون لگیونھا به پشت سر سوارگان برسند كه بتوانند 
  .حمله كنند پشتیبان آنان باشند سوارگان نايستاده

گذشتند از سامان و  كردند و چون رومیان از جلو آنان مى اشكانیان آرام ايستاده تماشا مى
آراستگى آنان كه ھر صفى پشت صفى را گرفته و ھمه سپاھیان به يك فاصله از ھم دور 

پیمودند از اين آراستگى سخت  ھا به دست خاموش و آرام راه مى بودند و ھمگى آنان نیزه
و چون عالمت جنگ داده شد و سوارگان به يك بار به سوى دشمن . فت شدنددر شگ

كردند و با آنكه رومیان بسیار  برگشتند و خروشھايى درآوردند اشكانیان پافشارى مى
ولى چون رومیان بیشتر نزديك . رفتند نزديك شدند كه مجال تیراندازى نبود از جاى درنمى

چكاچاك ابزارھاى اسبھاى ايشان بلكه خود شدند از خروشھاى دلشكاف آنان و از 
  .سپاھیان ھم ترسیدند و ديگر ايستادگى نتوانستند

اندازه كرد و امیدوار بود كه با اين فیروزى  آنتونیوس در دنبال كردن ايشان پافشارى بى
جنگ به پايان خواھد رسید و ديگر اشكانیان به جلو نخواھند آمد و اين بود كه پیادگان چھار 

  .نیم و سوارگان سه برابر آن مسافت از دنبال گريختگان رفتند میل و

چیزى كه ھست با ھمه آن دنبال كردن بیش از سى تن دستگیر نیاوردند و از آغاز تا انجام 
تر گرديده  اين بود كه رومیان دلشكسته. بیش از ھشتاد تن از اشكانیان كشته نشد

ولى چون . ارجى است به اين كمى و بى شويم نتیجه چرا اگر ما فیروزمند مى: گفتند مى
يابیم زيانش به آن فزونى و سختى است كه در داستان درھم شكستن  شكست مى

  !ھا روى داد؟ گردونه

ھاى  فردا بنه را برداشته به سوى لشكرگاه در برابر فراھاتا روانه گرديدند، در راه دسته
ترى را ديدند و سپس  ھاى انبوه تهديدند و چون جلوتر رفتند دس اى را از دشمن مى پراكنده

اى رسیدند كه آماده جنگ ايستاده بودند و از ھر سوى به اينان  به لشكر بزرگ و آراسته
  .حمله آوردند و خود به دشوارى بود كه اينان توانستند خود را به لشكرگاه برسانند

شھر بیرون  در آنجا آنتونیوس خبر گرفت كه يك دسته از سپاھیان در برابر دشمن كه از
. اند اند و بدينسان پشته را رھا كرده تاخته بودند ايستادگى نكرده از ترس جان گريخته

سزاى آنان را به آيین ده تن يكى داد و اين بود سپاه را ده بخش كرده از ھر دھه يكى را 
  .كشتند با قرعه بیرون آورده مى
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  .ديگران آن سزا را داد كه به جاى گندم جیره روزانه را جو دريافت دارندسپس به 

تر گرديده بود و ھر دو سوى سخت  اين ھنگام جنگ و كشاكش ھر چه سخت
  .كوشیدند مى

زيرا گرسنگى لشكر را . گرديد تر مى شد زيان آنتونیوس فزون ولى زمان ھرچه درازتر مى
كشى جز زخمى شدن يا كشته گرديدن  براى آذوقهداد و اين زمان بیرون رفتن  بیم مى

  .نتیجه ديگرى نداشت
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كرد  نمايند بیم مى ديد كه رومیان در گرد شھر پافشارى مى از آن سوى فراھات چون مى
كه چون آفتاب از نقطه اعتدال يايیزى گذشته است ناگھان سرما برسد و آن زمان 

  .در بیابان تنھا بگذارندگاه خود رفته او را  سپاھیان ھر كدام به زمستان

آمدى نیرنگى بدينسان انديشید كه دستور به كسان خود داد  براى جلوگیرى از چنان پیش
آيد  كشى بیرون مى ھر كسى كه با يكى از رومیان آشنايى دارد چون براى آذوقه

گاه دلیرى رومیان را ستايش كرده چنین  سختگیرى نكرده راه براى بردن آذوقه باز كند و آن
  .بگويد

. شناسد جھت نیست كه پادشاه ما سپاھیان رومى را بھترين سپاھیان جھان مى بى
چون اين كار پرداخته شد و میانه سپاھیان اشكانى با رومیان مھربانى پديد آمد اشكانیان 

سوار شده و به رومیان نزديك رفته و با آنان به گفتگو پرداخته از آنتونیوس بدگويى 
  :گفتند ىنمودند و چنین م مى

فراھات آشتى را پیش از ھمه خواستار است و بر جان اين ھمه سپاھیان دلیر دريغ 
دارد و چنان  ولى آنتونیوس عناد ورزيده ھرگز گامى به سوى آشتى برنمى. گويد مى

كه . ايستادگى خواھد كرد كه فردا دو دشمن جانستان، زمستان و گرسنگى با ھم برسند
  .شد و از دست ما اشكانیان ھم كارى براى رھايى شما برنیايداى باز نبا ديگر راه چاره

كم به گوش آنتونیوس رسیده اندكى امیدوار گرديد و از كسانى كه اين  اين گفتگوھا كم
كرد كه آيا اين سخنان راست است؟ و چون  آوردند پرسشھا مى خبرھا را از اشكانیان مى

اى نوين در دل او پیدا گرديد و اين بود چند تن آنان راست بودن آنھا را تأكید كردند امیدواريھ
  .از دوستان خود را نزد پادشاه اشكانى فرستاد

بار ديگر خواھش پس فرستادن درفشھا و دستگیران را نمود و اين براى آن بود كه گفته 
  .خواھد تھى دست باز گردد نشود از فیروزى نومید است و به تنگنا افتاده و مى

  .درباره درفشھا و دستگیران رنج بیھوده نبايد كشید: داد پادشاه اشكانى پاسخ

  460: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .تواند آسوده و ايمن بازگردد اما درباره بازگشت اگر او خواستار است مى

رومیان چند روزى را براى بستن بنه به سر برده سپس آھنگ بازگشت نمودند و با آنكه 
خوانى براى انبوه مردم و رام ساختن سپاھیان به دستیارى سخن،  خطابهآنتونیوس در 

شكستگى در خود يارى چنین كارى  يگانه روز كار خود بود اين زمان از شرمندگى و دل
  .را براى اين كار برگماشت »1«  نديده دومتیوس آينوباربوس

ولى بیشتر ايشان  .گزارد پنداشتند مگر آنتونیوس ارجى به آنان نمى برخى سپاھیان مى
چگونگى را دريافته و دلشان به حال وى سوخته بیش از ديگر ھنگامھا كه به سردار خود 

  .ساختند نمودند و فرمانبردارى آشكار مى احترام مى
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درختى بود باز  خواست از راھى كه آمده بودند و دشت ھمواره و بى خود آنتونیوس مى
ده و اين مرد به آيین و عادت مادان آشنا ولى نزد او آم »2«  ولى يك تن ماردى. گردند

اين ھنگام دلسوزى . ھوادار رومیان و در سر جنگ منجنیقھا جانسپارى از خود نموده بود
  :گفت به نزد رومیان كرده به آنتونیوس چنین مى

كه از راه كوھستان كه در سمت راست او و بسیار نزديك بود روانه شده سپاھیان سنگین 
نیز . در دشت ھموار بگیر سوارگان چابك و تیراندازان ماھر اشكانى نیاندازد ابزار خود را

  :گفت مى

فراھات با نويد و فريب شما را از گرد شھر تكان داده تا در بازگشت فرصت به دست آورده 
اى راه  ولى من شما را به يك راه نزديك و فراوان آذوقه. به آسانى گزند بر شما برساند

  .زودتر از چنگال آنان رھايى يابیدنمايم كه  مى

آمد كه به پیمان اشكانیان  انتونیوس در اينجا به انديشه فرو رفت و اين بر او سنگین مى
تر و  ھرحال اين پیشنھاد را پسنديده كه لشكر خود را از راھى كه كوتاه اعتماد ننمايد و به

  .تر است راه ببرد اش فراوان آذوقه

______________________________  
)1.(Domitius Aenobarbus   

)2.(Mard ى بزرگى بودند كه در ايران و ارمنستان نشیمن داشتند و آنان را  ماردان تیره
براى شھر » آمل«گفتند و چون زمانى در مازندران نشیمن داشتند كلمه  آمارد نیز مى

انه ارمنستان و نیز نامھاى ماردستان كه جايى در می. معروف آنجا يادگار نام ايشان است
و . آذربايگان بوده و ماندستان كه جايى در جنوب ايران بوده بازمانده از نامھاى ايشان است

  .اند گويا اين مردم نژاد آرى نداشته از بازماندگان بومیان پیشین پشته ايران بوده

  461: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  :ماردى گفت. تواند بر وى اعتماد كندولى از مرد ماردى ضمانت خواست تا ب

  .مرا بند كنید تا ھنگامى كه شما را آسوده به جاى ايمنى برسانم

نمود روز سوم كه آنتونیوس ديگر پروايى از دشمن  او را بند نمودند و دو روز در بند راه مى
پیمود و سپاھیان سامان و صف خود را به ھم زده  باك راه مى نداشت و گستاخ و بى

پیمودند راھنما ناگھان رودى را كنار راه ديد كه ديوار آن را شكسته و آب را  آزادانه راه مى
  .اند به راه سر داده بودند و خود پیدا بود كه اين كار را با دست كرده

از اينجا راھنما به ترس افتاده دانست كه دشمن نزديك است و آن كار را براى ھمین 
چگونگى را به آنتونیوس خبر داده يادآورى كرد . را ديرتر گرداننداند كه پیشرفت رومیان  كرده

اندازان و كمانداران  آنتونیوس بیدرنگ به كار پرداخته فالخن. كه بايد آماده و ھوشیار باشید
  .ھايى كه بايستى داشته باشند گزارد و سپاه را به سامان آورد را به فاصله
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از ھر سوى پديدار گرديد و ھمه بر آن ھنوز سرگرم اين كار بود كه ناگھان دشمن 
سوارگان سبك ابزار بر . كوشیدند كه رومیان را گرد فرو گیرند و آنان را از ھم بپراكنند مى

  .دشمن تاختند، از آن سوى ھم تیرباران آغاز گرديد

اندازان و كمانداران رومى سخت كوشیده با تیر و سنگ گزند بسیار بر دشمن  فالخن
لیكن پس از اندكى دوباره . ين بود كه اشكانیان ديگر نايستاده به دور رفتندرسانیدند و ا مى

پديد آمده به رومیان تاختند و دسته سوارگان گول به جلو شتافته مردانه جنگ نمودند و بار 
  .ديگر آنان را دور راندند كه آن روز ھرگز باز نگشتند

يگر نخواست كه كمانداران و چون شیوه جنگ و ھجوم اشكانیان دانسته شد، انتونیوس د
اندازان تنھا در دنباله لشكر باشد بلكه بر دست راست و دست چپ نیز از آنان  فالخن

  .پیمود برگماشت و بدينسان آراسته و آماده راه مى

به دستور او سوارگان بايستى جلو دشمن را بگیرند ولى نبايستى از دنبال آنان رفته توده 
  .از لشكر دور بیافتند

زيرا . چھار روز ديگر چندان ھجومى از دشمن نشد و از انبوھى آنان ھم كاسته بوددر 
  .ھا شده بودند گاه زمستان كه فرا رسیده بیشتر ايشان روانه زمستان

كه يكى از سركردگان و خود جوان غیرتمندى بود و  »1«  اما در روز پنجم فالويوگالوس
   دسته

______________________________  
)1.(Flavius Gallns   

  462: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اى از پیادگان  بزرگى را زير فرمان داشت نزد آنتونیوس آمده از او خواستار گرديد كه دسته
اى از سوارگان جلو لشكر را برگزيده به او بسپارند كه به دستیارى  دنباله لشكر و دسته

و چون آنتونیوس خواھش او را پذيرفت با آن سپاه بر دشمن آنان كار ارجدارى را انجام دھد 
بلكه در ) كردند بدانسان كه ديگران مى(تاخته و چون آنان را دور راند دوباره باز پس نگشته 

  .نمود چنان به جنگ و نبرد پرداخت و دلیريھا از خود مى میدان ايستاده ھم

ديدند كه ھمچنان پیش رفته از  ا مىسركردگان كه در دنباله لشكر بودند چون از دور او ر
افتد كسى نزد وى فرستاده يادآورى كردند كه باز گردد ولى او  توده لشكر بسیار دور مى

  .توجھى به اين يادآورى نكرد

دفتردار به درفشھا چسبیده آنان را برگردانید و به گالوس بد گفت  »1«  اند كه تیتیوس گفته
  .دھد الوران را به كشتن مىو نكوھش كرد كه به خیره آن ھمه د

تیتیوس برآشفته و . گالوس پاسخ او را به دشنام داده به سپاھیان فرمان ايستادگى داد
ھايى از  ولى گالوس به دشمن ھجوم برد و چون دسته. سپاھیان را برداشته و بازگشت
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ولى سركردگان . پشت سر او آمدند به محاصره افتاد و كس فرستاده يارى خواست
دوست خاص آنتونیوس بود سھو بزرگى  »2«  اى پیاده كه يكى از ايشان گانیديوسھ دسته
  .كردند

بدينسان كه به جاى حمله يكبارگى دسته كوچكى از سپاه را فرستادند و چون آنان 
چنین كه نزديك بود  شكست يافته باز گشتند دسته كوچك ديگرى را فرستادند و ھم

آنتونیوس از پیشروى لشكر چگونگى را دريافته  سامان ھمه لشكر به ھم بخورد كه خود
بالگیون سوم به يارى شتافت و از میان گريختگان گذشته با دشمن روبرو گرديد و جلو آنان 

  .را باز داشت

در اين گیرودار سه ھزار تن كشته شده و پنج ھزار تن زخمى به لشكرگاه آورده شد و 
ه تنش رسیده بود و با ھمان زخمھا يكى از زخمیان ھمان گالوس بود كه چھار تیر ب

  .درگذشت

پرسید و از حال زار آنان متأثر  آنتونیوس از چادرى به چادر ديگر رفته حال زخمیان را مى
ھاى باز دست او را گرفته خرسندى  ولى سپاھیان با چھره. ريخت گرديده اشك مى

را سردار و امپراطور  شدند كه به چادر خود باز گردد و او نمودند و از او خواستار مى مى
  .گفتند خود نامیده مى

توان گفت كه تاريخ  يك كلمه مى. اگر شما تندرست باشید ما آسوده و تندرست ھستیم
  .ھرگز چنین سردارى را بر سر چنان لشكرى نشان نداده

______________________________  
)1.(Titius   

)2.(Ganidius   

  463: پلوتارخ، صايرانیان و يونانیان به روايت 

پیمايى  ھمه نیكیھا از جوانى و زور بازو و شكیبايى و توانايى بر كوشش و نفرسودن از راه
  .در او گرد آمده بود

بردارى سپاھیان و دلبستگى كه به او داشتند و احترامى كه بزرگ و كوچك از  اما فرمان
خرسندى او ھیچ  نمودند و جانھا و ھستیھاى خود را در راه سركرده و سپاھى برمى

. باره رومیان باستان ھم برترى بر آنتونیوس و سپاه او نداشتند شماردند در اين مى
آنتونیوس نجابت خاندان و شیوايى زبان و سادگى رفتار و گفتار و دھش و پاكى دل را در 

نمود و به ھر كسى  جا داشت و با ھر كسى فروتنانه سخن گفته آشنايى مى يك
. داد اد و از بیماران دلسوزى دريغ نداشته ھرچه آنان نیاز داشتند مىد دلسوزى نشان مى

  .نمودند فشانى مى كه با بیماران و زخمیانى كه بیشتر از ديگران در راه او جان چنان

ھرحال اين چیرگى آخر كه دشمن را رويداد آنان را چندان دلیر ساخت كه به جاى  به
توانستند به  اين زمان سخت كوشیده تا مىنمودند  پروايى كه تاكنون مى سستى و بى
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ھاى رومیان به سر  شدند و سراسر شب را در پیرامونیان چادرھا و بنه رومیان نزديك مى
بردند، به اين امید كه رومیان آنھا را خواھند گزارد و آنان تاراج خواھند كرد و چون روز  مى

به چھل : اند ن چنانكه گفتهھاى انبوه ديگرى نیز رسیدند كه شماره ھمگى آنا شد دسته
  .رسید ھزار سواره مى

  .پادشاه اشكانى پاسبانان خود را نیز فرستاده بود و از اينجا بود كه او فیروزى را يقین كرده

خواست نطقى براى  آنتونیوس مى. شود زيرا خود پادشاه ھرگز در جنگى حاضر نمى
ولى . وارى در تن خود كردسپاھیان بكند و براى آنكه اثر آن بیشتر باشد جامه سوگ

دوستان او نپسنديدند و اين بود كه با جامه ارغوانى سردارى بیرون آمد و نطقى كرده و از 
سپاھیان آنانى را كه در جنگ ايستادگى نموده بودند ستايش كرده و آنانى را كه گريخته 

واسته بودند نكوھش نمود كه آن دسته پاسخ به سپاسگزارى دادند و اين دسته پوزش خ
اگرچه كشتن ده تن يكى يا ھر . ايم به ھر سزايى كه شما سزاوار بدانید ما آماده: گفتند

  .سزاى ديگرى باشد

تنھا اين خواھش را از شما داريم كه اين خطاى ما را فراموش كرده دل خود را رنجیده 
  .مداريد

ر گرديد كه اگر آنتونیوس اين شنیده دستھاى خود را به آسمان برداشته از خدايان خواستا
اند اكنون شكنجھايى بر او روا  در برابر آن ھمه نوازشھايى كه از او دريغ نداشته

  .شمارند ھمه آنھا را بر خود او تنھا روا داشته سپاه او را ھمیشه فیروز گردانند مى

  464: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

پیمودند و اشكانیان كه گستاخ شده چنین  مىتر راه  تر و آراسته روز ديگر رومیان آماده
اند تا براى جنگ برخالف امید خود امروز ايستادگى  پنداشتند بیشتر براى تاراج آمده مى

  .بیشتر ديدند

باريدند ناگزير شدند خود را دور بكشند و چون ديدند دشمن دل نباخته  چون رومیان تیر مى
اى كه بر سر راه بود باز دو دسته  آمدن از پشتهلیكن در پايین . خود آنان دلباخته گرديدند

داشتند اشكانیان تیر بر روى آنان  و چون رومیان آھسته گام برمى. به ھم رسیدند
  .باريدند مى

صف . ھاى سبك ابزار را در میان گرفتند پیادگان سنگین ابزار روى به دشمن برتافته دسته
ھاى خود را بر سرھاى آنان باز پیشین ايشان سپرھا را جلو گرفتند و صف دوم سپر

چنان تا آخر صفھا كه  داشتند و صف سوم سپرھاى خود را بر سر اينان بازداشتند و ھم
  .اى را بپوشانند بدينسان روى صفھا را بپوشانیدند بدانسان كه سقف خانه

رسید بر سپرھا  كوتاه سخن بدين تدبیر خود را از گزند تیرھا نگاھداشتند كه ھر چه مى
  .آنكه آسیبى به كسى برسانند ورد بىخ مى
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اند  كردند چون رومیان را ديدند كه زانو به زمین نھاده اشكانیان كه از آن باال نگاه مى
ھا  اين بود كه كمانھا را دور انداخته و نیزه. اند پنداشتند مگر اينان فرسوده گرديده و درمانده

با خروش و غريو از جا جھیدند و با  را به دست گرفته به ھجوم پرداختند رومیان اين ديده
  .آنان جنگ دست به دست كرده گروھى را دور راندند

پس از اين ھر روز آن نمايش برپا بود و بدينسان رومیان روزانه جز اندك مسافتى 
زيرا گندم بسیار كم به . از آن سوى گرسنگى در میان ايشان پديد آمده بود. پیمودند نمى

پس از ھمه آنھا ابزار براى . ن مقدار كم نیز بايستى جنگ كنندآمد و بر سر اي دست مى
زيرا ھمه اين ابزارھا را در پشت سر گزارده بودند و اسبھاى . آرد كردن و نان پختن نداشتند

خوردنى . بردند آنھا بسیار مرده و بازمانده را ھم براى كشیدن زخمیان و بیماران به كار مى
از گندم به پنجاه درھم  »1«  آتنى» كوارتر«ود كه ھر در لشكر چندان كمیاب گرديده ب

و چون . شد رفت و ھر قرصى از نان جوين با نقره به سنگینى خود آن سودا مى فروش مى
كردند و اين بود به  خورند كمتر پیدا مى خواستند گیاه بخوردند گیاھى كه آدمیان مى مى
  .ھاى ديگر پرداختند گیاه

______________________________  
است ولى در اينجا مقصود وزن خاصى است كه براى گندم » چارك«كوارتر به معنى ). 1(

  .و مانند آن معمول بود
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  .مرد باخت و سپس مى خورد نخست ھوش خود را مى از جمله گیاھى بود كه ھر كه مى

نمود سنگھاى بزرگ  گرديد و تنھا كارى كه مى خبر مى ھمه چیزھاى جھان بى اين كس از
داد كه تو گويى  برد و اين كار را چنان با شوق و دلخواه انجام مى را از اينجا به آنجا مى

كردى چیزى ديده  در ھمه لشكرگاه كه نگاه مى. نتیجه مھمى را از انجام آن انتظار دارد
  .كشیدند سنگھا را از زمین كنده و از اين سو به آن سو مى مگر اين كسان كه. شد نمى

مردند مى كه پادزھر مشھور است آن نیز چاره به درد اينان  سپس ھم افتاده مى
  .كرد نمى

میرند و از آن سوى اشكانیان ھنوز دنباله را  ديد كه افتاده مى آنتونیوس چون اينان را مى
  :داشتند چند بار به حسرت گفت

  !ر تناى ده ھزا

و بر آن ده ھزار تن يونانى ھمراھان گزنفون كه راھشان بس دورتر و دشمن ايشان بس 
گزند به يونان بازگشتند آفرين  نیرومندتر از اين رومیان بود و با اين ھمه آسوده و بى

  .خواند مى

توانند سپاه روم را از ھم بپراكنند يا سامان جنگى ايشان  ديدند كه نمى اشكانیان چون مى
يافتند بار ديگر با آذوقه  را به ھم بزنند و آن ھمه ايستادگى از آنان ديده و آسیب مى
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ما به خانھاى : گفتند مھربانى آغاز كردند و كمانھا را باز كرده نزد اينان آمدند و چنین مى
تنھا چند دسته مادى از دنبال . رويم و ديگر كشاكشى با شما نخواھیم داشت خود مى

  .و اين نه براى آزار شما بلكه براى پاسبانى پاره آباديھاست شما خواھند آمد

از اين كار بار ديگر . گفتند كشیدند و به مھربانى بدرود مى اين گفته رومیان را به آغوش مى
شود بار ديگر  رومیان دل پر از امید كردند و چون شنیده بودند كه در كوھستان آب پیدا نمى

كردند ناگھان مثرادات  و چون بسیج آن را مى. پیش گیرندبر آن سر شدند كه راه دشت را 
آنكه گفتیم پناه نزد رومیان جست و انتونیوس سه شھر به (نامى پسر عموى مونايسیس 

به لشكرگاه آمد و چون به آنجا رسید كسى را كه زبان اشكانى يا ) او پیشكش داد
الكساندر . را بگويدسريانى بداند به ترجمانى خواست كه به دستیارى او سخن خود 

را كه يكى از دوستان انتونیوس بود نزد وى آوردند و او نخست نام خود ) انطاكى(انتیوخى 
را برده سپس مونايسیس را ياد كرد و گفت كه او ھمیشه خواستار نیكى از بھر رومیان 

  .باشد مى

  :ھا را كه از دور نمايان بود نشان داده چنین گفت پس از آن يك رشته پشته

  466: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھا  زيرا اين دشت به آن كوه. ھمه سپاه اشكانى در آنجا گرد آمده چشم به راه شما دارند
خواھد رسید و اشكانیان امیدوارند كه شما فريب نويدھاى ايشان را خورده راه دشت را 

یافته و از ناھموارى راه اين راست است كه شما در كوھستان آب ن. پیش خواھید گرفت
شك  لیكن بدانید كه اگر راه دشت را پیش گیريد بى. سخت فرسوده خواھید گرديد

  .سرگذشت كراسوس خواھد بود

درنگ بازگشت آنتونیوس از سخن او به ترس افتاده دوستان خود را بخواند  اين را گفته بى
  .تا رأيى بزنند و آن مرد ماردى را ھم پیش خود بخواند

ى به ھمان انديشه بود كه مثرادات و چنین گفت كه در دشت چه دشمن در جلو مارد
توان راه را گم كرد و اين  ھا درست پیدا نیست به آسانى مى باشد و چه نباشد چون راه

  .خود علت مھم ديگرى است كه بايد از آن راه روى برتافت

شما يك روز بیشتر در آن ولى . شود اما كوه اگرچه ناھموار است و آب در آنجا يافت نمى
  .راه نخواھید بود

از اين سخنان انتونیوس انديشه خود را تغییر داده راه كوه را پیش گرفت و به سپاھیان 
و چون بسیارى از ايشان . دستور داد كه ھر كسى آب يك روزه راه خود را ھمراه بردارد

خبر به اشكانیان  از آن سوى. ساختند ظرف ھمراه نداشتند خودھاى خود را پر آب مى
رسیده برخالف رسم خود ھمان شبانه از دنبال رومیان افتادند و ھنگام باال آمدن آفتاب بود 

  .كه بر دنباله سپاه حمله آوردند
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خوابى  اين سپاھیان كه در يك شب پنج میل راه آمده و سخت فرسوده شده و از بى
خود دريافتند و اين بود كه به  حال ناگھان دشمن را در پشت سر سخت درمانده بودند بااين

  .يك باره دلھاى خود را باختند

ويژه از اين جھت كه سامان خود را به ھم زده و آماده جنگ نبودند و چون ناگزير به جنگ 
گرديد و بیشتر آزار  بردند تشنگى بیشتر مى ايستادند، از تالشى كه به كار مى

  .كشیدند مى

ولى آب معدنى و . د كه آب سرد و صافى داشتھاى پیشین سپاه به رودى رسیدن دسته
ھا را به درد آورده تشنگى را  درنگ روده تلخى بود كه چون سپاھیان از آن خوردند بى

  .بیشتر گردانید

راھنماى ماردى پیش از آن اين رود تلخ را خبر داده بود ولى سپاھیان خوددارى نكردند و 
  .رسانیدند زده خود را به آب مىنمودند پس  كسانى را كه جلوگیرى از ايشان مى

  467: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كرد كه اندكى ھم  آنتونیوس از اين سو به آن سو دويده از سپاھیان خواھش مى
شكیبايى نمايند تا به رود ديگرى در آن نزديكى كه آب گوارايى دارد برسند و از آن پس راه 

  .دشمن ديگر نخواھند از دنبال ايشان بیايندچندان سخت و ناھموار است كه 

كنند بازگردند و  سپس فرمان داد كه آواز بازگشت بلند نمايند تا آن دسته كه جنگ مى
  .دستور داد چادرھا را برافراشتند تا سپاه اندكى از فرسودگى درآيد

يگر گشتند كه بار د ولى چادرھا تازه برافراشته شده و اشكانیان به عادت خود باز مى
  :مثرادات فرا رسیده، الكساندر را كه آن با وى گفتگو كرده بود ديدار نموده چنین گفت

كه  كنم كه در اينجا دير نكرده و ھمین من نیكخواھانه اين راھنمايى را به انتونیوس مى
درنگ روانه شوند تا زودتر خود را به آن رود ديگر  سپاھیان اندك آسايشى يافتند بى

  .اشكانیان تنھا تا آن حد دنبال ايشان كرده از آنجا فراتر نخواھند گذشتزيرا . برسانند

الكساندر اين خبر را به آنتونیوس رسانید و او دستور داد ظرفھاى زرينى براى مثرادات 
درنگ  توانست در زير رختھاى خود پنھان سازد از آنھا برداشت و بى بردند كه چندان كه مى

  .بازگشت

نرسیده بود آنتونیوس فرمان داد چادرھا را درچیدند و سپاھیان روانه ھنوز روز به پايان 
  .آنكه ديگر آسیبى از دشمن به آنان برسد شدند بى

آمدى در میان خود، ايشان آن شب را با بدترين حالى به سر دادند كه  ولى از رھگذر پیش
  .ھرگز ماننده آن حال را نديده بودند
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شناختند كشته  میان ھر كسى را كه پولدار مىشرح چگونگى آنكه كسانى از خود رو
سرانجام . بردند يافتند مى بردند و بر بنه اين و آن زده ھر چه مى پولھاى او را به تاراج مى

نیز دست به كاال و ابزار خود آنتونیوس دراز كردند كه میزھاى او را شكسته و فنجانھا را 
  .خورد كرده در میان خود بخش نمودند

راجگرى اينان غوغايى در میان برخاسته خروش و فرياد به سراسر لشكر پیچید در نتیجه تا
پنداشتند كه دشمن ھجوم به لشكرگاه آورده و بخشى از سپاه را  و در ھمه جا چنین مى

  .نابود گردانیده كه آن غوغا برخاسته است

  كه آزاد »1«  آنتونیوس از شنیدن آن خبر چندان نومید گرديد كه مردى را به نام رھامنوس

______________________________  
)1.(Rhamnus   

  468: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كرده او و اين زمان در میان پاسبانان خاص بود پیش خود خواند با سوگند از او پیمان گرفت 
از تن  كه ھر زمان كه فرمان دھد شمشیر خود را به شكم او فرو ببرد و سپس سر او را

  .جدا گرداند

  .خواست زنده به دست دشمن بیافتد يا پس از مرگ الشه او شناخته شود زيرا كه نمى

راند و دوستانش در پیرامون وى  در آن ھنگام كه او اين سخنان ناامیدانه را بر زبان مى
آورد باريدند ناگھان راھنماى ماردى فرا رسیده آنان را از آن نومیدى بیرون  اشك از ديده مى

يابند دلیل است كه  زيرا ثابت كرد كه اين سردى ھوا و ترى آن كه در دم زدن خود آن را مى
در اين میان از لشكر ھم خبر رسید كه ھمه آن غوغاھا از . باشند به آن رود نزديك مى

  .باشد و ھرگز پاى دشمن در میان نبوده رھگذر خود سپاھیان مى

  .ن ايستادن داد كه سپاھیان اندكى آسايش نمايندآنتونیوس براى فرونشاندن غوغا فرما

روز آغاز كرد و در لشكر اندك آرامشى پديد آمده بود كه ناگھان تیرھاى اشكانیان در باالى 
  .سر دنباله لشكر پريدن آغاز كرد

اين ھنگام نیز سبك ابزاران به جنگ پرداختند و پیادگان سنگین ابزار به پشتیبانى آنان 
ايم به دستیارى سپرھاى خود به نگھدارى آنان  كه در پیش گفته برخاسته بدانسان

  .برخاستند

ھاى پیشین سپاه آن رود را از دور  ولى دشمن بیش از اين دنبال نكرد و چون دسته
ديدند آنتونیوس سوارگان را به كنار آب فرستاد كه آنان در جلو دشمن به پاسبانى  مى

  .انندبايستند تا زخمیان و بیماران راه بگذر
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نوشیدند زيرا اشكانیان  اين زمان ھمه سپاه آسوده گرديده و از آب آن رود آزادانه مى
  :كه چشمشان به رود افتاد كمانھا را باز كرده و روى به رومیان آورده چنین گفتند ھمین

  .به آزادى از آب بگذريد

به ھمه سپاه از رود گذشته در آن سوى . سپس از دلیرى آنان ستايشھايى كردند
چنان آماده و  آسايش نشستند و چون چندان اعتمادى به گفته دشمنان نداشتند ھم

  شش روز پس از آن جنگ آخرين بود كه به كنار رود اراكس. ھوشیار راه را پیش گرفتند
ديدند و چون خبرى  رسیدند و از تندى و ژرفى آب، گذشتن از آن را بیمناك مى) ارس( »1«

ى در آنجا دارد و به ھنگام گذشتن ايشان از آب بر سر رسید كه دشمن كمین ھم مى
  .ايشان خواھند تاخت

  گونه گزندى از آب گذشته و چون خود را ھیچ ولى بى. از اين جھت سخت ترسناك بودند

______________________________  
)1.(Arax   

  469: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نشینان كه پس از  آسوده شدند و ھمچون كشتى يكبار دلدر خاك ارمنستان ديدند به 
بوسیدند و ھمديگر را به  گرفتارى به طوفان به خشكى برسند از شادى زمین را مى

اندازه بود  رفتند از بس كه خوردنى فراوان و بى كشیدند و چون در راه كه مى آغوش مى
  .ساختند اسھال خونى مى خوردند و اين بار ھم خود را گرفتار استسقا و اندازه مى بى

در اينجا آنتونیوس به دقت شماره سپاه كرد بیست ھزار پیاده و چھار ھزار سواره را از 
دست داده بود كه يك نیم بیشتر آنان نه از دست دشمن بلكه از گزند بیمارى نابود شده 

  .بودند

اين مدت در ھجده  نوردى ايشان از بیرون فراھاتا تا اينجا بیست و ھفت روز كشیده و در راه
ولى چون نتوانسته بودند كه از دنبال بتازند چندان . ھنگامه بر دشمن چیره درآمده بودند

  .نتیجه از آن فیروزيھا در دست نداشتند

  .شماردند از اينجا بود كه باعث ھدر رفتن رنجھاى خود را ارتاوازد پادشاه ارمنستان مى

چون خود ايرانیان  كه از آن جھت ساز و برگ ھم »1« زيرا او بود كه شانزده ھزار سواره را
توانستند كار بس  بودند و برسم جنگ آنان آشنايى داشتند و در ھنگام دنبال كردن مى

سودمندى را انجام دھند برداشته با خويشتن به ارمنستان برد و نتیجه اين كار او بود كه 
آن را كرده دوباره باز يافتند به آسانى و زودى جبران  اشكانیان ھر شكستى كه مى

  .پرداختند گشتند و بار ديگر به حمله و ھجوم مى مى
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. از اين جھت رومیان ھمگى خواستار ھجوم بر ارمنستان بودند كه از ارتاوازد كینه باز جويند
باشند و آنچه را كه  ديد كه سپاھیان فرسوده مى ولى خود آنتونیوس دورانديشانه مى

  .ا خود ندارندبراى چنان ھجومى دربايست ب

ولى زمان ديگرى كه به ارمنستان درآمده بود . اين بود كه از چنان آھنگى چشم پوشید
آرتاوازد را با مھر و نويد پیش خود بخواند و چون بیامد دستگیرش گردانیده با خود به 

  »2« .الكساندريا برد و در آنجا جشن فیروزى به نام اين كار گرفت

______________________________  
در جاى ديگر شماره سوارگان پادشاه ارمنستان را شش ھزار گفته بود و دانسته ). 1(

  .نیست اختالف از كجا برخاسته است

پلوتارخ در جاى ديگرى نیز گفته كه آنتونیوس آرتاوازد را به حیله دستگیر ساخت ). 2(
  .د او را دستگیر كردبدينسان كه به او زينھار داد ولى چون آم

كردند و مردى به نام بود در بازگشتن به شھر  آن زمان چون كسى را در جنگ دستگیر مى
آنتونیوس نیز آرتاوازد را در . گردانیدند خود او را بر چھارپايى نشانده گرد شھر مى

  .الكساندريا به ھمان نحو بگردانید

  470: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اين خود از كارھايى بود كه به رومیان سخت برخورد، زيرا ديدند كه ھمه سرفرازيھاى 
ولى اين داستان در زمان . شود كشور ايشان از براى كلئوپترا ارزانى مصر داشته مى

  .ديگرى روى داده نه در اين زمان

ا پیمود و ب بارى آنتونیوس با سپاه در سرماى سخت زمستان با شتاب بسیار راه مى
طوفانھاى سخت برف دچار بود و از اين رھگذر ھم ھشت ھزار تن از سپاه خود را از دست 

نامیدند و جايى در كنار دريا میانه  داده تنھا با دسته اندكى به جايى كه ديه سفید مى
بود رسید و در اينجا درنگ كرده براى رسیدن كلئوپترا منتظر  »2«  و بیروتوس »1«  سیدون

داد و چه بسا كه  خوارگى به سر مى دير كرد از ناشكیبى روزھا را با مى نشست و چون او
آمد تا  اندازه نموده ھنگام ناھار يا شام چند بار از سر میز برخاسته و بیرون مى بیتابى بى

  .ببیند آيا او رسیده يا نه

  .سرانجام كلئوپترا به بندر رسید و با خويشتن رخت و پول براى سپاھیان آورده بود

اند كه تنھا رخت را او آورده بود و پول از خود انتونیوس بود كه به نام وى خرج  رخى گفتهب
  .كرد مى

آمدھا میانه پادشاه ماد با فراھات پادشاه اشكانى كشاكش و  زمانى پس از پیش
اند اين در نتیجه بخش كردن مالھاى تاراجى بود كه از  كه گفته رنجیدگى پديد آمد و چنان

  .ه بودندرومیان گرفت
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ترسید كه مبادا پادشاھى خود را از دست دھد و اين بود كه  شاه ماد سخت مى
فرستادگانى نزد انتونیوس فرستاد كه با او پیمانى براى جنگ و دشمنى با شاه اشكانیان 

آمد آنتونیوس امیدھايى در دل خود پرورد، بدينسان كه آنچه را كه در آن  از اين پیش. ببندد
اشكانیان نیازمند بود و نداشت اين زمان خواھد داشت و آن سوارگان  لشكركشى بر سر

و اين بود كه بار ديگر به بسیج لشكركشى پرداخت كه به  »3«  و تیراندازان است
ارمنستان بیايد و در آنجا در كنار آراكس با مادان يكى شده و دوباره با اشكانیان جنگ آغاز 

خواستار ديدار آنتونیوس گرديده از قیصر اجازه سفر  ولى از آن سوى اوكتاويا در روم. كند
  كه بسیارى از خواست و چنان

______________________________  
)1.(Sidon  شود خوانده مى» صیدا«مقصود شھرى است كه اكنون.  

)2.(Berutus شھر بیروت   

مقصود اين است كه در جنگ پیشین علت شكست او اين بود كه تیراندازان و ). 3(
چون تیراندازان و سوارگان اشكانى نداشت، ولى اين زمان خواھد  چابكسوارانى ھم

  .اند زيرا مادان در آن كارھا كمتر از اشكانیان نبوده. داشت

  471: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ه بھانه اند قیصر از اين جھت اجازه داد كه چون آنتونیوس او را نپذيرد از اين را مؤلفان نوشته
ھايى از آنتونیوس به او  اوكتاويا تازه به آتن رسیده بود كه نامه. جنگ به دست قیصر بیافتد

رسیده بود كه از قصد خود به لشكركشى ديگرى خبر داده و خواستار شده بود كه اوكتاويا 
اوكتاويا اگرچه از علت راستین اين كار ناآگاه نبود و سخت بر او . در آتن منتظر بنشیند

آمد، ولى به شكیبايى گردائیده و دوباره كسى را فرستاده پرسید كه آيا  ناگوار مى
زيرا رخت براى سپاھیان و . ارمغانھايى را كه با خود آورده است به كجا بفرستد

ھا براى دوستان و سركردگان انتونیوس  ھاى باركش و گاو و گوسفند و پول و ھديه گردونه
سپاھى برگزيده با برگ و ساز زيبا ھمراه آورده بود كه  نیز دو ھزار تن. با خود داشت

  .پاسبانان خاص آنتونیوس باشند

نامى كه از دوستان نزديك آنتونیوس بود آورد و ستايشھاى  »1« اين پیام را از او نیگر
  .كرد بسیار از اوكتاويا مى

ويا به آنجا درآيد رسد و سخت بیمناك بود از اينكه اگر اوكتا كلئوپترا دريافت كه رقیب او مى
خويى و نیكنامى خود و بر خواھرى قیصر كه مايه  و با آنتونیوس زندگانى كند و بر پاكیزه

احترام اوست مھرھا و نوازشھاى روزانه را ھم بیفزايد آنتونیوس را تنھا از آن خود خواھد 
  .ساخت و ايستادگى اين در برابر او كارى بس دشوار خواھد بود

نمود كه مھر آنتونیوس دل او را فرا گرفته و عشق او  پرداخته چنین وامى اين بود به نیرنگ
خوارى تن خود را كاھیده چنین وانمود كه از  از راه كم. اندازد بیتابش ساخته از پايش مى

آمد با روى خندان و باز چشم به  ھر زمان كه آنتونیوس به اطاق درمى. غم الغر گرديده
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رفت چشمھا را خیره و خود را سست و افسرده  یرون مىدوخت و چون او ب چھره او مى
  .نمود مى

كه او  ولى ھمین. داد حال خود را به آنتونیوس نشان مى به حیله اشك از ديده ريخته بااين
خواھد  نمود كه نمى كرد و چنین وامى افتاد با شتاب اشكھا را پاك مى چشمش مى

كاركنان كلئوپترا . بسیج سفر به ماد بود آنتونیوس سرگرم. آنتونیوس از گريه او آگاه شود
كردند  كوشیدند كه بى او، وى از آن سفر باز دارند و بر او نكوھش مى كار نايستاده مى بى

گاھى به گفتگو . سازد تواند از خود دور مى زندگى نمى كه سنگدالنه يك زنى را كه او بى
از جھت برادرش قیصر  راست است كه اوكتاويا زن شماست و. گفتند درآمده چنین مى

  شايسته چنان پايگاه و

______________________________  
)1.(Niger   

  472: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

 »برگزيده«ولى كلئوپترا پادشاه چندين مردمان گوناگون ھم به نام . باشد چنان لقب مى
از آن جھت رضايت داده كه ھمیشه با شما باشد، زيرا او اگر از شما دور شود ديگر  »1«

كرد كه راستى  دادند و او باور مى با اين سخنان آنتونیوس را فريب مى. زنده نخواھد ماند
كلئوپترا بى او زندگى نخواھد توانست و اين بود كه سفر خود را به ماد تا تابستان آينده به 

رسید كه  با آنكه خبرھايى مى. ته ھمراه آن زن به الكساندريا بازگشتتأخیر انداخ
باشند و كارھاى ايشان سخت برآشفته  اشكانیان گرفتار جنگھايى در درون كشور خود مى

لیكن به ھنگام ديگرى كه سفر به آن سوى كرد با پادشاه ماد پیمان ھمدستى . است
ى براى پسر خود كه از كلئوپترا داشت بسته دخترى را از او كه ھنوز كوچك بود به زن

  .بگرفت و چون اين زمان گرفتار انديشه درباره جنگ با قیصر بود زود از آنجا بازگشت

پنداشت بدرفتارى با خواھر او شده دستور  زيرا اوكتاويا چون از آتن بازگشت قیصر كه مى
ولى اوكتاويا از اين . ندبه او داد كه از خانه آنتونیوس بیرون آمده در خانه ديگرى زندگى ك

  :دستور سرباز زده گفت

اگر شما به جھت ديگرى با آنتونیوس آھنگ جنگ داريد بكنید و گرنه به جھت من نبايد به 
زيرا ھرگز دوست ندارم دو تن فرمانرواى بزرگ روم با ھم به جنگ برخاسته . جنگ برخیزيد

ن دلسوزى به يك زن و دستاويز رومیان را به روى يكديگر بكشند و دستاويز يكى از ايشا
  .ديگرى دشمنى با آن باشد

ھاى خود راستگو  رساند كه وى در اين گفته رفتارى كه پس از اين از اوكتاويا سرزد خود مى
چنان در خانه شوھرش مانده رفتارى نمود كه تو گويى با شوھر خود  زيرا ھم. بوده است

  .در يكجاست

دانى را كه آنتونیوس از زن پیشین خود داشت با ھمه نه تنھا فرزندان خود را بلكه فرزن
گذشته از اينھا دوستان آنتونیوس را كه به روم براى . گونه مھربانى و پرستارى نگه داشت

گونه پشتیبانى از  آمدند نواخته ھیچ ھا يا براى انجام كارى مى پیدا كردن شغلى در اداره
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اين . كوشید تند به انجام آن مىساخت و اگر خواھشى از قیصر داش آنان دريغ نمى
زيرا ھمه او را نكوھش . گرديد كاريھاى او بیش از ھمه مايه بدنامى آنتونیوس مى ستوده

   گونه زنى كردند كه با اين مى

______________________________  
كلئوپترا ھم زن . ايم كه مقصود از برگزيده زن ناقانونى است در جاى ديگر ھم گفته). 1(

  .ونى آنتونیوس بودناقان

  473: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

چنین مايه بدنامیش گرديد  يك كار ديگر آنتونیوس كه ھم. گونه رفتار پیش گرفته است آن
كشور بخشى او بود كه در مصر در میان پسران كلئوپترا كرد و خود آن كار تیاترى ننگین 

  .رفت براى كشور وى به شمار مى

داستان آنكه مردم را در میدان مشق گرد آورده و بر روى يك تخته فرش سیمین دو شرح 
تخت زرينى يكى براى خود او ديگرى براى كلئوپترا گزارده و در فراتر از آنھا تختھاى 

ترى براى فرزندان خويش نھاد و چون خود ايشان به روى تختھا نشستند در ھمان  پست
و سورياى پايین خوانده شده و  »1« وپرس و لمبواانجمن كلئوپترا پادشاه مصر و ك

با او  »3« )زيرا قیصر كلئوپترا را آبستن گذاشت و رفت(فرزند خوانده قیصر  »2«  كیسرايون
  .شريك پادشاھى اعالن گرديد

داد و به آلكساندر » شاھنشاه«اما فرزندان خود آنتونیوس از كلئوپترا بر آنان لقب 
پس از آنكه گرفته شود از آن او ) ايران(شید و كشور اشكانى ارمنستان و مادستان را بخ

  .بايستى بود و به بطلمیوس سوريا و كیلیكیا را داد

الكساندر را چون به پیشگاه مردم آوردند رخت به شیوه مادان پوشیده و تاج با نوك راست 
ه و تاج آراسته بر سر گزارده بود و بتلمیوس رخت ماكیدونیان را در بر كرده و خود را با كال

و چون . بود و آن يكى رسم مادان و ارمنیان »4« كه اين يكى شیوه جانشینان الكساندر
درنگ آن يكى را يك دسته پاسبانان  بدينسان پیش آمده به پدر و مادر خود سالم دادند بى

خود . ماكیدونى) گارد(مادى گرد فرو گرفتند و اين يكى را يك دسته پاسبانان ) گارد(
كه در ديگر ھنگامھاى بیرون آمدن به میان مردم رسم داشت اين ھنگام نیز  پترا چنانكلئو

» ايسیس«آراسته بود و به عنوان  »5«  خود را به صورت خداى مادينه مشھور ايسیس
  .مردم به او سالم دادند

گونه  و چه در گفتگوھاى خود با اين و آن اين »6«  از آن سوى قیصر چه در سناتوس
  .انگیخت آنتونیوس را عنوان ساخته رومیان را به دشمنى او برمىكارھاى 

______________________________  
  .نويسند غلط است اينكه در برخى كتابھاى لیبیا مى -در بیابان افريكا). 1(

  .مقصود قیصر بزرگ پولیوس است). 2(
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  .ھمان). 3(

اند كه پس از مرگ  و ديگران مقصود از جانشینان الكساندر سلوكیان و بتلمیوسیان). 4(
  .الكساندر ھر خاندانى در جاى ديگرى بنیاد پادشاھى گزاردند

)5.(Isis از خدايان مصر.  

)6.(Senatus رفت كه اختیار بیشتر به دست سرداران  اين زمان روم به سوى استبداد مى
در آنجا گفتگو  و اين است كه در اين باره نیز. شد و ديكتاتوران بود ولى ھنوز سنات برپا مى

  .شده است

  474: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

آنتونیوس نیز تھمتھايى به او زده و فرستادگانى براى او فرستاده و شكايتھاى عمده 
  :آنتونیوس اين چند چیز بود

  .نخست آن كه قیصر از سیلیكیا كه به تازگى گشاده شده رسدى از بھر او جدا نكرده

  .ايى را كه آنتونیوس به عاريت براى جنگ به او سپرده بود پس نفرستادهدوم كشتیھ

سوم پس از خلع لپیداس ھمكار سوم ايشان سپاه و سرزمین و درآمد او را ھمه براى 
  .خود برگزيده و سھمى به آنتونیوس نداده است

آنجا چھارم سراسر ايتالیا را خاص سپاھیان خود ساخته و سپاھیان آنتونیوس را راه به 
  .دھد نمى

نخست در زمینه لپیداس ھمانا در سايه : گفت قیصر در پاسخ اين شكايتھاى او چنین مى
، دوم ھر آنچه را كه او در جنگ به دست »1«  زشتكاريھاى او بوده كه وى را خلع ساخته

گزارد در حالى كه او نیز از ارمنستان سھمى براى قیصر جدا  آورده با آنتونیوس به میان مى
  .كند

سوم سپاھیان آنتونیوس كه در سايه دلیريھاى خود و سردارشان خاك مادان و اشكانیان 
  »2« .اند، ديگر نبايد سھمى ھم از خاك ايتالیا داشته باشند را به چنگ آورده

درنگ  آنتونیوس در ارمنستان بود كه اين پاسخھاى قیصر به او رسید اين بود كه بى
از سپاه به جلو دريا فرستاد و خويشتن ھمراه كلئوپترا به  كانیديوس را با شانزده لگیون

آمدند، تا به ھم پیوسته براى  رفت كه از ھر سوى كشتیھا در آنجا گرد مى »3«  ايفسوس
  .جنگ آماده شوند

آمدند كه دويست كشتى را كلئوپاترا داده نیز بیست  ھشت صد كشتى در آنجا گرد مى
و برخى ديگر از سركردگان  »4«  دومیتیوس. خته بودھزار تالنت براى خرج لشكركشى پردا
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دانستند كه كلئوپترا به مصر رفته منتظر پايان جنگ باشد و آنتونیوس سخن  بھتر آن مى
  .آنان را پذيرفته به كلئوپترا دستور بازگشت داد

______________________________  
بايست آنچه  تى ديگر نمىمقصود اين است كه چون تو ھم داراى آن زشتكاريھا ھس). 1(

  .ام به تو بدھم را از او گرفته

اين از روى ريشخند است كه چون آنتونیوس خبر شھرگشايیھا در ارمنستان و ماد ). 2(
داده بود كه سپس دروغ بودن آن خبرھا روشن گرديده اين است كه اين عبارت را 

  .نويسد مى

)3.(Ephesus شھرى در آسیاى كوچك.  

)4.(Domitius   

  475: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ولى او از بیم آنكه مبادا اوكتاويا باز پاى میانجیگرى به میان نھاده آن جنگ را به آشتى 
مبدل سازد به بازگشت مصر رضايت نداد و پول گزافى به كانیديوس بخشیده او را به 

  .ھوادارى خود برانگیخت

  :كرده چنین گفتكانیديوس به آنتونیوس گفتگو 

دور از انصاف است كه كسى كه آن ھمه شركت در خرج يك لشكركشى كرده خويشتن 
و آنگاه اين برخالف سیاست است كه . در آن لشكر نبوده و سھمى از آن سرفرازى برندارد

  .باشند دل آزرده شوند اى در لشكر دريايى مى مصريان كه دسته عمده

زيرا سالھا . آيند كمتر نیست پادشاھانى كه ھمراه او مى گذشته از آنكه كلئوپاترا از ديگر
به تنھايى رشته كارھاى يك كشور بزرگى را در دست داشته و نیك از عھده برآمده و از 

  .گردد و در اين مدت بسى آزموده و ورزيده گرديده است سالھاست كه ھمراه شما مى

قدر بود كه قیصر بر ھمه كشور روم اين استداللھاى كانیديوس كار خود را كرد، زيرا چنین م
آنتونیوس به ھمراھى كلئوپترا . اين بود چون ھمه سپاه و آراستگیھا فراھم آمد. دست يابد

زيرا . گرديده در آنجا جشن بسیار باشكوھى را برپا نمودند »1«  از راه دريا روانه ساموس
ھر شھرى كه باشند چه فرمان رفته بود كه ھمه پادشاھان و فرمانروايان از ھر مردمى و 

و سوريا ھر كسى ھرآنچه  »3« و چه كنار درياچه مايوتید »2« در ارمنستان و الوريا
و نیز فرمان رفته بود كه ھمه . تواند ابزار جنگ آماده نموده به آنجا بیاورد يا بفرستد مى

 نمايشگران و بازيگران در ساموس حاضر شوند و چون اين آمادگیھا به انجام رسید در
زمانى كه جھان پر از ناله و شیون بود تنھا اين جزيره براى چند روز به جشن و شادى 

  .برخاسته از ھمه جاى آن آواز سرنا و ناى بلند و در ھر گوشه بازيھا و نمايشھا برپا گرديد
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خواست بھترين جشن را او گرفته و  پادشاھانى كه ھمراه آنتونیوس بودند ھر يكى مى
پرسیدند در جايى كه كسى براى  مردم از ھمديگر مى. را او داده باشدگرانبھاترين ھديه 

آغاز جنگ چنین جشنى برپا نمايد و اين ھمه خرج كند آيا براى فیروزمندى در پايان جنگ 
  چه جشنى را خواھد گرفت؟

را براى نشیمن به بازيگران بخشیده  »4«  چون جشنھا به پايان رسید آنتونیوس پرينى
   خويشتن

______________________________  
)1.(Samos   

)2.(Allria   

)3.(Maeotid درياى آزوف در روسستان   

)4.(Priene ديھى در آسیاى كوچك.  

  476: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كلئوپترا ھمیشه . روانه آتن گرديد كه در آنجا تماشاى بازيھا و ورزشھاى ديگرى را بكند
آتنیان اوكتاويا را بسیار (اوكتاويا در آتن احترام بزرگى از مردم ديده رشك آن داشت كه 

  .و اين بود كه درباره خود نیز چشم احترام بسیارى را داشت) داشتند دوست مى

اى را به نمايندگى از خود نزد وى فرستادند  از اين جھت آتنیان به احترام برخاسته و دسته
خود او نیز با ھمان نمايندگان بود و نزد كلئوپترا او از و چون آنتونیوس زاده شده آنجا بود 

  :زبان مردم شھر سخن گفت

  .در ھمانجا آنتونیوس دستور به روم فرستاد كه اوكتاويا را از خانه او بیرون كنند

اوكتاويا چون از آن خانه بیرون رفت از اينكه او باعث چنان جنگ بزرگى : اند كه گفته چنان
مگر . ھاى آنتونیوس نیز ھمراه وى بیرون رفتند ھمى بود و ھمه بچهشده ناالن و گريان 

  .كه اين زمان نزد پدر خود بود »1« پسر بزرگ فلويا

سوخت تا به اوكتاويا به ويژه آنان كه كلئوپترا را ديده  رومیان دلشان به آنتونیوس بیشتر مى
  .از جوانى و نه از زيبايى گونه برترى بر اوكتاويا ندارد نه گفتند كه ھیچ بودند و چنین مى

چابكى آنتونیوس در كارھاى خود و آن ساز و برگ انبوه و سپاه بیشمارى كه آماده 
  .نمود قیصر را تكان داد و او بیمناك شد مبادا جنگ در ھمان تابستان روى دھد مى

با آنكه او ھنوز به آراستگى و ساز و برگ بسیارى نیاز داشت و از آن سوى رومیان از 
  .نمودند اخت باج خوددارى مىپرد
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زيرا بايستى مردم آزاد يك چھار يك از درآمد خود و بندگان آزاد شده يك ھشتم از دارايى 
آمد و ايستادگى در برابر آن  خود را به نام باج بپردازند و اين كار بر مردم بسیار گران مى

. تالیا شوريده بودنمودند و در ھمه جا به دشمنى قیصر برخاسته بودند كه سراسر اي مى
اند كه در چنین ھنگامى جنگ را دنبال  ترين سھوھاى آنتونیوس شمرده اين را يكى از بزرگ

  .نكرد و بدينسان مجال به قیصر داد كه كارھاى خود را به سامان آورده آماده جنگ شود

به  ولى چون پول را پرداختند. آن زمان كه مردم بايستى پول بپردازند سخت برآشفته بودند
كه دو تن مردى از بزرگان روم و دوست  »3«  و پالنكوس »2«  تیتیوس. آرامى گرايیدند

توانستند و در اين باره  آنتونیوس بودند چون ھمراھى كلئوپترا را در جنگ شايسته نمى
   ايستادگى

______________________________  
)1.(Fulvia زن نخستین آنتونیوس   

)2.(Titius   

)3.(Plancus   

  477: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نمود از اين جھت از آنجا بیرون رفته نزد قیصر  نمودند و كلئوپترا با آنان اھانت مى مى
اين نوشته . نامه آنتونیوس آگاھى داشتند به او باز نمودند شتافتند و آنچه را كه از وصیت

قیصر آن را طلبیده ولى دوشیزگان از  .امانت بود »1« در دست دوشیزگان پرستار ويستا
  .دادن باز ايستاده چنین پاسخ دادند كه خود قیصر برآمده برگیرد

قیصر نیز چنان كرده و آن نوشته را به دست آورده سراسر آن را بخواند و آن جاھايى را كه 
 با مقصودش ارتباط داشت يادداشت كرده سناتوس را براى گفتگو درباره آن دعوت نمود كه

برخى نمايندگان از اين كار بددل شده دور از حق . در آنجا نوشته را آشكاره بخواندند
  .دانستند كه كسى را براى كارھايى كه بايد پس از مرگ وى كرده شود دنبال نمايند مى

قیصر پافشارى بیشتر درباره آن بخش وصیتنامه داشت كه مربوط به دفن آنتونیوس بود كه 
برده  »2«  اگر ھم در روم بمیرد او را با شكوه رسمى به فوروم چه وصیت كرده بود كه

  .سپس جنازه او را به الكساندريا نزد كلئوپترا بفرستند

  .كه يكى از بستگان قیصر بود تھمتھاى ديگر بر آنتونیوس بست »3«  كالويسیوس

مايه  را كه داراى دويست ھزار جلد كتاب گران »4«  از جمله اين كه او كتابخانه پرقاموس
پا  نیز او در يك مھمانى بزرگى در روبروى گروه انبوھى به. است به كلئوپترا بخشیده

نیز . اى بوده است خاسته و خود را به پاى كلئوپترا مالیده و اين براى انجام يك نذر يا وعده
  .كه خود بخوانندمردم ايفسوس را ناگزير گردانیده كه كلئوپترا را مل
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اند بر روى لوحھاى  نیز بارھا در انجمنھاى عام كه پادشاھان و شاھزادگان در آنجا بوده
پروا آن پیامھا  اند و او آشكار و بى بلورى يا مرمرى پیامھاى عاشقانه نوشته و پیش او آورده

میان رومیان كه مردى گرانمايه و در  »5«  نیز به ھنگامى كه فرنیوس. را براى مردم خوانده
رانده و چنین روى داده كه  به شیوا زبانى شھرت داشت در انجمن داورى سخن مى

   كلئوپترا بر روى

______________________________  
)1.(Vesta ھا  دانستند و براى او پرستشگاه خداى مادينه كه رومیان آن را خداى آتش مى

  .دندگمار برپا كرده شش دوشیزه براى پرستارى او برمى

)2.(Forum  جايى در روم كه بناى دولتى بوده و براى خطابه خواندن و گرد آمدن و مانند
  .رفته است آنھا به كار مى

)3.(Calvisius   

)4.(Pergamus شھرى در آسیاى كوچك كه كتابخانه بزرگى داشته است.  

)5.(Furnius   

  478: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نزديكى بگذشته انتونیوس داورى را ناانجام گزارده و از ديوان برخاسته تا ھمراه تخت از آن 
  .كلئوپترا رفته او را به كوشك خود برساند

  .سازد پنداشتند كه كالوبسیوس بیشتر آن داستانھا را از پیش خود مى ولى چنین مى

براى استوارى دويدند و  ھرحال دوستان انتونیوس به تكاپو افتاده در سراسر شھر مى به
برگزيده نزد او فرستادند  »1«  نیز يكى را از میان خود به نام گیمنیوس. كوشیدند كار او مى

و از وى خواھش كردند كه ھوشیار بوده كار را به آنجا نرساند كه سناتوس رأى به زيان او 
جا او را ولى گیمنیوس چون به يونان رسید در آن. داده و او را دشمن كشور روم اعالن نمايد

يك تن جاسوس اوكتاويا شماردند و اين بود كه درباره خوابھاى شبانه او را آماج ھمه 
لیكن . نشاندند نمودند و ھمیشه در جايگاه پستش مى ريشخندھا و سرزنشھا مى

تا . گیمنیوس بردبارى كرده منتظر فرصتى بود كه با خود آنتونیوس در تنھايى گفتگويى كند
  :از او پرسیدندخوارى  شبى در باده

  اى؟ آخر تو براى چه آمده

  :او پاسخ داد

ولى يك جمله چه مست و چه . دارم من سخنان خود را براى ھنگام ھوشیارى نگاه مى
  .گويم و آن اينكه اگر كلئوپترا به مصر باز گردد ھمه كارھا درست خواھد بود ھوشیار مى
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  :چنین گفتاز اين سخن آنتونیوس بر او خشمناك گرديد و كلئوپترا 

براى تو بھتر است كه بیش از آنكه به زير شكنجه كشیده بشوى راز خود را ! گیمنیوس
  !بیرون بريزى

آمد كمینیوس فرصت به دست آورده جان خود را برداشته به روم  چند روز پس از اين پیش
  .گريخت

سخت شد  بسیارى از ھواداران آنتونیوس چون از دست چاپلوسیھايى كه به كلئوپترا مى
ديدند از او برگشته كنار رفتند كه يكى از آنان  در آزار بودند و از آن چاپلوسان اھانتھا مى

  .نگار بود تاريخ »3«  و ديگرى ديلیوس »2«  ماركوس سیالنوس

طبیب خبر داده بود  »4«  نگارد كه وى بر جان خود بیمناك بوده زيرا گالوكوس ديلیوس مى
   كه

______________________________  
)1.(Geminius   

)2.(Marcus Silanus   

)3.(Dellius   

)4.(Glaucus   

  479: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كلئوپترا قصد كشتن او را دارد و اين كینه آن جھت را داشت كه او گفته بود به ھمراھان 
 غالم بچه قیصر فالیريا »1«  خورانند با آنكه در روم سارمنتوس آنتونیوس باده ترشیده مى

  .نوشد مى »2«

كه ساز جنگ را آماده كرد فرمانى بیرون داد كه مضمون آن جنگ با كلیوپترا و  قیصر ھمین
خلع كردن آنتونیوس بود از اختیاراتى كه آنھا را به دست يك زنى سپرده ھم در آنجا 

  .ته استاند و او ھوش خود را باخ گويد كه به آنتونیوس درمانى خورانیده مى

خواجه  »3«  سردارانى كه رومیان بايد با آنان روبرو گرديده جنگ نمايند جز از مارديون
نخواھد بود،  »6«  دختر مشاطه كلئوپترا و خارمیون »5«  و ايراس »4«  سراى و پوثنیوس

  .زيرا اختیار ھمه كارھا به دست اينان است

و ساز و برگھا در يك جا گرد آمد آور جنگ اعالن گرديد و چون لشكرھا  بدين طرز شگفت
آنتونیوس كمتر از پانصد كشتى جنگى نداشت كه برخى از آنھا داراى ھشت يا ده رديف 

. اند پارو بود و چندان آرايش كرده بودند كه تو گويى براى جشن فیروزى آماده گردانیده
  .سپاه او صد ھزار پیاده و دوازده ھزار سواره بودند
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 »7«  بوخوس: يردست كه بسیارى خودشان ھمراه بودند از قبیلگذشته از پادشاھان ز
از آن كاپادوكیا و  »9«  از آن كیلیكیاى باال و آرخیالوس »8«  شاه لیبوا و تاركوندموس

از آن  »11«  از آن پافالگونیا و مثراداتیس از آن كوماگینى و ساداالس »10«  فیالدلفوس
پولمیون پادشاه پونتوس و : رستاده بودند از قبیلبسیارى نیز خودشان نیامده سپاه ف. ثراك

  »13« از آن عربستان و ھیرود »12«  مالخوس

______________________________  
)1.(Sarmeutus بچه آن دسته پرستارانى كه در اندرون خانھاى  مقصود از كلمه غالم

  .باشند كنند و خوردسال مى پادشاھان و توانگران كار مى

)2.(Faleria اى است كه در روم به نیكى مشھور بوده يك گونه باده.  

)3.(Mardion   

)4.(Pothinus   

)5.(Iras خواھد آمد كه اين ايراس با خارمیون ھمراه كلئوپترا خود را كشتند.  

)6.(Charmion   

)7.(Bocchus   

)8.(Tarcondemus   

)9.(Archelaus   

)10.(Philadelphus   

)11.(Sadalas   

)12.(Malchus  پیداست كه اين پادشاه از آن آرمیان بین النھرين يا از آن نبطیان بوده و
باشد كه اكنون در  مى» ملك«كه شكل ديگر كلمه » ملخه«كلمه مالخوس رومى شده 

  .گويند مى» ملخه«سريانى ھم 

)13.(Herod   

  480: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھايى  چنین پادشاه ماد دسته پادشاه لوكايونیا و گاالنیا ھم »1«  از آن جھودان و آمونتوس
  .به يارى او فرستاده بود

اش به  اما زور و سپاه قیصر دويست و پنجاه كشتى جنگى و ھشتاد ھزار پیاده و سواره
و ارمنستان تا كنار درياى ) فرات(خاك آنتونیوس از رود ايوفراتیس . اندازه سواره دشمن بود
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و  »2« ا و خاك قیصر از الوريا تا اقیانوس غربى و به امتداد اقیانون تاتوثكانايونان و الوري
قیصر ھمه كنارھاى دريا را كه در روبروى ايتالیا و گول و . درياى سیكیلیا بود در آفريقا

 »4« يا ايثیوپیا »3«  اسپانیا نھاده در دست داشت و ھمه سرزمینھايى كه از كورينى
  .بود كشد از آن آنتونیوس مى

اختیار ساخته و رشته اختیار را به دست كلئوپترا  آنتونیوس اين زمان چندان خود را بى
گونه برترى بر زور و سپاه دشمن  سپرده بود كه با آنكه زور و سپاه او در خشكى ھمه
  .داشت به پاس دلخواه كلئوپترا جنگ در آب را برگزيد

مردم بدبخت را به فشار گزارده ھر  ديد كه سركردگان او در سراسر يونان با آنكه مى
گمارند كه با  مسافر و ھر چھارپادار و ھر برزگر و ھر پسر بچه را در كشتیھا به كار برمى

اين ھمه بیشتر كشتیھاى او پاروزن نداشت و يا مردانى كه نیازمند آنھا بود بسیار كمتر 
  .داشت

ھر زيبايى بیرون بلكه براى ولى از آن سوى كشتیھايى قیصر نه براى بزرگى حجم يا از ب
انجام كار ساخته شده كه بسیار چابك و سبك بود و ھر يكى ھر اندازه مرد كه نیازمند 

  .بود

قیصر از تارنتوم يا برندسیوم كه مركز زور و سپاه او بود به . درون خود فراھم داشت
  .انتونیوس چنین پیغام فرستاد

من براى كشتیھاى تو . سپاھیان خود جلو بیاجنگ را به تأخیر نیانداز و با كشتیھا و 
كنم و از كنار آب تا  بندرھاى ايمن و آزاد داده نیز براى پیاده شدن سپاھیان زمین واگزار مى

  .گزارم وتاز سوارگان به تو وامى يك میدان اسب زمینھا را براى تاخت

ز قیصر بود او را به جنگ آنتونیوس با لحن دلیرانه كه شیوه او بود پاسخ داد و با آنكه پیرتر ا
  :تن به تن بخواند و سپس گفت

  كه قیصر بزرگ و »5«  اگر او اين دعوت مرا نپذيرفت خوب است كه در دشت فارسالیان

______________________________  
)1.(Amyntus   

)2.(Tuacan   

)3.(Curene   

)4.(Asthiopia مقصود حبشه است.  

)5.(Pharsalia در تسالى جايى در يونانستان.  
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ولى به ھنگامى كه انتونیوس در . پومپیوس با ھم كارزار نمودند ما نیز به ھم برسیم
ايستد نشیمن گرفت، قیصر فرصت  مى »2«  در آنجا كه اكنون شھر نیكوپولیس »1«  آكتیوم

  كه تورونى »3«  به دست آورده درياى يونان را درنورديده و لشكر خود را به جايى در اپروس
شود رسانیده استوار بنشست پیرامونیان آنتونیوس سخت  نامیده مى) چمچه( »4«

  .سراسیمه گرديدند زيرا سپاھیان خشكى اينان ھنوز بسیار دور بود

  :گفت ترا ريشخند كرده مىولى كلئوپ

  !ترس بیشتر ما زمانى خواھد بود كه قیصر چمچه را به دست بگیرد

باشند و چون  چون فردا شد آنتونیوس كشتیھاى دشمن را ديد كه به سوى اينان روانه مى
ترسید كه از نداشتن مردان جنگى در كشتیھاى خود دشمن بر آنھا دست يابد اين بود كه 

جنگ داده و آنان را بر صفه كشتى آورده چنین وانمود كه جنگجويانى  به پاروزنان ابزار
باشند و نیز پاروھا را دستور داد چنان بگذارند كه تو گويى كشتیھا آماده راه ايستاده  مى

نیز كشتیھا را از دو سوى تنگه اكتیوم به صف نھاد و روى آنان را به دشمن برگردانید كه تو 
  .باشند اده جنگ و كارزار مىگويى پر از جنگجويان و آم

نیز آنتونیوس اين زيركى را نشان . كاريھا را خورده و بیمناك بازگشت قیصر فريب اين ساخته
  .داد كه به دستیارى خندقھا و بندھا آب را از دشمن بريد

نیز او برخالف . شد آب پاكیزه نبود با آنكه آب در آن پیرامون كمیاب بود و اگر يافت مى
  .كرد »5«  وپترا رفتار مردانه و پاكدالنه با دمیتیوسدلخواه كلئ

بدينسان كه ديمیتیوس كه دچار اندك تبى بود به بھانه ھواخورى به كشتى كوچكى 
آنتونیوس با ھمه خشمى كه از اين كار او گرفت ھمه . نشسته به سوى قیصر گريخت

یوس تو گويى گرفتارى دمیت. ابزارھا و كاالھاى او را با كسان و دوستانش نزد وى فرستاد
  .آمد افتاده بمرد ساخت كه چند روز پس از آن پیش خود را به سزاى آن خیانت آشكار مى

به سوى قیصر رفتند و چون از اين  »6«  از پادشاھان زيردست نیز آمونتاس و ديوتاروس
جام شد و ھر زمان دلیل ديگر بر نافیروزى ان ساز و برگ دريايى پیاپى نومیديھا نمودار مى

   آن به

______________________________  
)1.(Actium   

)2.(Nicopolis   

)3.(Eprius جايى در يونانستان در جنوب ماكیدونى.  

)4.(Toryne باشد و عنوان شوخى كلئوپترا ھم  اين كلمه در يونانى به معنى چمچه مى
  .اين معنى است
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)5.(Domitius   

)6.(Diotarus   
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آمد آنتونیوس بار ديگر امید به لشكرھاى خشكى بست و كانیديوس كه فرمانده  دست مى
ديد اين زمان انديشه خود را تغییر داده  لگیونھا بود و آن ناامیديھا را در كار سپاه دريايى مى

  :گفت مى

يا ماكیدونى  »1« راكیابايد كلئوپترا را به مصر باز فرستاد و لشكرھا را در خشكى به ث
نیز وعده  »3«  پادشاه گتاى »2«  زيرا ديكومیس. كشید و در آنجا در خشكى كارزار نمود

  .داده بود كه با سپاھى انبوه به يارى شتابد

زيرا قیصر در جنگھاى . در انديشه او ھیچگونه عیب نداشت كه دريا به قیصر واگزارده شود
درازى برپا بود مھارت بسیار در جنگ بر روى آب به  خود بر سر جزيره سیلیكیا كه زمان

خردانه بود كه آنتونیوس كه در جنگ در خشكى  دست آورده بود و از آن سوى بسیار بى
يگانه سردار ماھر زمان بود و آن ھمه لشكرھاى انبوه ورزيده در كار جنگ خشكى زير 

شكريان را از ھم پراكنده و از آن مھارت خود و سپاھیانش استفاده نكرده و ل. فرمان داشت
  .دسته در كشتیھا جاى دھد و آن را بیكاره و ناسودمند گرداند دسته

با اين ھمه دلیلھا كلئوپترا سخن خود را درباره جنگ دريايى پیش برد و مقصود او از 
كه جنگ در دريا آغاز شد و اندك نشانى براى شكست نمودار  نخست آن بود كه ھمین

  .فته بگريزد و ھرگز انديشه فیروزمندى را نداشتگرديد او روى برتا

از آنجا كه لشكرگاه انتونیوس بود تا ايستگاه كشتیھا در دريا و ديوار درازى كشیده بودند و 
  .اين براى آن بود كه آنتونیوس ايمن و آسوده از میان آنھا آمد و رفت نمايد

توان آنتونیوس را از  سانى مىيكى از چاكران اين خبر را به قیصر داده چنین گفت كه به آ
میان آن دو ديوار بربود و قیصر كمین براى اين كار برگماشت ولى كمین اندكى زودتر 

آمد گرفتند خود آنتونیوس به دست نیافتاد و به ھر  برجسته و مردى را كه پیشاپیش مى
  .سختى بود گريخته جان به در برد

یدند به ھمه كشتیھاى مصرى آتش زده تنھا و چون عزم را بر جنگ در روى آب استوار گردان
تر بود برگزيده بیست ھزار  شصت كشتى را نگاه داشتند و از اينھا نیز آنچه كه بھتر و بزرگ

  .تن از جنگجويان درست ابزار و دو ھزار تن از تیراندازان را در آنھا جاى دادند

______________________________  
)1.(Thracia شود اكنون رومیلى نامیده مى تراكیا آنجاست كه.  

)2.(Dicomes   
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)3.(Cetae سك«اند ولى آنان را از تیره  دسته از مردم باستان كه در اروپا نشیمن داشته «
  .اند به شمار آورده
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آنتونیوس جنگ كرده و اند در اينجا يكى از سركردگان پیاده كه بارھا در پیش روى  گفته
  :سراسر تن او پر از جاى زخمھا بود روى به او كرده چنین گفت

آزردگى داشتى كه اكنون  آيا از اين شمشیرھاى ما و زخمھاى تن ما چه دل! اى سرادار
بگزار مصريان و فنیگیان در دريا به ! سپارى؟ اختیار خود را به اين چوبھاى پوسیده مى

ايم جان باخته و يا  دانیم در آنجا كه ايستاده بسپار كه خوب مىجنگند و خشكى را به ما 
  .دشمن را از جلو برداريم

آنتونیوس پاسخى به او نداده ولى با نگاه خود و اشاره دست فھمانید كه بايد دلیر بوده 
  .دل آرام داشت و از جلو او برفت

خواستند  ز او دستور مىزيرا ناخدايان ا. گويا اين زمان امید بسیار به فیروزى خود داشت
  :كه بادبانھاى كشتیھا را باز كنند ولى او اجازه نداده گفت

  »1« .ما بايد نگذاريم يك تن از دشمن جان به در ببرد

روى  آن روز و سه روز ديگر پس از آن چون دريا سخت به ھم خورده بود جنگى در میانه
  .نداد ولى روز پنجم چون دريا آرام بود جنگ آغاز گرديد

 »3«  فرماندھى دست راست و كوئیلیوس »2« خود آنتونیوس به ھمراھى پوبلیكوال
  و ماركوس انستیوس »4«  دار شده ماركوس اوكتاويوس فرماندھى دست چپ را عھده

  .در دل ايستادند »5«

. دار فرماندھى دست چپ گرديد اما قیصر دست راست را با كريپا سپرده خويشتن عھده
  .بود »6«  نتونیوس كانیديوس و فرمانده قیصر تااورسدر خشكى فرمانده آ

داد  شتافت و به سپاھیان دل مى آنتونیوس بر كشتى كوچكى نشسته از اينجا به آنجا مى
كه به روى كشتیھاى بزرگ و استوار خود پافشارى نمايند بدانسان كه در خشكى 

آرام بايستند بدانسان  داد كه در برابر دشمن رانان دستور مى كنند به كشتى پافشارى مى
  .اند و دھانه بندر را كه جايگاه تنگ و دشوارى است پاسبانى كنند كه گويى لنگر انداخته

   اند كه بامداد ھنوز روشنى برنتافته از چادر خود بیرون آمده روانه درباره قیصر گفته

______________________________  
زى يافته و دشمن را خواھیم شكست شك ما فیرو مقصودش اين است كه چون بى). 1(

  .كشتیھا براى آن زمان حاضر باشد كه دنبالشان كرده نگذاريم يك تن بیرون برود
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)2.(Publicola   

)3.(Cuelius   

)4.(Marcus Octavius   

)5.(Marcus Insteius   

)6.(Taurus   
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از او . پیمود رفت مردى را با خرى ديد كه راه مى راه كه مى لشكرگاه كشتیھا گرديد و در
  :نامش را پرسید و آن مرد چنین گفت

  .است »2«  و نام خرم نیكون »1«  نام خودم ايوتوخوس

خواست از نوكھاى كشتیھا نشان در  قیصر شادمان گرديده و پس از جنگ ھنگامى كه مى
اى ھم براى آن مرد و خر  رد دستور داد كه پیكرهآن جايگاه به نام يادگار فیروزى خود پديد آو

  .او از برنز ساختند و در آنجا برگماشت

بارى قیصر نخست به كشتیھاى ديگر خود سر زده سپس روانه دست چپ گرديد و چون 
اند  كه تو گويى لنگر انداخته اند چنان ھا آرام ايستاده ديد كه در تنگه كشتیھاى دشمن را مى
اين . او نیز كشتیھاى خود را به دورى يك میل از آنھا نگه داشتسخت در شگفت شده 

  .ھنگام بادى از سوى دريا ورزيدن گرفت

ھاى دراز و بلند  سپاھیان آنتونیوس از ايستادن فرسوده شده و از آن سوى چون به كشتى
انگاشتند كشتیھا دست چپ ايشان به  ناپذير مى خود مغرور بودند و آنھا را شكست

  .دندجنبش درآم

قیصر اين را ديده سخت شادمان گرديد و به كشتیھاى خود دستور داد كه باز پس 
نشسته و آن كشتیھا را تا بتوانند به سوى دريا بكشند زيرا مقصود وى آن بود كه در دريا 

جاى پھناورى به دست آورد تا كشتیھاى چابك ورزيده او به آسانى بتواند چرخ زده و از ھر 
  .ھاى سنگین و كند كار دشمن كندسوى حمله به كشتی

و چون نبرد آغاز شد كشتیھا نتوانستند با يكديگر زد و خورد نمايند و كله به كله يكديگر 
توانست و كشتیھاى  زيرا كشتیھاى آنتونیوس از سنگینى و كندى چنین كارى نمى. بزنند

  .نمود قیصر ھم به چنین كارى دلیرى نمى

ھا پوشیده شده و  آھنھا استوار گرديده و با برنز پاره از اين جھت كه كشتیھاى دشمن با
  .درخور زدن و شكستن نبود
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   ھاى كلفت توانستند از پھلوى آن كشتیھا حمله بیاورند زيرا آنھا را از تخته چنین نمى ھم

______________________________  
)1.(Eytuchus اى است التینى به معنى نیكبخت كلمه   

)2.(Nicon ھاست كه قیصر پاسخ  است التینى به معنى فیروزمند و از اين معنى اى كلمه
  .آن مرد را به فال نیك گرفته
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كه ھر كشتى كه كله به آنھا  ساخته و با تیرھاى آھنى با ھم استوار گردانیده بودند چندان
اين جنگ در دريا تفاوتى از جنگ در  توان گفت مى. شكست زد خود آن در ھم مى مى

تر بود تا به  توان گفت به زد و خورد در پیرامون يك در استوار ماننده خشكى نداشت و مى
زيرا ھمیشه سه يا چھار كشتى از آن قیصر يك كشتى را از آن آنتونیوس در . جنگ دريايى

رده و به درون آن آتشھايى كه اختراع ك میان گرفته با نیزه و زوبین و چنگال و پاره
  .شكستند انداختند در ھمش مى مى

از آن سوى كسان آنتونیوس از درون به نگھدارى كشتى كوشیده از باالى برجھاى چوبى 
  .نمودند به دستیارى منجنیق و ماشین سنگ و ديگر چیزھا پرتاب مى

دسته كشتیھايى را كه زير فرمان داشت تكان داده از پھلوى دشمن رد شد از  »1« آگريپا
اين جھت پبیكوال با كشتیھاى خود از جا جنبید تا نگران كشتیھاى اگريپا باشد و اين بود از 

دل سپاه دور افتاد و بدينسان نابسامانى در لشكر ايشان پديد آمد با آنكه در اين ھنگام 
  .داد پیشرفت مى جنگ را »2«  آرونتیوس

  .نمودند با اين ھمه ھنوز پايان جنگ ناپیدا بود و از ديده بیم و امید ھر دو سوى يكسان مى

گانه كلئوپترا را ديدند كه با شتاب دريا را  در اين حال ناگھان سپاھیان كشتیھاى شصت
شكافد و روى به گريز دارد و راست به سوى آن كشتیھايى كه سرگرم جنگ بودند  مى
  .آيد تا از میان آنان بگذارد مى

اين كشتیھاى كلئوپترا را در پشت سر كشتیھاى بزرگ ھشته بودند و در اين ھنگام كه از 
  .گذشت ناگزير بود كه سامان آنھا را به ھم بزند میان آن كشتیھا مى

دشمنان سخت در شگفت شدند زيرا ديدند آن كشتیھا به دستیارى باد موافق دريا را به 
  .شكافد مى »3«  ونیوسسوى پلوپ

در اين جا بود كه آنتونیوس براى جھانیان نشان داد ديگر ھوش و جربزه بلكه شايستگى 
  .يك مرد را نیز ندارد

آنكه زمانى به شوخى گفته شده بود كه دل عاشق در كالبد كس ديگر است اين زمان 
  .باشد ھويدا شد كه جز سخن راستى نمى
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______________________________  
)1.(AGrippa   

)2.(Arruntius   

)3.(Peloponnesus باشد جنوب يونانستان كه اسپارت شھر آن مى.  

  486: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

تو گويى پارچه تن كلئوپترا است و خود ناچار است كه به دنبال او روانه گشته و ھر كجا 
كه چشمش به آن كشتیھا افتاد كه دريا را  ھمینو اين است كه . كلئوپترا رفت او ھم برود

كوشیدند به حال خود رھا  شكافند آن ھمه سپاھیانى را كه در راه او با جان و دل مى مى
را ھمراه  »1«  كرده و بر كشتى برنشسته و تنھا الكساندر سوريايى و اسكیلیاس

  .برداشته از دنبال آن زن شتاب گرفت

او فرود آورده بود و سپس خواھیم ديد كه چگونه او را  زنى كه بدينسان تیشه بر ھستى
  .از پا انداخت و به يكبار نابودش گردانید

  .كلئوپترا دريافت كه آنتونیوس به دنبالش روانه گشته و با اشاره او را به كشتى خود خواند

به  آنكه نگاھى به او بنمايد و يا بگزارد او نگاھى آنتونیوس به كشتى كلئوپترا درآمده بى
اين بكند به تنھايى به سوى جلو كشتى رفته و در آنجا فرو نشسته و روى خود را با 

  .دستھايش پوشانید

يك دسته از كشتیھاى سبك و چابك قیصر از دنبال او افتاده بود و اين زمان فرا رسید 
ز نام ا »2«  انتونیوس فرمان برگشت داده ھمه آنھا روى برگردانیدند مگر يك تن ايوروكلیس

مردم الكونیا كه پافشارى نموده نزديك بیامد و از روى صفحه كشتى نیزه را تكان داده 
  .خواھد به سوى آنتونیوس پرتاب كند چنین وانمود كه مى

  :آنتونیوس نھیب بر او زد

  .كند اين كیست كه آنتونیوس را دنبال مى

  :ايوروكلیس پاسخ داده گفت

ام خون پدر خود را  پشتیبانى بخت قیصر آمده كه به »3«  منم؟ ايوروكلیس پسر الفاريس
  .بخواھم

  .الفاريس مردى بود كه به گناه راھزنى و دزدى به فرمان آنتونیوس سرش را بريده بودند

ولى ايوروكلیس ياراى حمله به آنتونیوس نداشته و به سوى كشتى فرماندھى ديگر 
را برگردانید و يك كشتى برگشته با يك ضربت آن ) چون دو كشتى فرماندھى آنجا بود(
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ديگرى را در آن نزديكى تصرف نموده و كاال و خواسته گزافى كه در آنھا بود ھمه را از آن 
  .خود ساخت

پس از رفتن ايوروكلیس آنتونیوس بار ديگر به حال پیشین بازگشت و به خاموشى گرايید و 
   سه

______________________________  
)1.(Scellias   

)2.(Eurycles   

)3.(Lachares   

  487: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

زده بود و اين از جھت خشمى بود كه بر كلئوپترا داشت و يا از  روز ھمچنین خاموش و بھت
رسیده در  »1«  لیكن پس از سه روز تانیاروس. خواست بار ديگر با او درآمیزد آنكه نمى

اينجا زنانى كه ھمراه كلئوپترا بودند اين توانستند آن دو تن را با يكديگر به سخن و گفتگو 
وادارند سپس در يك جا خوراك خورده و در يك جا خوابیدند در اين میان چند كشتى بارى 

  .رسیده و برخى از دوستان آنتونیوس به او پیوستند

یھاى او پاك نابود شده ولى سپاھیان خشكى ھنوز اينان خبر جنگ را آوردند كه ھمه كشت
از اين جھت آنتونیوس پیام براى كانیديوس فرستاد كه سپاھیان را . ايستادگى دارد

برداشته از راه ماكیدونى روانه آسیا گردد و خويشتن بر آن سر شد كه از ھمان جا آھنگ 
  .آفريگا نمايد

اشته و ظرفھاى سیمین و زرين شاھانه بود اين بود يك كشتى بارى را كه پر از پولھاى انب
به دوستان خود واگذاشت كه میانه خود بخش كنند و از او جدا شده براى ايمنیشان 

ولى . باريدند آنان از اين پیشنھاد سرباز زده و از ديده اشك مى. جويى نمايند چاره
  ره اينان به ثئوفیلوسنامه دربا آنتونیوس با مھر و نوازش بسیار دلدارى به آنان داد و سپارش

جانشین خود در كورنثس نوشت كه پشتیبانى از آنان دريغ نداشته و پنھان نزد  »2«
  .خودش نگاھدارد تا زمانى كه با قیصر آشتى كرده ايمن شوند

است كه در نزد آنتونیوس سخت گرامى و نخستین  »3«  اين ثئوفیلوس پدر آن ھیپارخوس
. حال به سوى قیصر رفته سپس در كورنثس نشیمن داشت كس از آزادكردگان او بود بااين

  .اين حال آنتونیوس بود

اما كشتیھاى او در آكتیوم پس از ايستادگى بسیارى كه گزندھاى فراوان از رھگذر دست 
راست يافتند تنھا در ساعت چھار پس از ظھر بود كه از جنگ دست برداشته خود را به 

شتر از پنج ھزار مرد از ايشان كشته بود و چنان كه ولى تا اين ھنگام بی. قیصر سپردند
  .نگارد سیصد كشتى به دست او رسید خود قیصر مى
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تا آن زمان تنھا كسان اندكى گريختن آنتونیوس را دانسته بودند و كسانى كه آن را 
نمود كه سردارى كه نوزده  زيرا سخت دشوار مى. كردند شنیدند نخست باور نمى مى

  .ازده ھزار سواره در كنار دريا دارد ھمه آنھا را گزارده و بگريزدلگیون درست و دو

______________________________  
)1.(Taenarus ھاى دريا يكى از دماغه  

)2.(Theophillus   

)3.(Hipparchus   

  488: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھزار جنگ تغییرھايى را كه ناگھان در به ويژه سردارى كه آن ھمه ورزيده كار بوده و در 
سپاھیان او ھنوز چشم به راه . دھد با چشم ديده است چگونگى حال دو سوى روى مى

دادند كه  وى داشتند كه ناگھان از يك گوشه كنارى پديد آيد و چندان وفادارى به خرج مى
نه روز از ھم فرستاد آنان ھفت شبا با ھمه خبرھاى پیاپى كه قیصر درباره گريختن وى مى

ولى پس از ھفت روز چون ديدند كه . كردند جدا نگرديده و اعتنايى به آن خبرھا نمى
كانیديوس فرمانده خود آنان ھم شبانه از لشكرگاه گريخته و ھمه سركردگان آنان را رھا 

  .اند ناگزير گرديده خود را به دست قیصر سپاردند كرده و رفته

دريا به آتن كرده در آنجا سامانھايى به كارھاى يونانیان پس از اين كارھا قیصر سفرى از 
داد و گندمھايى را كه آنتونیوس براى لشكرھاى خود فراھم كرده و انبار نموده بود آنچه را 

  .كه از آنھا بازمانده بود در میان شھرھاى يونان بخش نمود

ا از پول و گندم چه اين شھرھا اين زمان حال بسیار بدى داشت و مردمان ھمه چیز خود ر
ھمیشه  »1«  پدربزرگ پدر من نیكارخوس. و چھارپا از دست داده بودند) غالم(و برده 

گفت كه ھمه مردم شھر ما را ناگزير ساخته بودند كه ھر كسى فالن اندازه گندم را  مى
ھا  برسانند و كسانى را در راه »2« به دوش خود كشیده به كنار دريا به نزديكى آنتیكورا

  .مارده بودند كه تازيانه به مردم زده آنان را به دويدن و شتافتن وادارندبرگ

اينان سفرى بدينسان كرده و گندمھاى خود را تحويل داده و برگشته بودند و چون دوباره 
خواستند بارھا را به  گندم كشیده و براى سفر دومى آماده شده بودند به ھنگامى كه مى

از آسیب و رنج  »3« آنتونیوس رسید و مردم خايرونیا دوش بردارند ناگھان خبر شكست
آسوده گرديده و چون ھمه كسان و سپاھیان كه در اينجا بودند بگريختند مردم گندمھا را 

  .كه گرد آمده بود در میانه خود بخش نمودند

كلئوپترا را به مصر روانه ساخته خويشتن  »4«  آنتونیوس چون به آفريكا درآمد از پاراايتونیوم
گیرى پرداخت كه جز از گردش و روز گزاردن  اى كه آرزويش بود به تنھايى و كناره تا اندازه

  .كارى نداشت و دو تن بیشتر از دوستان ھمراه وى نبود
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______________________________  
)1.(Nicharchus مقصود پدربزرگ خود پلوتارخ است.  

)2.(Anticyra جايى در يونان   

)3.(Chaeronea شھرى در يونان كه زادگاه پلوتارخ است.  

)4.(Paraetonium   

  489: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كه  »2«  دانشمند علم بديع كه يونانى بود و ديگرى لوكلیوس »1«  يكى اريستوگراتیس
 »4«  چون بروتوس »3«  ايم كه در فیلیپى رومى بود و ما در جاى ديگرى نام او را برده گفته

كردند اين لوكلیوس به نام جانسپارى خود را بروتوس نامید كه دنبال كنندگان  را دنبال مى
و چون لوكلیوس را نزد آنتونیوس . از آن سوى بروتوس فرصت يافته بگريخت. او را بگرفتند

  .لوكلیوس ھم وفادارى كرده و تا اين زمان از آنتونیوس جدا نگرديد. دند بر وى بخشیدآور

اى كه آنتونیوس در آفريكا داشت و اين ھنگام اختیار ھمه نیرو و  پس از ديرى سركرده
  .سپاھش به دست وى بود او نیز از آنتونیوس برگشته با ھمه سپاھیان نزد قیصر شتافت

ولى دوستانش جلوگیرى . خواست خود را بكشد رديد كه مىآنتونیوس چندان متأثر گ
و چون از آنجا با الكساندريا بازگشت كلئوپترا را ديد كه به يك كار بزرگ و شگفتى . كردند

  :دست زده

  و درياى بزرگ كنار مصر است) قلزم(اى از خاك كه در میان درياى سرخ  بدينسان كه فاصله
ترين جاى خود بیش  افريقا شمرد و پھناى آن در باريك توان سرحد آسیا و و آن را مى »5«

باشد بر روى اين تنگه خاكى كلئوپترا اين نقشه را داشت كه كشتیھاى  از چھل میل نمى
بیاورد تا به دستارى آنھا  »6«  خود را از آن سوى از درياى بزرگ به اين سوى به خلیج عرب

جاى دورى رفته و از جنگ و بندگى آسوده  ھاى خود از مصر به بتواند با سپاھیان و گنجینه
ولى چون نخستین دسته از كشتیھا را كه بدانسوى برده بودند عرب پترا آتش  »7« گردد

پنداشت لشكر او در اكتیوم پافشارى دارند از اين جھت كلئوپترا  زدند و آنتونیوس ھنوز مى
آمد استوار  مصر مىاز آن قصد خود بازگشت و چنین فرمان داد كه راھھايى را كه به 

  .گردانند

   اما آنتونیوس چشم از زيستن در شھر و درآويختن با دوستان پوشیده و در میان دريا به

______________________________  
)1.(Aristocrates   

)2.(Lucilius   

)3.(Philippi   

http://pdf-book.net

http://pdf-book.net


)4.(Brutus  بوده و اين كس يكى از كشندگان قیصر بزرگ بوده كه پس از كشتن او گريخته
  .داستان او بسیار دراز است

  .اند مقصودش ھمان جاست كه اكنون كنده و كانال سويس را پديد آورده). 5(

  .ھمان درياى سرخ يا قلزم). 6(

چون از قیصر بیم داشت كه لشكر به مصر آورده و او را دستگیر نمايد آھنگ گريز ). 7(
  .باشد ىمقصودش از بندگى ھمان دستگیرى به دست قیصر م. داشت

  490: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

نزديكى فاروس تپه كوچكى پديد آورده نشیمن بر روى آن ساخته خود را به آنجا كشید و 
  :گفت از آمیزش با ھر كسى پرھیز جسته مى

  .زندگانى كنم »1«  چون تیمون آرزويى جز از آن ندارم كه ھم

ديد از  وفايیھا كه از دوستان خود مى بود و در نتیجه بىچه حال او اين زمان حال تیمون 
  .داشت رمید و ھمگى را دشمن مى سراسر جنس آدمى مى

زيست و نام  مى »2«  ھاى پلرونیسوس اين تیمون مردى بود آتنى كه نزديك به زمان جنگ
را دشمن و افالطون آمده كه در آنجا او  »3«  آريستوفانیس) كومیدى(آور  او در بازيھاى خنده

  .اند جنس آدمى نشان داده و بر او ريشخندھايى كرده

حال آلكبیاديس را  بااين. داد گزيد و كسى را به نزد خود راه نمى چه از ھمه كس دورى مى
. كه در آن زمان جوان بود ديده دست به گردن او انداخت و او را بوسیده نوازش بسیار كرد

  :رسید پاسخ دادعلت آن كار را پ »4«  و چون آپیمانتوس

  »5« دانم روزى اين جوان گزندھاى بسیارى به مردم آتن خواھد رسانید مى

مگر اندك زمانى ھمین آپیمانتوس نیز خوى . پذيرفت تیمون كسى را به ھمراھى خود نمى
نمود در يك روز جشنى كه اين دو تن  او را داشت و در طرز زندگانى پیروى از شیوه او مى

  :آپیمانتوس به او گفتبا ھم جشن داشتند 

  !چه شام گوارايى داريم تیمون

  :تیمون پاسخ داد

  .زمانى گواراست كه تو در اينجا نباشى

روزى تیمون در انجمنى به پشت تريبون رفته و چون مردم از آن كار او در شگفت شده 
  :ھمگى خاموش گرديدند لب به سخن باز كرده چنین گفت
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______________________________  
)1.(Timon   

مقصود آن جنگھايى است كه میانه اسپارت و آتن روى داده كه در سرگذشت ). 2(
  .اردشیر دوم به آنھا اشاره كرديم

)3.(Aristophahnes   

)4.(Apemantus   

ايم مقصود اشاره به شكست آتنیان در جنگ  داستان الكبیاديس را در بخش يكم آورده). 5(
رود و باعث آن  بدبختیھاى تاريخى آتنیان به شمار مىباشد كه يكى از  سوراكوس مى

  .جويى الكبیاديس و رفتن او به نزد اسپارتیان بوده كناره

  491: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اى مردم آتن من در زمین خود درخت انجیرى دارم كه بسیار كسان از آتنیان خود را از آن 
اى بر روى آن سرزمین بسازم و بايد درخت را  خواھم خانه اند و چون مى آويخته و كشته

دھم كه اگر كسى به خودكشى مايل است تا فرصت از دست  براندازم اين است خبر مى
  .نرفته مبادرت نمايد

در كنار دريا به خاك رفت و چون پس از ديرى شكافتگى در  »1«  تیمون چون بمرد در ھاالى
بر آن گور شعرى . گرفت كه اكنون دسترسى به آن نیستزمین پديد آمد آب گور او را فرا

  .نوشته بود كه مضمونش اين است

  .من روزھاى تیره زندگى را به سر برده در اين جا به خاك رفتم

  .فرستم ى شما نفرين مى چه من بر ھمه. پرس من كیستم نه

مان نزد كانیديوس اين ز. كنیم داستانھاى تیمون بسیار است به اين اندازه بسنده مى
در ھمان زمان خبرھايى نیز رسید كه . آنتونیوس رسیده نابودى سپاه را در آكتیوم خبر آورد

چنین ديگر پادشاھان و  ھیرود پادشاه بود يا با چند لگیون به سوى قیصر رفته و ھم
لیكن اين . اند كه جز از مصر جاى ديگر براى او باز نمانده شاھزادگان ھمگى از او برگشته

گرديد و تو گويى از  آسودگیش مى به جاى آنكه مايه اندوه انتونیوس باشد باعث دلخبرھا 
  .شد آمدھا سبكبارتر مى اين پیش

نامید دست كشیده به  مى» تیمونگرى«گیرى در دريا كه خود او  ھرحال از آن گوشه به
شادكامیھا از سر خواريھا و  شھر درآمد و كلئوپترا او را در كوشك خود پذيرفته بار ديگر باده

گرفتند و به دستاويزھاى گوناگونى پیاپى جشن برپا ساخته سراسر شھر را به جوش و 
از آن سوى كلئوپترا به كار شگفتى دست زده درمانھاى زھرناك را از  »2« جنبش در آوردند

آزمود تا بداند كدام يكى كم آزارتر است و براى آزمايش  ھرگونه گرد آورده و ھر يكى را مى
  .گزيد زندانیان كشتنى را برمى
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از آن كار اين نتیجه را برداشت كه ھر زھر كه زودكش است آزار آن تندتر و بیشتر 
  .باشد باشد و زھرھايى كه آزار كم كردن دارد كار آن ھم كند مى مى

  سپس به آزمايش جانوران گزنده پرداخت كه آنھا را به جان جانوران ديگر انداخته و با

______________________________  
)1.(Halae   

  .پلوتارخ در اينجا داستانھايى آورده كه ما از ياد آنھا چشم پوشیديم). 2(

  492: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اين كار ھمه روزه او بود تا بدين نتیجه رسید كه . نمود چشم خود گزيدن آنھا را تماشا مى
زند نه پیچ و  چه او چون كسى را مى. رسد افعى مصرى نمىھیچ جانور زھردارى به پاى 

شود، بلكه به خواب سنگینى رفته و عرق  اى از او شنیده مى تابى پیداست و نه ناله
آنكه ھرگز دردى  افتد بى كم از كار مى نشیند و حواس او كم آيندى بر رخساره او مى خوش

  .شود بیدار كردن رنجیده مىچون آدم خواب رفته از  بفھمد و رنجى ببرد بلكه ھم

  .در اين میان ھر دوى آنھا آنتونیوس و كلئوپترا فرستادگان به آسیا نزد قیصر فرستادند

  .كرد كه پادشاھى مصر به نام فرزندان او شناخته شود كلئوپترا خواھش مى

آنتونیوس ھم خواستار بود كه قیصر به او اجازه دھد در مصر ھمچون يك مرد زندگى به 
شمرد اجازه رفتن به آتن بدھد و چون بیشترى از دوستان او  د و اگر آن را روا نمىسر دھ

آموزگار  »1«  كنار گرفته و چند تنى كه مانده بود درخور اعتماد نبودند از ناچارى ايوفرنیوس
  .فرزندان خود را روانه اين سفر گردانید

در روم با آنتونیوس  »3«  از مردم الئوديكیا كه به سفارش تیماگنیس »2«  آلكساس
آشنايى يافت و نزد او چندان احترام داشت كه ھیچ يونانى ديگر نداشت و از اين جھت 

اى در دل آنتونیوس پیدا  ھمیشه ابزار كار كلئوپترا بود كه ھر ھنگام كه انديشه پاكدالنه
ساس به يافت به دستیارى آلك افتاد و كلئوپترا آن حال را درمى شده و به ياد اوكتاويا مى

اين مرد را آنتونیوس نزد ھیرود فرستاده بود كه نگذارد او ھم روگردان . كوشید چاره مى
  .شود

باكانه به جلو قیصر  ولى الكساس خیانت كرده نزد ھیرود بماند و به اعتماد ھوادارى او بى
  .درآمد

نموده به كه او را ديد فرمان داد بندش  لیكن ھیرود ھوادارى از او نتوانست و قیصر ھمین
الكساس اين كیفر خیانت . كشور خود فرستادند و در آنجا به دستور قیصر نابودش گردانید

  .خود را زمانى يافت كه آنتونیوس ھنوز زنده بود
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گونه اعتنايى به پیام آنتونیوس و درخواست او نكرده تنھا به كلئوپترا پاسخ  بارى قیصر ھیچ
  نیوس را كشته يا از مصر بیرون برانید امیدوارداده چنین پیام فرستاد كه اگر شما آنتو

______________________________  
)1.(Euphronius   

)2.(Alexas از مردم Laodiea كه جايى در يونان بوده.  

)3.(Timagenes   

  493: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

فرستادگان يكى را از آزادكردگان نیز ھمراه اين . توانید بود ھمگونه مھر از جانب من مى
دانست كه  به مصر فرستاد و اين مرد ھوشیارى بود و نیك مى »1«  خود به نام ثورسوس

از جانب سردار جوان نزد زنى فرستاده شده كه ھمگونه غرور از جوانى و زيبايى خود دارد 
  .دانست بايد چگونه رفتار نمايد و مى

ئوپترا از او كرد و اين نوازشھايى كه نمود باعث رشك با اين ھمه پذيرايى باشكوھى كه كل
و خشم آنتونیوس گرديد و اين بود كه او را گرفته و چوب زد و با آن حال نزد قیصر باز 

  :نامه به او نوشت فرستاده به اين مضمون

من در چنین ھنگامى شكیبا . رفتار پست و ناشايسته اين مردم مرا به خشم آورد
اين ھمه اگر اين كار شما را خشمناك گرداند چون آزاد كرده من  با. توانم بود نمى

توانید به او تازيانه زده خود را با من يكسان  در دست شماست مى »2«  ھیپارخوس
  .گردانید

كوشید رشك و خشم آنتونیوس را  ولى كلئوپترا از آن تھمت بیزارى جسته ھمیشه مى
  .فرو نشاند و ھمواره پاس او را داشت

ولى . برگشتگى خودشان بود زايیده شدن خود جشنى كه گرفت در خور حال بخت در روز
چون روز زايیده شدن آنتونیوس رسید جشن بسیار پرشكوھى گرفت كه بیشتر میھمانان 

  .چیز بودند و چون پس از جشن از آنجا برخاستند توانگر بودند چون فرونشستند بى

رسید كه در آنھا بودن قیصر را در روم الزم  قیصر مىھاى پیاپى از آگريپا به  در اين میان نامه
  .شمرد مى

از اين جھت قیصر جنگ با آنتونیوس را تا سپرى شدن زمستان به تأخیر انداخت و چون 
زمستان به پايان رسید خود او از راه سوريا و سركردگاش از راه آفريكا به لشكركشى 

  .پرداختند
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برى پراكنده شد كه به دلخواه خود آن را به دست را بكشاند خ »3«  و چون شھر پیلوسیوم
ولى كلئوپترا بیزارى جسته براى رفع . اند و اين كار به رضايت كلئوپترا بوده قیصر داده

  .را به دست آنتونیوس داد كه بكشد »4«  بدگمانى زن و فرزندان سلئوكوس

ند بس در اين ھنگام كلئوپترا در پھلوى پرستشگاه ايسیس گورھا و بناھاى بل
   انگیزى شگفت

______________________________  
)1.(Thyrsus   

)2.(Hipparchus   

)3.(Pelosium   

)4.(Seleucus   

  494: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ھاى خود را از زر و سیم و زمرد و مرواريد  ساخت كه چون به انجام رسید ھمه گنجینه مى
  .مقدار فراوانى از ھیمه و چوب به آنجا برد و عاج و چوبھاى خوشبوى با

ھا را آتش زده با خود بسوزاند  از اين جھت قیصر ترس داشت كه مبادا او از نومیدى گنجینه
و اين بود كه در پیشرفت خود به سوى شھر ھمیشه احتیاط آن را داشت كه به كلئوپترا 

  .امیدھايى بدھد

جا روزى آنتونیوس حمله بر سر وى برده بود كه در آن »1«  نشیمن او در ھیپودرومى
سوارگان او را تا خندق ايشان پس نشاند و با چھره خندان و باز به كوشك كلئوپترا باز 

گشته با ھمان رخت جنگ او را ديدار كرده و از روى او بوسید و يكى از ھمراھان خود را 
  .ش از مردانگى او نمودھا كرده بود به كلئوپترا نشان داده ستاي كه در آن حمله مردانگى

ولى او آنھا را گرفته و ھمان . كلئوپترا يك زره سینه و يك خود زرين به آن مرد پاداش داد
  .شب به سوى قیصر گريخت

  .پس از اين آنتونیوس دوباره پیغام به قیصر فرستاده او را براى جنگ تن به تن دعوت نمود

  :قیصر پاسخ داد

  .یدا كنیدشما بايد راه ديگرى براى مردن پ

آنتونیوس انديشید كه بھترين راه ديگرى براى او مرگ سرفرازانه در جنگ است و اين بود 
  .كه دل به كوشیدن نھاد كه چه در دريا و چه در خشكى آخرين كوشش را بكند
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  :اند ھنگام شام به نوكران خود چنین گفت گفته

شايد ديگر نتوانید چنین كارى امشب آزادانه با من رفتار كنید و باده را بیشتر بدھید چه 
  .بكنید شايد فردا شب نوكر كس ديگرى خواھید بود و تن من بر روى خاك خواھد خوابید

  :گفت او دلدارى داده مى. گريستند دوستان او كه در پیرامونش بودند از اين سخنان مى

شما را  به اين جنگ كه در آن مرگ سرفرازانه را بیشتر خواھانم تا فیروزمندى و آسودگى
  .ھمراه خود نخواھم برد

______________________________  
)1.(Hippodrome   

  495: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

اى  ھاى پیاده را از شھر بیرون برده بر روى پشته فردا چون روشنى درآمد آنتونیوس دسته
كشتیھاى خود را ديد كه به سوى  كرد ناگھان آنان را نگاه داشت و چون از آن باال نگاه مى

كرد كه چگونه آنھا به كشتیھاى قیصر نزديك شدند و  روند و تماشا مى كشتیھاى قیصر مى
با پاروھاى خود سالم به قیصر دادند و چون پاسخ از او گرفتند ھر دو دسته يكى شده 

  .روى به سوى شھر روان گرديدند

رفتند و پیادگان كه در جلو او جنگ در ھمان ھنگام سوارگان او نیز به سوى قیصر 
  .كردند شكست خوردند مى

  :گفت آنتونیوس به شھر بازگشته دادزنان مى

ام از من برگشته با  كلئوپترا كه من در راه دلبستگى به او اين ھمه دشمن پیدا كرده
  .دشمنانم سازش نموده

گريخته به آن بناى تازه كلئوپترا از ترس آنكه مبادا از نومیدى قصد جان وى كند از او 
افتاد  كوب و بسیار استوار بود و از باال به پايین مى ساخته خود رفت و درھاى آن را كه آھن

پايین انداخته خود را در آنجا پنھان گردانید و كسانى را نزد آنتونیوس فرستاد كه بگويند 
  .كلئوپترا مرد

  :آنتونیوس اين شنیده و باور كرده داد زد

توانستى زندگى را دوست  ؟ بھانه كه داشتى و مى!كنى ديگر چرا دير مى! آنتونیوس
  !بدارى آن ھم رفت

اين گفته به درون اطاق خود رفت و در آنجا رخت و ابزار جنگ را از تن درآورده خود را 
  :سبكبار گردانیده گفت
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كه چرا يك  غم آن را ندارم كه از تو دورم زيرا اينك به تو خواھم رسید، ولى غم آن را دارم
  .سردار در دلیرى كمتر از يك زن باشد

پیش از آن سوگند داده بود كه ھر زمان كه  »1«  يكى از نوكران وفادار خود را به نام ايروس
  .خودش بگويد او را بكشد و اين ھنگام او را خوانده دستور كشتن خود را داد

شمشیر را به شكم خود ايروس شمشیر كشیده قصد آن كار كرد ولى ناگھان برگشته 
  .فرو برد و بر روى پاھاى او افتاد

______________________________  
)1.(Eros   

  496: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  :آنتونیوس نگاھى كرده چنین گفت

  .كرد خوب كردى ايروس دلیر به آقاى خود ياد دادى آنچه را كه خودش دلیرى نمى

ولى زخم . ر را به شكم خود فرو برد و خود را بر روى تختخواب انداختاين بگفت و شمشی
زود كشنده نبود كه چون دراز كشید خون ھم بايستاد و اين بود كه بار ديگر به خود آمده و 

ولى آنان ھمه . از آنان كه در پیرامونش بودند البه خواستار گرديد او را آسوده گردانند
  .ندبگريختند و او را تنھا بگزار

دبیر كلئوپترا رسیده و از  »1«  كرد ديومبدى در اين میان كه او دست و پا زده فرياد مى
  .كلئوپترا دستور داشت كه اين را نزد وى ببرد

كرد كه زودتر او را  كه دانست كلئوپترا زنده است به پیرامونیان خود البه مى آنتونیوس ھمین
ود به آنجا رسانیدند كلئوپترا در را باز نكرد به وى برسانند و چون او را به روى دستھاى خ

بلكه طنابھايى را از آن باال فرو ھشت كه آنتونیوس را با آنھا بستند و خود او به ھمدستى 
داد به كشیدن پرداخت  دو زن كه ھمراه داشت و جز از آنان كس ديگرى را به درون راه نمى

  .توان ديد از آن نمى گويند حال دلگدازتر اند مى كسانى كه در آنجا بوده

آلود آنتونیوس به ريسمانى بسته شده و او كه نزديك بود جان بسپارد با اين  زيرا تن خون
كرد و با اندك توانايى كه در تن خود سراغ  حال دستھاى خود را به سوى كلئوپترا دراز مى

  .داد داشت خويشتن را به سوى باال تكان مى

كشیدند  دلى سوزان با دشوارى بسیار ريسمان را باال مى از آن سوى كلئوپترا و آن زنان با
شد كسانى كه در پايین ايستاده بودند فرياد برآورده  و گاھى كه دستھاى آنان سست مى

  .داشتند آنان را به زورنمايى وامى

ھايش را پاره كرده  چون بااليش كشیدند كلئوپترا به روى تختش خوابانید و خويشتن رخت
گاھى با دو دست بر سینه كوبیده و گاھى با خون او رخساره خود را . داختبه روى او میان
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خواند و چندان دلسوزى  ساخت او را آقاى خود شوھر خود امپراطور خود مى گلگون مى
  .نمود كه تو گويى گرفتاريھاى خويش را فراموش ساخته مى

بنوشد و اين يا از آنتونیوس به او دلدارى داده آرامش ساخت و سپس باده خواست كه 
   و چون آنرا بخورد به. پنداشت باده او را آسوده خواھد گردانید تشنگى بود و يا آنكه مى

______________________________  
)1.(Diomede   

  497: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

ز ھمه پیرامونیان او تنھا داد كه كارھاى خود را با قیصر آبرومندانه پردازد و ا كلئوپترا پند مى
  :گفت نیز مى. اعتماد نمايد »1«  به پروكولیوس

به اين حال من نگاه كرده دل خود را مسوزان آن گذشته را كه نیرومندترين سردار بودم به 
ام مرد گمنامى نیستم يك مرد رومى ھستم كه  كنون ھم كه افتاده. يادآورده دل آرام بدار
  .ام گرديدهزبون رومى ديگرى 

سپرد ناگھان پروكولیوس از نزد قیصر به فرستادگى  ھمان ھنگام كه آنتونیوس جان مى
زيرا زمانى كه آنتونیوس خود را زخمى ساخت و او را نزد كلئوپترا بردند يكى از . رسید

شمشیر او را برداشته نھان كرد و چون فرصت به  »2«  پاسبانان او به نام ديركتائیوس
  .آنجا گريخته نزد قیصر رفت و آن شمشیر را ھمراه برد دست آورد از

نخستین كسى كه خبر خودكشى انتونیوس را به قیصر رسانید او بود و آن شمشیر را به 
قیصر آن را شنیده خود را به خلوتگاه چادر كشید و در مرگ كسى كه با . گواھى نشان داد

پیش از آن ھمیشه در جنگھا و بیمھا  او خويشى پیدا كرده و در كار فرمانروايى انباز او و
ھايى  سپس به نزد دوستان خود بیرون آمده نامه. ھمدوش وى بود اشك از ديده فروريخت

را كه به آنتونیوس نوشته و پاسخھايى را كه از او دريافته بود با خود آورده و ھمه را براى 
ى آنتونیوس ھمه داده ول آنان بخواند كه چگونه او ھمه نرمى كرده و مھر نشان مى

  .داده است درشتى كرده و دشمنى نشان مى

تواند كلئوپترا را زنده به دست  سپس پروكولئوس را روانه ساخت كه از ھر راھى كه مى
نگرانى داشت و آنگاه زنده  ھا دل زيرا ھنوز از رھگذر گنجینه. آورده به زير اختیار خود بگیرد

پايید كه خود  كلئوپترا سخت مى. پنداشت مىبه دست آوردن او را نشان بزرگى كار خود 
را به دست پروكولئوس نسپارد و اين بود او از درون آن جايگاه از پشت درى استوار بسته 
شده و پروكولیوس از بیرون جلو ھمان در ايستاده با ھم به گفتگو پرداختند خواھش وى 

  .اين بود كه پادشاھى مصر را به فرزندان او بازگزارند

داد كه خود را نباخته و ھمیشه به مھر و دلسوزى قیصر  یوس به او دلدارى مىپروكول
  .سپس ھم دقتى در چگونگى آن جايگاه كرده بازگشت. امیدوار باشد
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______________________________  
)1.(Proculeius .  

)2.(Dercelaeus   

  498: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

او نیز جلو . را فرستاد كه دوباره با كلئوپترا سخن گويد »1«  گالیوسپس از وى قیصر 
درآمده و براى قصدى كه داشت سخن دراز براند و در اين میان پروكولیوس نردبان بلندى بر 

آن پنجره كه گفتیم آنتونیوس را از آنجا باال كشیدند گزارده و با دو تن از كسان خود باال 
به سوى آن در كه كلئوپترا از پشت آن با گالیوس سخن  رفته و به درون شد و راست

  .گفت شتافت مى

  :يكى از آن دو زن كه ھمراه كلئوپترا بودند او را ديده داد زد

از اين صدا كلئوپترا بازگشته و ھمینكه » !شوى ھمین اكنون دستگیر مى! بدبخت كلئوپترا«
نین ھنگامى آماده داشت چشمش به پروكولیوس افتاد خنجرى را كه ھمراه خود براى چ

شرم كن اى «: پروكولیوس به سوى او دويده و با دو دست او را گرفته داد زد. بركشید
خواھد نیكو سرشتى  كسى كه مى. كنى و بر قیصر بیشتر تو بر خود ستم مى! كلئوپترا

  .خود را نشان بدھد

ن مردى است به تري گزارى و سردارى را كه بھترين و پاكدل تو مجالى براى او باز نمى
اين گفته خنجر را از كف او بیرون » دھى جوى و بدسرشتى نشان مى جھانیان مرد كینه

  .كشید مى

سپس . سپس نیز رختھاى او را جستجو كرد كه اگر زھرى در آنھا نھان كرده پیدا نمايد
نمايد  را كه از آزادكردگان خود بود فرستاد كه از كلئوپترا پاسبانى »2«  قیصر ايپافرودتیوس

  .و سفارش داد كه با وى مھربانى كنند و نیز ھوشیار باشند كه خودكشى ننمايد

فیلسوف را ھمراه خود داشت  »3«  در اين میان قیصر به شھر الكساندريا درآمد و اريیوس
گفت و خود خواستار آن بود كه الكساندريان ببیند  كه دست او را گرفته و با وى سخن مى

شود و چون به میدان مشق رسید كه بر  رى ايشان نموده مىچه احترامى به ھمشھ
  .روى بلندى كه براى او در اينجا پديد آورده بودند رفت

  .افتادند مردم شھر در آنجا گرد آمده و از ترس جان و مال خود در برابر او به خاك مى

  :وى به مردم خطاب كرده چنین گفت

پوشد نخست براى  آنان چشم مىاز روى زمین برخیزيد سپس گفت كه از نكوھش 
  .الكساندر كه آن شھر را بنا كرده

  .سوم براى دوست خود اريیوس. دوم براى خود شھر كه جايگاه بزرگ و زيبايى است
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ھاى خود بسیار  ديد و او با میانجیگرى اين بود اندازه احترامى كه اريیوس از قیصر مى
  .كسان را آزاد ساخت

______________________________  
)1.(Gallius   

)2.(Epaphroditus   

)3.(Areius   

  499: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

خیانت  »2«  كه زايیده از فلويا بود پرستارش تئودوروس »1«  از فرزندان آنتونیوس آنتولوس
بريدند تئودروس طمع در يك  ورزيده او را به كشتن داد و چون سپاھیان سر او را مى

زد كرده فرصت جسته آن را دزديد و  گوھرى كه آنتولوس به رخت خود نزديك گردن مى
  .سپس كه از او پرسیدند انكار نمود ولى تھمت ثابت گرديده او را به دار آويختند

ن را ھمراه پرستاران خود نگھداشته و از ھیچگونه نوازش دريغ اما فرزندان كلئوپترا آنا
  .ساختند نمى

شمردند مادرش پولى به او داده از راه  كه او را پسر قیصر ديكتاتور مى) قیصريون(گیسريون 
ولى پرستار او كه در نامردى ھمپايه ثئودوروس بود او را . ايثیوپیا روانه ھندوستان گردانید

  .به تو پادشاھى خواھد داد و او را از راه بازگردانیدفريب داد كه قیصر 

  :اريیوس در پاسخ اين جمله را گفت. قیصر از آريیوس رأى خواست كه درباره او چه كند

  »قیصر بیش از اين شايسته نیست«

  .اين بود كه چون كلئوپترا مرد اين را ھم كشتند

نیوس از قیصر خواھش كردند از بسیارى از پادشاھان و سركردگان بزرگ درباره جنازه انتو
ولى قیصر نخواست آن را از دست كلئوپترا در آورد و به . بھره نباشد سپارى بى حق خاك

  .خواھد او را به خاك بسپارد خود او اجازه داد كه به ھر نحوى كه مى

  .كلئوپترا ھم شكوه شاھانه بزرگى آماده ساخته آن جنازه را از میان برداشت

كه از فشار غم و از بس كه بر سینه خود كوفته و آن را زخمى ساخته بود  در اينھنگام بود
آمد خرسند گرديده خواست آن را بھانه گرفته از  دچار تب سختى گرديد و از آن پیش

  .خوردن و نوشیدن خوددارى نمايد تا بدينسان مرگ او را دريابد

وى در میان نھاد چنانكه آن داشت كه اين راز را با  »3«  خود او طبیبى به نام اولومپوس
  .كند طبیب در نگارشھاى خود كه در زمینه اين داستانھا نوشته اين موضوع را ھم ياد مى
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ولى قیصر قصد او را يافته پیامھايى برايش فرستاد و فرزندان او را دستاويز ساخته بیمھا 
  .داد

ك يا درمان كه بدھد كلئوپترا از رھگذر فرزندان خود به ترس افتاده راضى شد كه ھر خورا
  .بخورد

______________________________  
)1.(Antyllus   

)2.(Theodorus   

)3.(Olympus   

  500: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

كلئوپترا اين ھنگام بر . چند روز پس از آن خود قیصر به ديدن او رفت كه دلدارى بدھد
تن خود نداشت و چون قیصر درآمد و او از تختخواب خواب كوچكى خوابیده و رخت بر  تخت

  .برخاست جز يك پیراھن رخت ديگرى نداشت و بدان حال خود را به پاھاى قیصر انداخت

  .لرزيد اش پژمرده بود و چشمھايش به گودى افتاده صدايش مى موھاى او پريشان و چھره

و روى ھم رفته تن او ھايى كه بر سینه خود كوفته ھنوز جاى آنھا پیدا بود  آن مشت
با اينھمه ھنوز ناز و عشوه در رفتار او و . شد ھمچون جانش دردمند و رنجور ديده مى

زيبايى رخسارش پاك از میان نرفته و با آن رنجورى و دردمندى زيبائیش نمايان و ناز و 
خواست او آسوده باشد پھلويش بنشست و او  قیصر چون مى. اش ھويدا بود عشوه

كرد، بدينسان كه ھر آنچه كرده از  گناھى خود مى آورد گفتگو در زمینه بى فرصت بدست
گرفت و او ديد كه  ھاى او ايراد مى راه ناچارى و از ترس انتونیوس بوده و چون قیصر بر گفته

گردد ناگھان زبان البه و نیاز باز كرد كه تو گويى مقصودى جز از زنده  گناھكاريش آشكار مى
  .اردنگاھداشتن خود ند

  .ھاى خود درآورده به دست قیصر داد پس از اين گفتگوھا كلئوپترا فھرستى از گنجینه

كه يكى از حكمرانان شھرھاى او و اين ھنگام در پھلوى وى ايستاده بود  »1«  سلیوكوس
گفت پاره چیزھا در آن فھرست ياد نشده و او را متھم ساخت كه آن چیزھا را پنھان 

قیصر . ى خود جسته و از موھاى او گرفته چندين سیلى بر روى او زدكلئوپترا از جا. داشته
قیصر آيا ننگ نیست كه در «: گفت لبخندى زده و برخاسته او را پس كشید كلئوپترا مى

اى يكى از نوكران در  حالى كه شما سرفرازم كرده با اين حالى كه دارم به ديدنم آمده
من ! ام؟ چند تكه آرايش ابزار زنانه را نگاه داشتهسازد از اين جھت كه  ام مرا متھم مى خانه

ام نه براى آنكه اين تن بخت برگشته خود را بیارايم بلكه براى آنكه به  اين كار را كرده
بلكه در سايه میانجیگرى آنان دل شما با من . شما ھديه سازم »2«  اوكتاويا و لیوياى

گرديد زيرا چنین دانست كه در  قیصر از اينگونه سخن گفتن او خرسند» مھربان باشد
  :آرزوى زيستن است و با او گفت
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رفتار من درباره تو بھتر از آن خواھد بود . خواھى بكن اى ھرچه مى آنچه را كه نگاه داشته
   دارى كه خودت امید مى

______________________________  
)1.(selucus  پیلوسیوم را به گويا اين آن سیلوكوس كه در پیش نامش برده گفت شھر

  .دست قیصر داد نباشد

)2.(livia  لويا زن قیصر واكتاويا ھم خواھر اوست كه زن انتونیوس بوده و بارھا نامش را
  .ايم برده

501: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

پنداشت كه بر او فیروزى يافته است ولى خود را فريب  اين گفته بیرون رفت و چنین مى
  .داد مى

كه از كلئوپترا  »1« اى بود به نام كورنیلیوس دوالبیال در میان ھمراھان قیصر جوان گرانمايه
ھوادارى داشت و او در نھان پیامى براى كلئوپترا فرستاد كه قیصر به اين زودى از راه 

خواھد تا سه روز ديگر تو را با فرزندانت از اينجا بیرون  سوريا باز خواھد گشت و مى
  .رستدبف

كلئوپترا چون اين پیام شنید از قیصر خواھش كرد به او اجازه دھند قربانیھايى براى 
انتونیوس بگزارد و چون اين اجازه را دريافت دستور داد او را بر سر خاك انتونیوس بردند و 
چون ھمراه زنان خود به آنجا رسید آن گور را در آغوش كشیده اشك از ديدگان ريخت و 

  :چنین گفت فريادى زده

ھنوز چند روز بیشتر نگذشته كه تو را با اين دستھاى خود به خاك ! عزيزم انتونیوس
ولى اكنون من دستگیرم و اين آخرين سوگوارى را بر . آن روز اين دستھا آزاد بود. سپردم

  .دھم سر گور تو ھمراه پاسبانان انجام مى

ى نمايشى كه شكستن تو برپا ترسند كه غصه و اندوه تن مرا كاھیده و برا اينان مى
  .ديگر قربانى بر سر خاكت از من چشم مدار. خواھند نمود شايسته نباشد

  .اين آخرين كاريست كه كلئوپترا در راه تو توانسته و اينك او را از اينجا خواھند برد

  .ولى مرگ جدايى در میانه انداخت. در زندگانى ھیچ چیز نتوانست ما را از ھم جدا گرداند

يكزاده روم ھستى كه در مصر به زير خاك رفتى ولى من يكزاده مصر بايد مرگ را در  تو
باشى  اگر خدايانى كه در آن پايین ھستند و تو اكنون با آنان مى. خاك روم ديدار نمايم

از آنان ) اند زيرا خدايان بااليى ما را رھا كرده(خواھند كارى انجام دھند  توانند و مى مى
بخواه كه نگزارند مرا در جشن فیروزى به تماشا گزارده تو را . را زنده نگزارندبخواه كه زنت 

ھايم اين يكى  زيرا از ھمه بدبختى. مرا با خود به زير خاك بكش. سرشكسته گردانند
  .»دلگدازتر است كه از تو دورم
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د بوسی پوشانید و آن را مى نمود و روى گور را با افسرھاى گل مى ھا مى اينگونه ناله
و . وشو آماده گردانند سپس كه از آن كارھا فراغت يافت دستور داد گرمابه را براى شست

  .چون شستشو كرده بیرون آمد نشسته ناھار گوارايى خورد

______________________________  
)1.(Cornelius Dolabeea   

  502: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

بومیان زنبیل كوچكى براى او آورد پاسبانان جلوش را گرفته در اين ھنگام مردى از 
باشد  اين چیست؟ او برگھاى روى زنبیل را برداشته نشان داد كه پر از انجیر مى: پرسیدند

  :و چون پاسبانان از بزرگى و شادابى انجیرھا در شگفت شدند آن مرد لبخندى زده گفت

. بردند اجازه درون رفتن دادند درباره او نمى آنان چیزى از آن نخورده و چون شكى. بفرمايید
اى به قیصر نوشت و مھر كرده بفرستاد و ھر كسى را كه در آن  پس از ناھار كلئوپترا نامه

جايگاه خود بود بیرون كرد مگر دو زنى كه ھمیشه با خود داشت و درھاى آنجا را پائین 
ا زبان البه خواستار شده كه او را جز قیصر سر نامه را باز كرده چون ديد كلئوپترا ب. انداخت

خواست  پھلوى آنتونیوس بخاك نسپارند دانست كه كلئوپترا قصد ديگرى كرده مى
خويشتن به آنجا شتابد پشیمان گرديده ديگران را فرستاد ولى كارى كه بايستى شود 

  .شده بود

برى نبود لیكن فرستادگان با شتاب روانه گرديده و چون به آنجا رسیدند نزد پاسبانان خ
چون درھا را باز كرده درون رفتند كلئوپترا را ديدند كه ھمچون سنگ بیجان گرديده و او بر 

  .روى تخت زرينى دراز افتاده ھمه آرايش ابزارھايش بر رويش بود

 »2«  ولى خارمیون. يكى از آن دو زن زير پايش خوابیده او نیز جان سپرده است »1«  ايراس
حال با  داشت و بااين ه افتادن نزديك شده و به سختى خود را نگاه مىزن ديگر او نیز ب

  .نمود دست تاج را بر سر كلئوپترا راست مى

  :چون فرستادگان سراسیمه فرا رسیدند يكى از آنان گفت

  !آيا اين كار نیكى بود كه بانوى تو كرد خارمیون؟

  :خارمیون به ھمان حال پاسخ داد

   بازمانده پادشاھان است كارى كه شايسته! بسیار نیك

  .خواب مرده بیفتاد اين گفته در پھلوى تخت

كلئوپترا چنین دستور داده . افعى را در درون زنبیل انجیر به آنجا آورده بودند: اند برخى گفته
ولى چون زنبیل را آوردند و او . آنكه خود او بفھمد مار را به جان او بیندازند بود كه بى

  :اختیار گفت ن برداشته چشمش به مار افتاد بىبرگھايى را از روى آ
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   ديگران. و بازوى لخت خود را به سوى آن يازيد كه بگزد» آن كه اينجاست! خوب«

______________________________  
)1.(iras   

)2.(Charmion   
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داشتند و اين ھنگام كلئوپترا با يك انبر زرين آن را  مىاند افعى را در يك شیشه نگاه  گفته
  .بايد گفت خبر درستى در دست نیست. زده و آزار داد تا به خشم آمده بازوى وى را گزيد

اند كه او سنجقى میان تھى بر سر خود داشت كه گیسوھاى خود را بر  كسانى ھم گفته
ھرحال چون تن او را بازجستند نه  به .داشت پیچید و زھر را در توى آن نگاه مى گرد آن مى

. نیز مارى در درون آن جايگاه پیدا نكردند. جاى گزيدگى پیدا كردند و نه نشان زھرى ديدند
روى عمارت كلئوپترا بود و  مگر اينكه جاى راه رفتن افعى در كنار دريا در آنجا كه روبه

  .شد بر روى ريگھا نمايان بود ھاى عمارت بر آن باز مى پنجره

در دو جا از بازوى كلئوپترا نشان ضعیفى از گزيدگى پیدا بوده و گويا اين : اند برخى نیز گفته
  .نشان است كه قیصر اعتماد نموده

شد با  كلئوپترا نشان داده مى) صورت(زيرا در نمايشى كه او به نام فیروزى خود داد پیكره 
گونى كه در اين باره گفته ھاى گونا اين است سخن. يك افعى كه بر بازوى او چسبیده

  .شده

قیصر با آنكه از خودكشى كلئوپترا سخت ناخرسند بود او را به نیكى ستوده از مردانگى و 
نمود و اين بود دستور داد كه جنازه او را با شكوه شاھانه از زمین  غیرت او شگفتى مى

ھمراھان او را با  نیز دستور داد آن دو زن. بردارند و در پھلوى انتونیوس به خاك سپارند
كلئوپترا سى و نه سال داشت كه بیست و دو سال آن را خويشتن . احترام زير خاك كردند

پادشاه بود و چھارده سال ھم در فرمانروايى انتونیوس شريك او بود، انتونیوس را برخى 
ھايى كه او داشت ھمه  اند تنديسه پنجاه و سه ساله و برخى پنجاه و شش ساله نوشته

كه  »1«  زيرا آرخیبوس. ھاى كلئوپترا آسوده ماند اما تنديس. رانداخته نابود ساختندرا ب
ھا را  يكى از ھواداران آن زن بود دو ھزار تالنت به قیصر داده خواستار گرديده آن تنديسه

  .ھاى انتونیوس نابود نگردانند ھمچون تنديسه

به  »2«  رگترين ايشان انتولوسانتونیوس از سه زن خود ھفت فرزند بازگذاشت كه تنھا بز
  .فرمان قیصر كشته گرديده ھمه آن ديگران را اوكتاويا پرستارى كرده بزرگ ساخت

كه يكى از بھترين پادشاھان بود به  »3« كلئوپترا كه دختر انتونیوس از كلئوپترا بود به يوبا
   زنى
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______________________________  
)1.(Archibius   

)2.(Antyllus   

)3.(Juba   
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داده شد انتونیوس كه پسر او از فلويا بود بزرگ شده چندان ارجمندى در نزد قیصر يافت 
كه اگر بگويم اگريپا در آن دستگاه درجه نخست و پسران لويا درجه دوم را داشتند 

  »1« گفتگو درجه سوم از آن اين انتونیوس بود بى

______________________________  
پلورتارخ داستان ديگر فرزندان انتونیوس را يكايك گفته كه ما نیازى به آوردن آن ). 1(

  .داستانھا نديديم

مقصود پلوتارخ پیش از ھمه فھمانیدن اين نكته است كه اوكتاويا با آنھمه بدرفتارى كه از 
  .وشید و ھر يكى را به جايگاھى رسانیدآنتونیوس ديد باز از پرستارى فرزندان او چشم نپ

  505: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .نوه ارتخشتر اول كه چھل و سه سال پادشاھى كرد) اردشیر دوم: (ارتخشتر دوم
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  از سرداران رومى است كه گرفتار عشق كلئوپاترا شد: آنتونیوس

  507: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

گر يونانى است كه در جنگ با خشايار شاه پیروزى  يكى از سرداران حیله: تمیستوكلیس
  .به دست آورد و سرانجام ھم به دربار اردشیر اول پناھنده شد

  508: ايرانیان و يونانیان به روايت پلوتارخ، ص

  .آتن بود يكى از بزرگان و سرداران: پريكلیس

از شاگردان سقراط بود و سپس به سپاھیگرى درآمد و يكى از سرداران بزرگ : آلكبیاديس
  .لشكرى شد
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از سرداران بسیار مشھور روم است كه سرانجام در يكى از بندرھاى مصر : پمپیوس
  .كشته شد
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