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مرگ الکسندر
بعد از این مدت ،الکسندر تا چهارده روز دیگر از ناتوانی و ضعف جسمی رنج کشید و بتأریخ دهم و یا یازدهم جون
سال  ۳۲۳ق.م در میان انبوه از عذاب و درد جانکاه چشم از جهان پوشید .در فلم مستند بی بی سی منتشره سال
 ،۲۰۰۳عالﺌـم و نشانه ها و عامل مرگ تدریجی الکسندر بوسیلـﮥ «داکتر لیو شیب  » Dr Leo Schepتشخیص
و گفته شده که عامل مرگ الکسندر از اثر زهر یک نبات ،خربق ابیض یا سفید (وراترم البم Veratrum Album
) ،بوده است؛ بی بی سي این نظر او را بعد از آنکه تحقیق وی در ژورنال طبی زهر شناسی تاکسیولوژی در سال
۲۰1۴م چاپ شد اراﺌـه کرده است .این نظر درست در مطابقت با همان روایاتی است که اشاره به جنرال «انتی پَـتر
 »Antipaterمنحیث سردستـﮥ دسیسه علیه الکسندر دارد .انتي پتر با مادر الکسندر اولمپیاس «» Olympias
امپراتیرس مقدونیه ،برخورد لفظی کرده بود که سرانجام منجر به برطرفی وی از مقام ناﺌـب السطنـﮥ مقدونیه شد.
بعد از آن مادر الکسندر اولمپیاس برادر ناسکـﮥ الکسندر« ،فیلیپ ارهیدایوس  » Phillip Arrhidaeusرا به قتل
رساند و پسان ها فرزند الکسندر و روښانه  /رخشانه الکسندر چهارم را که وارث سلطنت بود با مادرش یکجا در
 ۳11ق .م به قتل رساند .قبل از انقسام و از پا در آمدن جهان هلنیستی به چهار پارچه قدرت« ،مدعیان جانشینی»
«دایادوخوی  »Diadochiبا هم به نزاع پرداختند ،این چهار پارچـﮥ انقسام جهان هلنیستی عبارت بودند از :
سلطنت«مصر» به بطلیموس ،سلطنت آسیای مرکزی و بین النهرین به خانواده سلوکی - ،Selucidاناتولیه به
خانوادۀ اتالید  Attalidو مقدونیه به خانواده سلطنتی التیغون «مترجم» یا انتیگونیه  Antigonidرسید]1[.
- Tanner, Stephen. Afghanistan; A Military History from Alexander the Great to the War Against Taliban. Da
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الکسندر کبیر بر بالین مرگ در بابیلیون
بعد از الکسندر -امپراتوری گریکو باختری:

جنرال « ِسلیوکس  » Seleucusبرجسته ترین «سپهساالر سواره نظام» الکسندر ،سلطنت خود را در سال ۳1۲ق.م.
در بابیلیون برقرار و خود را اولین امپراتور ،امپراتوری سلوکی اعالن نمود؛ موصوف با بیرحمی و سنگدلی تمام
پهنـﮥ سلطنت خود را توسعه بخشید و اناتولیـﮥ مرکزی ،فارس« ،ل ِونت  Levantیا سوریـﮥ امروزی» ،بین النهرین،
افغانستان و ترکمنستان معاصر را ضمیمـﮥ سلطنت خود ساخت .احفاد سلیوکس بر سلطنت گریگو باختریک تا ۲۷۵
سال حکمروایی کردند و سلسلـﮥ حکمروایی شان در سال  ۶۳ق.م زمانی به پایان رسید که امپراتور خاندان موریا،
چندراگوپتا  Chandraguptaپذیرفت که یکی از شاهدخت های سلیوکس را به عنوان «عروس خود از بابیلیون»
خواهد گرفت؛ این یکی از «قرار داد های ازدواج» بشکل حدسی یا فرضی میان امپراتوری های سلوکی و
چندراگوپتای موریایی بود .سلطنت گریگو باختریک به مثابـﮥ یک سلطنت هلنیستی در انتهای سرحد شرقی دنیای
شناخته شده موقعیت داشت و تماسهای نزدیک با بهارتی های «هندوستان» ،همسایگان کوچی و چینایی ها داشت
که این ادعا از ترویج مال التجارﮤ خیلی عالی و مسکوکات شان هویدا است .هنر شان یکی از عالیترین و ظریفترین
هنر های عصر خود بود چنانچه مجسمه های یافت شده در «اوسبتوره ( »Ostboraآی خانم معاصر در افغانستان)
مصداق صادق بر مدعای فوق است .اصالت و زیبایی این هنر با از بین رفتن آخرین سلطان گریگو باختریک از
بین نرفت بلکه تداوم آن در دوره های جانشینان «یوژی  »Yuezheiو کوشانی آنها بوضوح مشهود است.
آشوکا  Ashokaنواسـﮥ بنیاد گذار خانوادۀ سلطنتی موریا چندراگوپتا ،دین بودایی را در غرب ،از افغانستان معاصر
گرفته تا شرق یعنی بنگله دیش اشاعه نمود .طبق روایات ،زمانیکه آشوکا باالی «کالینگا  ،»Kalingaکه یک
سلطنت دیموکراتیک بود و بر استقاللیت خود افتخار می ورزید ،حمله کرد چنان جنگ بی امان را آتش زد که طی
آن یکصد هزار عسکر و افراد ملکی کشته شدند و یکصدو پنجاه هزار دیگر از آن منقطه باالجبار اخراج شدند.
یکروز بعد از ختم جنگ ،آشوکا در هوای گردش به شهر مخروب شد ،آشوکا به جز از ویرانی ،خانه های سوختـه
و به هزاران هزار جسد بی دست و پای سپاهیان چیز دیگری نه دید .دیدن این صحنـﮥ سبعیت انتقام گرایانـﮥ انسان
علیه انسان آشوکای جنگ طلب و جنگ گستر را مبدل به امپراتور صلح پسند و باگذشت و حامی نیرومند دین بودایی
ساخت .با این همه« ،دهرما – قانون آﺌـین هندو و بودایي – مترجم» که بوسیلـﮥ آشوکا تکثیر شد ،قرار ادعای «بشام
Capo press/Perseus Books Group; 2002 and revision 2009: Chapter “The Mongols”. P. 54
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 »Bashamاساسا ً آﺌـین بودایی نبود ]۲[.چنین به نظر میرسد که بعضا دستبرد تأریخ نویسان در حوادث تأریخی،
حواس ما را سر درگم می سازند ولی به بیان دقیق تر ،فرسایش روایات از حوادث و یا اثراث صیقل داده شدﮤ
تعابیر و برداشتهای جور آمده با زمان اند که اکثریت پدیده های انسانی را شکل می بخشند!
متعاقب آن ،وارد دورۀ اسالم می شویم ،بعد از رحلت حضرت رسول اکرم ص ،فقط یک دستـﮥ سی هزار نفری
اعراب در یک اقدام پیشگیرانـﮥ شان باالی یک لشکر مهاجم یکصد هزار نفری فارسیان که مجهز با فیالن بودند
حمله آور میشوند ،فارسیان قصد تهاجم به شهر قادسیه «عراق» را داشتند که در معرض تهدید قرار داشت .بعد از
روز سوم جنگ ،لشکر فارس که تحت قوماندۀ رستم ،ناﺌـب السلطنـﮥ امپراتور ساسانی یزگرد سوم قرار داشت تار
ومار شد .رستم که زنده دستگیر شده بود قصد فرار کرد ولی سرش را از تنه اش بریدند .در اواخر قرن هفتم بود
که لشکر اعراب بطرف (افغانستان) پیشرفت کرد .یک ضلع لشکر در سیستان ظاهر شد تا کندهار را اشغال کند و
ضلع دیگر به طرف تسخیر هرات و بلخ به حرکت افتاد .همزمان با رسیدن لشکر مسلمانان به بلخ ،آنها شهر بلخ را
با زیبایی و داشتن قلعـﮥ بزرگی به طول شش مایل دیوارهایش ،ام البالد «مادر شهر ها» نام دادند .با وجود آنکه
اقوام افغان در برابر اشغال اعراب به جنگ شان ادامه دادند ،ولی در قرن هشتم بود که مردم افغانستان در دوران
عباسیان بطور ارادی اسالم را که دامنـﮥ آن تا بخارا و سمرقند می رسید پذیرفتند و از دوران صلح و رنسانس خرد
ورزی برخوردار شدند .یکی از غالمان ترکی بنام الپتگین در برابر امرای سامانی خود در نیشاپور بدون بدست
آوردن کدام مؤفقیتی دست به شورش زد .الپتگین به غزنی فرار کرد و اساس خانوادۀ سلطنتی غزنوی را گذاشت.
سومین پادشاه غزنوی ،محمود بود که در سال ۹۹۸م تکیه بر اورنگ پادشاهی زد و چنان امپراتوری پرفضل و
کمال را بنیان گذاشت که پهنـﮥ قلمرو آن تا اکسوس «آمو دریا» ،خراسان تا اطراف بحیرۀ کسپین  Caspianمی
رسید .پایتخت سلطنت غزنوی ،شهر غزنه در جنوب کابل به مرکز علم و ادب و هنر مبدل گشت چنانچه در همین
عصر بود که فردوسی رزم نامـﮥ «شهنامه» و البیرونی دانشمند و جامع العلوم کتابش را در باب هند « تحقیق ما
للهند من مقولة مقبولة فی العقل أو مرذولة» نوشت  ،کتاب البیرونی حاکی از عرف و سنت هند است و با این
کتابش منحیث پدر هند شناسی و اولین انتروپولوژست شناخته شده است .کیندی  Kennedyمی نویسد  « ...تمایل
او "البیرونی" عمیقا ً بطرف تحقیق در پدیده های قابل رویت ،در طبیعت و انسان بود .در دامنـﮥ جهان ساینس باالذات،
گرایش وی به آن ساحـﮥ علوم بود که ایجاب تحلیل محاسبات دقیق ریاضیاتی را می کنند .البیرونی در خوارزم چشم
به جهان گشوده است ولی افغانستان ،ترکمنستان و اوزبیکستان هر کدام مدعی اند که وی منسوب به آنهاست]۳[.
پایان قسمت هفتم
بی طرفی داﺌـمی افغانستان ,قسمت ششم

- Basham, A.A., The Wonder that was India, 1954
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- Kennedy, E.S. (1975-06-26). "The Exact Sciences". In Frye, R. N.; Fisher, William Bayne. The Cambridge
History of Iran: The period from the Arab invasion to the Saljuqs. Cambridge University Press. p. 394.
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