
 

 

 

 
 

 
 

Tarn’s Alexander and the Dream of a United World 
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(105-126) 

Abstract 

 In 1927 a British historian by the name of William Tarn (1869-1957) with 

the appearance of a biography of Alexander in the sixth volume of The 

Cambridge Ancient History produced ideal views about the personality of 

Macedonian General. The most pivotal and, at the same time, the most 

debated of Tarn’s views about Alexander was the attribution of the idea of 

“the unity and brotherhood of mankind” to him. According to his view of 

Arrian’s account, Tarn interpreted Alexander’s prayer at the Opis banquet 

(324 B. C.) for harmony and partnership in rule between Macedonians and 

Persians formal declaration of the unity of all men and named it as 

“Homonoia” (unity of hearts). Tarn, in 1933 (essay of “Alexander the Great 

and the Unity of Mankind”) and 1948 (biography of Alexander the Great, 

two vols), expressed his ideal view about Alexander again and asserted it 

without any revision. In spite of many criticisms leveled at Tarn’s ideal 

views, his idea of “the unity and brotherhood” about Alexander influenced 

the area of Alexander’s historiography in the west to the late 1950s, until his 

idea was rejected finally by Ernst Badian in 1958. The consideration of 

Tarn’s view and modern scholar’s statements indicates that prevailing 

conditions over time of this historian have brought his ideal idea about 

Alexander about to form. 
 

Keywords: Alexander, Tarn, Unity, Brotherhood, Homonoia, Arrian, The 

Opis banquet. 
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 متحد یجهان سكندرِ تارن و رؤيايا
 العابدين مجیديسید زين

 دانشجوي دکتري تاريخ ايران باستان دانشگاه تهران

 1کوبروزبه زرين

 استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران

 09/1400 /30؛ تاریخ پذیرش مقاله: 03/1400 /01تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی 

 یدهچك
در  اي از اسكندرنامهم( با انتشار زندگي 1957-1869مورخ بريتانيايي، ويليام تارن ) م 1927در سال 

بارة شخصيت سردار مقدوني پرداخت. هايي آرماني درديدگاه ارائهبه  جيکمبرتاريخ باستان جلد ششم از 

 و برادري اتحاد»، انتساب مفهوم بارة اسكندرانگيزترين ديدگاه تارن درحال، بحث ترين و در عينمحوري

 324)اسكندر را در جشن اُپيس  دعايتارن برحسب تصور خود از گزارش آريان، به او بود. « جهانيان

ها ها و ايرانيان در حكومت، اعالن رسمي اتحاد تمامي انسانبراي همكاري و مشارکت مقدونيم( پ

 1933هاي تارن در سالنام برد.  (قلوب اتحاديا ، (Homonoia «هُمُنُيا»تعبير کرد و از آن به عنوان 

ديدگاه  ،ديدنظريبدون هيچ تج ج( 2، رياسكندر کبنامة )زندگيم  1948و «( و اتحاد جهانيان رياسكندر کب»)مقالة 

بارة اسكندر بار ديگر ابراز کرده و بر آن تأکيد کرد. با وجود انتقادهاي فراوان به آرماني خود را در

نگاري اسكندر را در بارة اسكندر، حوزة تاريخاو در« و برادري اتحاد» آرماني تارن، مفهوم هايديدگاه

از م  1958او در سال  مفهوم ،تا اينكه در نهايت غرب تا اواخر دهة پنجاه ميالدي تحت تأثير قرار داد

نشان  ،مورخ بارة اينو اظهارات محققان جديد در تارنديدگاه شد. بررسي  ردودسوي ارنست باديان م

 بارة اسكندر شده است.او در آرماني مفهومگيري موجب شكلتارن دهد که شرايط حاکم بر عصر مي

 ، آريان، هُمُنُيا، جشن اُپيس.و برادري اتحادمفهوم  اسكندر، تارن، هاي کلیدي:واژه

 مقدمه. 1

شود، از ي مي، به همان اندازه که از منابع ناشربارة اسكندر مقدونينگاري غربي دتاريخ

هاي اين . از اين رو، بخشي از ويژگيگيردمنابع نيز نشأت مي سير شخصي محقق ازتف

هاي روحي محققان و شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي نگاري، تأثير گرايشتاريخ

؛ (Borza, 1967: xi; Bosworth, 2006: 791) عصر آنها در ترسيم شخصيت اسكندر بوده است

بررسي  د تا پژوهش حاضر بهکنايجاب مينگاري شناخت اين تاريخت ضروربنابراين، 

در نيمة  .بپردازدبيستم در سدة ترين اسكندرپژوهان غربي ديدگاه يكي از شاخص

 (Woodthorpe William Tarn) ويليام تارنبريتانيايي به نام  دانيحقوق ،نخست سدة بيستم

حال، از تخيلي باال  ت و در عينکه در ادبيات کالسيك تبحر داش (م 1957-1869)

بازنمايي کرد؛ به اين صورت که  اسكندر انگيز را ازبرخوردار بود، تصويري جديد و بحث
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قصد   ،(Bosworth, 2006: 791)خواه دوست و آزاديمبلّغي انسان مقدوني در مقام شاه

زيستي شدة جهان عصر خود را با هم متحد سازد و همو اقوام شناخته مردمانداشت 

حمل و پذيرش فرهنگي به آميزي ميان مردمان جهان بر اساس تبرادرانه و مسالمت

 )Opis( : vii. 1983 ,ianArr( 1از جشن اُپيس آريان وجود آورد. تارن با استناد به گزارش

 سرنوشت»در رسالة  يژهو، بهپلوتارك به تأثير از گفتارهاي بالغيو (9 .11

 ,Worthington, 6i.  book: 1962 ex, Fortuna,de AlPlutarch ;2003 :200 ;)2«اسكندر

Bosworth: 2004: 4) از جشن مذکور ارائه داد که بر اساس اين تفسير،  فسيري آرمانيت

 Heckel and)ها و اقوام را با هم برادر و متحد سازدملت ياسكندر قصد داشت تمام

Yardley, 2004: 266) .بارة اسكندر در« و برادري اتحاد»وم او، يعني مفهتأثيرگذار  نظرية

اسكندر را تحت حوزة مطالعات  ،م ارائه شد 1948و  1933، 1927هاي که در سال

 ،(Ernst Badian) ارنست باديان م از سوي 1958در سال  ،ما در نهايتتأثير قرار داد، ا

 ،شودبارة موضوع مذکور، در پژوهش حاضر مطرح ميپرسشي که در اکنونشد.  مردود

گام و اين است که: چه شرايطي موجب شد تا تارن با نگاهي آرماني، اسكندر را پيش

معرفي  ،(brotherhood of mankind the unity)«جهانيانو برادري  اتحاد» گذار مفهومپايه

 کند؟

-يا به صورت نقد و بررسي آثار و ديدگاه ،نگاري تارنبارة تاريخدرپيشينة مطالعات      

-اي از اين مورخ روند شكلنامهکه با ارائة زندگي يا در قالب مقاالتي استو  ستهاي او

برادري اتحاد و » مفهومويژه در مورد ، بهبارة اسكندرهاي آرماني او را درگيري ديدگاه

 دهند. ، از زواياي گوناگون نشان مي«جهانيان

: قرار گرفتورد نقد م، از سوي نخستين منتقدان او تارن «و برادري اتحاد»مفهوم       

 ،)Jr nRobinso ,4919( ورجونيرابينسن ،)Burn ,1949( رناسكندرپژوهان غربي مانند ب

به نقد و بررسي نظرات  ،(Bickerman, 1950) نبيكرمو  Heichelheim,1950)  (يمايشلهاه

پرداختند و  ج( 2، م 1948) اسكندر کبيرارائه شده از سوي تارن در کتاب  و آراي

)Brady ,دي ابر ،)Cary ,1934( ريک ،)readyGMc ,1933( 3ريديگي همچون مكمحققان

را که تارن  «جهانيان دو اتحا اسكندر کبير»مقالة  ، (Walbank, 1936)نكولبو (  1935

قرار  مورد تمجيد ،حال و در عين نقد و بررسي مورد ،منتشر کرده بودم  1933در سال 

تا دهة از دهة سي که  فوقت گرفته از سوي محققان هاي صورنقد و بررسياما  دادند.
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 ، صريحي جدينقدها ارائه شد، بارة اسكندردر زمان با انتشار آثار تارنپنجاه ميالدي هم

اي مؤدبانه از محققان مذکور در زير لفافه. نبود اين مورخهاي عليه بررسي يتظارانو قابل

بارة را در خودنگراني تنها ، انة آثار تارنهاي ادبي و خالقتعريف و تمجيد به خاطر ويژگي

اتحاد و » مفهومبارة ويژه دربه ،اين مورخ در ترسيم شخصيت اسكندر هايگيرينتيجه

هاي آرماني تارن در اشاعة ديدگاه . (Bosworth, 1983: 86)کردندابراز  «جهانيانبرادري 

زة پژوهش و چه در چه در حو ،نگاري اسكندرتاريخ هاي مطالعات علميعرصه يتمام

 م 1958 سالكه در تا اين آموزش تا اواخر دهة پنجاه ميالدي در اروپا ادامه داشت، حوزة

با اي با انتشار مقاله باديان رنستا ترين نقد عليه ديدگاه آرماني تارن از سويجدي

در  با طرح انتقادهاي هوشمندانه. باديان شد ارائه «جهانيانو اتحاد  اسكندر کبير»عنوان 

 جزء به جزء به ، (Bosworth, 1980: 1)تارن است که استدالل معكوِس ديدگاه ،اين مقاله

كه اسكندر در آرزوي مبني بر اين ،را اوديدگاه  و پرداختتارن  مفهومبررسي و نقد 

 . ساخت ردودم ،بود «برادري جهاني» تحقق آرمان

همچنان  ولي د قرار گرفته استتارن هرچند، مورد انتقا مفهوم ،اما آنچه مسلم است     

 مطالعات علمي، حوزة رد چشم پوشيدن از آنمحل توجه و مورد رجوع بوده و 

 .(Adcock, 2004: 790) رسدبه نظر ميغيرممكن 

 ثبازور يانبرآلبرت  و (Todd, 1967) ، تاد(Adcock, 1958) ادکاك انندپژوهشگراني م     

  (Bosworth, 1983) ،  اند که هريك از پرداختهتارن  نامةبه ارائة زندگي لهدر قالب مقانيز

سير  وهاي علمي او تـصي تارن، فعاليـيوة زندگي شخـشاز  را گوناگوني ابعاد انهآ

اتحاد و برادري » مفهوم بارةويژه دربه ،بارة اسكندردر اين مورخ آرماني افكار گيريشكل

 سازند.روشن مي «جهانيان

 (مپ 324بهار )جشن ازدواج گروهی در شوش بارۀ . گزارش آريان در2

 رسيدشوش به م پ 324سال  بهاردر  ،هند لشكرکشي به اسكندر پس از بازگشت از

(Tarn, 1948: i/109). الزمان خود ـراي مـكندر بـاس اجآن رد :دهدگزارش مي آريان

هش با رتبة سپانفر از سرداران و افسران عالي هشتادهاي ازدواج برگزار کرد؛ جشن

گر با مقدوني دي هزار دهبيش از  ،دختران اشراف پارسي و مادي ازدواج کردند و در کل

نين در شوش بود که همچ. (Arrian, 1983: vii. 4. 4-8) زنان آسيايي ازدواج کردند

به  ،تر مطيع خود ساخته بودپيش هايي کهمنصبان و حكام سرزمينبسياري از صاحب

که همگي آيين جنگ دند، روآ جوان ايراني هزار سيود خ حضور رسيدند. اينان با
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و  يعني جانشينان خواند ،(Epigoni) اپيگونياسكندر اينان را  .خته بودندمقدوني آمو

 :Arrian, 1983) انگيختها بري بسيار در ميان مقدونينارضاي ،هاند که ورود اين عدهگفت

vii. 6. 1-3). 

ها و دعاي اسكندر براي اتحاد مقدونیجشن اُپیس و  بارۀ. گزارش آريان در3

 (مپ 324)تابستان یان ايران

ميان دجله و هاي کرانهاسكندر ،  (Bosworth, 2006: 841)مپ 324در تابستان سال 

در  .(Arrian, 1983: vii. 7. 6) د تا به ُاپيس در کنار دجله رسيدفرات را با کشتي پيمو

 ند. کردشورش ها طي اقامت در اين شهر بود که مقدوني

 ينا از. خالصة گزارش آريان کندها را بيان ميبه خوبي علت شورش مقدوني آريان     

هاي از صف سربازان مقدوني مسن و ناهماهنگ سپاه را پيس، اسكندر: در اُکه قرار است

 شانآنها را با مزد و پاداش فراوان به وطنکه  د و وعده داد آمده رزم مقدوني بيرون کشي

به تدريج در حال شكل گيري ها ي سپاهيان که مدتتبود که نارضاي اجرداند. در اينبازگ

با  اسكندر برخورد نحوةها که از مقدوني به اوج خود رسيد وو بعد از مدتي گرفتباال  بود،

احساساتشان به واحدهاي مالزمان،  آنانز ورود ا و رسوم ايراني و مخصوصاً انايراني

اسكندر با سپس  . (Arrian, 1983: vii. 8. 1-3)دشورش برداشتن سر به دار شد وجريحه

شان به باد نكوهش گرفت و به يادشان آورد را به خاطر ناسپاسي هامقدوني، ايراد نطقي

براي آنها چه کارها که نكرده  يادشان آورد که خود اند ... و بهچقدر مديون پدرش فيليپ

 .ibid.: vii گذاشتها تأثير عميق سكندر بر مقدونيسخنان ا .((ibid.: vii. 9-10است ... 

 دهد:گزارش مي ،در ادامه نآريا .(111.-2(
قرباني کرد و جشني عمومي  ،محبوبشبراي خداياني  ،و اتحاد يكدلياسكندر به پاس بازگشت »

 جاي گرفت. ،که همگي حاضر بودند هامقدونيو در ميان  ترتيب داد که خود در آن شرکت کرد

يك به تناسب هر ،يان، بزرگان اقوام ديگرايرانيان نشسته بودند و بعد از ايران هاز مقدونيپس ا

 قدح پر کردند و نوشيدند و يكها را از و اسكندر و دوستانش جام ار داشتندقر درجات و مقامشان

شراب افشاندند، همراه با پيشگويان يوناني و مغان ]ايراني[ که مراسم ] از شراب همان قدح

و مشارکت  براي اتحاد خصوصو به ديگرهاي در براي موهبتاسكن [ را آغاز کردند.يافشان

همة  اند،تن در اين جشن حاضر بوده نه هزارند که اگفته .يان در حكومت دعا کردها و ايراندونيمق

 :Arrian, 1983«و در پي آن سرود پيروزي سر دادند شراب افشاندندصدا و يك كدلي ،اين عده

vii. 11.) (9. 
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نقل را جشن اُپيس و دعاي اسكندر گزارش  آريانتنها  ،نگاران اسكندردر ميان تاريخ     

 . (Hamilton, 1971: 31)آورده است تفسير و نظر آن را بدون دعاي و کرده

 «جهانیان و برادري اتحاد» مفهومتارن و  اسكندرِ. 4

از دعاي اسكندر در  سيري آرمانيتف آريان،تارن با تكيه بر گزارش  م 1927در سال 

اعالن از برگزاري جشن اُپيس، ارائه داد و ادعا کرد که هدف اسكندر  (مپ 324)اُپيس 

 گويد: تارن ميبود.  حكومتش قلمرو مردمان يميان تمام «و برادرياتحاد »
انگان هاي خارج از مرزهاي اين حكومت اهميتي نداشتند، بيگدر حكومت ]آرماني[ ارسطو انسان»

قلوب و  اتحاد که او براي آنگاه. اسكندر اين ديدگاه را به کلي تغيير داد .بودند يا دشمنو  يا برده 

نخستين کسي بود که از طريق کرد، دعا ميها و ايرانيان المنافع مقدونيتشكيل جامعة مشترك

 4اين تصور زنُن دهندةالهام ،...، اسكندرکردها را اعالم ميها، برادري انسانبرادري ملت

(Zeno/Zenon) ها بايد اعضاي يك پيكر و اتباع يك حكومت بدون از جهان بود که همة انسان

تبعيض بر اساس نژادها يا نهادها باشند و فقط پيرو و هماهنگ با قانون مشترك ذاتي عالم و 

يا )به قول  آنهابلكه تنها با رضايت مشتاقانة خود  ،ي واحد، نه به زورمتحد در يك زندگي اجتماع

 .(Tarn, 1927: 437) «او( با عشق

که منتقدان تارن  . زماني (Todd, 1967: 51)نقطة اوج ديدگاه تارن است ،عبارت فوق     

 1933در سال  تارن ،فتندخرده گر ،رماني استر به اين عنوان که بيش از حد آاز اسكند

پاسخ داد که اسكندر به راستي  «نو اتحاد جهانيا اسكندر کبير» انواي با عندر مقالهم 

اين در  او. (Tarn, 1933: 123) را مطرح کرده است جهانيانکه اتحاد  هنخستين کسي بود

و آن را  هبرآمد «جهانياناتحاد و برادري » مفهوم منشأِصدد يافتن درانگيز مقالة بحث

 را «اتحاد»ن وي اي. (Walbank, 1936: 109) ه استفلسفة اسكندر تشخيص داد بخشي از

در انديشة انسان  ييهاترين انقالبيكي از بزرگ ، Homonoia)يونانياصطالح  )با استفاده از

 .(Tarn, 1933: 123) دکرتوصيف 

به وجود آمدند و از « برادري»به ديدگاه تارن، پس از اسكندر افكار ويژة راجع به بنا      

Tarn,( پيدا کردندر حاضر تداوم فتند و تا عصبه مسيحيت راه يا 5رواقي فلسفةطريق 

(1927: 437; idem, 1933:123-157; idem, 1948: i/147-148; ii/399-449 . به عقيدة تارن

 در مجلس شام اُپيس، اسكندر براي اتحاد ،آن روز» :روزي بود که ،ظهور اين افكار منشأِ

-يان دعا ايران ها والمنافع مقدونيو تشكيل جامعة مشترك، (Homonoia) جهانيان قلوب

 . (Tarn, 1927: 437; idem, 1933: 156-157; idem, 1948: i/147-148; ii/447-449)«دکر
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در فرهنگ  «ربرب»و  «يوناني»مان به دتقسيم تحقيرآميز مر مفهومتارن با توجه به 

با ورود که  است عقيدهبر اين ، م پيش از ميالديوناني سدة چهار سي رايج در جهاناسي

طرز  مقابل اسكندر در مورد آنان کاماًل در تصوراسكندر به آسيا و مواجهة او با شرقيان، 

دريافته بود  ها()تماس واقعي با آسيايي ظاهراً بر اثر تجربهاسكندر و  يونانيان قرار گرفت فكر

، غيرواقعي «بيگانه»ايز آشكار ميان يوناني و و تم اندساويکه همة افراد بشر اصواًل م

اسكندر  معلم ،ارسطوافالطون گفته بود همة بربرها طبعاً دشمن يونانيان هستند و . است

با بربرها چون بردگان رفتار کند، اما  ان ورده بود که با يونانيان چون آزادتوصيه ک اوبه 

 .(Tarn, 1933: 123-127) گذاشتر ، اين عقيده را کنااسكندر در برخورد با اقوام شرقي

يعني  ،انيوناني ريغ)تجربة اسكندر در مواجهه با تارن با تأکيد بر تفاوت ميان واقعيت عملي 

 ،بارة تقسيم مردمان به يوناني و بربر()افكار يونانيان درانديشة نظري  و( هاخاص آسيايي طوربه

 ر جهان باستان ترسيم کرده استد هاي دورانديشترين انساناسكندر را يكي از بزرگ

(ibid.: 123-127; Cary, 1934: 87).  ،گام او ]= اسكندر[ پيش»کند که اظهار مياز اين رو

تارن با استناد به  . (Tarn, 1933: 128)«جهان بود تاريخها در ترين انقالبيكي از بزرگ

 ,Alex,  dePlutarch, ; 9. 4 : i.1960Straboپلوتاركو  )Eratosthenes( 6اراتُستنسهاي گفته

Fortuna, 1962: book) i. 6; idem, Alex, 1967: xxvii, 6) ،سياست » محققانه چبارة آندر

يان ـايرانها و قدونيـكندر ميان مـاس the) (policy of fusion «وميـقيزي ـآمهم

ر آرزوي در دكه اسكنمبني بر اين ،اثبات ادعاي خود به ، (Hamilton, 1971: 30)اندواندهـخ

نژادي و تمايزات  يهايتفاوت گذارها در آن بدون انسان ايجاد حكومتي بود که تمامي

-Tarn, 1948: ii/434) پردازدمي ،دلي داشته باشندبا يكديگر وحدت و هم ،قومي و ملي

مرزهاي  ر[ نخستين کسي بود که مشتاق بوداما او ]= اسكند»گويد: تارن مي .(449

ت ملي شكسته شود و نخستين کسي بود که اعالم کرد يوناني و بربر و تمايزا قومي

 ,Tarn)« کرد اعالم ،م( St) Paul، 62 گونه که ]بعدها[ پولُس قديسوجود ندارد، همان

1948: i/147). زيرا اين شناساندميروتر از زمان خودش اسكندر را پيش تارنسان بدين .

کامالً فاصله داشتند و از آنِ خود اسكندر بودند نو، از اخالق و فلسفة ارسطويي  فكارِا

(Heichelheim, 1950: 388). 

 «یقومآمیزي هم»سیاست  .2-4

اند بسيار خوانده« قوميآميزي هم»ياست ـسندگان جديد، ـه نويسچكندر به آنـاس

برد منافع سياستي که او جهت پيشيعني  ،(Hamilton, 1971: 30, 31) بود مندعالقه
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 ,Wilcken, 1967: 201, 221) وسيع در نظر گرفته بود قلمرونظامي خود در يك سياسي و 

بارزترين تجلي اين سياست نيز جشن ازدواج در شوش و جشن اتحاد در (.  248 ,232

 ايرانيان در آشتي زيسته و قلمروها و مقدوني پيس بود که در آن اسكندر آرزو کرد کهاُ

مفهوم و طرح  شناسيطالحاص .(Hamilton, 1971: 31) اداره کنند او را به اشتراك

 Johann Gustav) درُيزن ستاوهان گويواسكندر، به « يقومآميزي هم»سياست 

Droysen)را با که ازدواج اسكندر  گرددميبر (م 1889-1808)ورخ و سياستمدار آلماني ، م

 مپ 327در سال  ،)Oxyartes( 7ُاکسيارتِسدختر ، )anexRho )به يوناني: روشنك / خشانهر

آميزي شرق و غرب کامل شد در شوش هم. اروپا و آسيا ناميدقومي ميان  آميزيهمنماد 

خود  حكومتآن را ضامن دوام و قوت  اسكندر يزن تفسير کرد،که درُچنانو آن

ها و مقدونيمحدود به  هاي گروهي را در شوشازدواجما تارن ا؛  (Bosworth, 1980:1)ديد

اعم از يوناني و  اسكندر قلمرواتباع  يتمام قومي ميان آميزيهم ندانسته و آن راايرانيان 

ي که از نظر تارن نخستين سياست (.ii/399-449-Tarn, 1948: i/111 ;137) کرد بربر قلمداد

تحت « زيستن در اتحاد»ني يع ،(ibid.: ii/448) بود گام اسكندر براي تحقق رؤيايش

  .(Bosworth, 1980:1) جهاني يصلح سيطرة
 هُمُنُیامفهوم  .3-4

را که آريان  Homonoiaآرمان انقالبي اسكندر و تأکيد بر آن، واژة يوناني  براي بيانتارن 

 اتحاد»رد و از آن به ببه کار مي ،اسكندر در ُاپيس آورده است دعايدر گزارش خود از 

ميان »قان آن را اتحاد اي که محقواژه .(Tarn, 1933: 123, 124) کندتعبير مي« قلوب

کاربرد  ،هرچندکند که تارن اشاره مي 8.کنندمي ترجمه و تعبير «يانايرانها و مقدوني

آن عمدتًا به معناي عدم وجود  در ميان يونانيان رايج بود؛ اسكندرپيش از  «هُمُُنيا»واژة 

جريان يافتن شدت  با. (Tarn, 1933: 125) شهرهاي يوناني بودو دولت احزابميان  نزاع

در  هخامنشيانبرضد براي جنگ  Pan-Hellenism)، زمهلنيپان)يونانيان  ملي وحدتفكري 

و اتحاد  به کنش هماهنگ يونانيان «هُمُنُيا» ، مفهوم(مپ 336-382)زمان فيليپ دوم 

 سايسُكراتِ و نخستين کسي که بدان اهميت تاريخي بخشيد داخلي آنان اطالق گرديد

(Isocrates) (338-436 مپ)، مشهور يوناني بودو سخنور  نويسرساله (Wilcken, 1967: 

 ضدبر يونانياناتحاد ايدئولوژيكي براي  صليك ابه عنوان يا نُمُ بارة هُاغلب در که ،(19

تارن با تفسيري که از دعاي اسكندر  .(Thermos, 1975: 220) راندسخن مي هخامنشيان

تر از معنايي گسترده که اسكندر دهدنشان مي ،ه استارائه داد م(پ 324)جشن اُپيس  در

تقريبًا به  ]= هُُمنُيا[ آن»گويد: مي بدان بخشيد و ،کردنديونانيان از ُهمُنُيا اراده ميه چآن
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    (,Tarn«جنگ دائمي است مبدل گشت ه بهتر ازچنمادي از آرزوي جهان براي آن

  تارن:گفتة به  124-127  :1933).

د، بلكه شهُمُنُيا ديگر به روابط ميان يوناني با يوناني محدود نمياسكندر به آسيا،  پس از ورود»

جنگ؛ و از ميان  يجابهصلح  کردن نيگزيجا؛ و هدف اسكندر ساختيوناني را با بربر متحد مي

ا ـ يعني همة کساني که سپاه هبه همة آن آن ]= صلح[ها با قبوالندن برداشتن دشمني ميان انسان

مانند  باشند، كدليکه  ،بود او ـ قلمروا رسيده بود، يعني همة مردمان ههاي آنبه سرزميناو 

 «شدندواحد مبدل مي ضميريبايست به قلب و ا ميهکه آنچنانخون باشند، آنهايي همانسان

(Tarn, 1933: 127).  

مفهوم ، موپس از اسكندر تا عصر امپراتوري ر از روزگار، با ارائة شواهدي تارن     

 )1948arn, T: 9ددهقرار مي يموردبررسدر ارتباط با هُُمنُيا  ،پادشاهي را پس از اسكندر

ii/409-417) گرددميبرکه اصل اين ارتباط به اسكندر  سازدو خاطرنشان ميibid.: 417; 

Brady, 1935:) 434).  اتحاد»تأثير تالش اسكندر براي ايجاد اصل اخالقي  تحتتارن 

 ,Tarn, 1933: 148; Mauriac)«بارة اسكندر ناميدترين موضوع دربرجسته آن را ،«قلوب

1949: 107) . 

 زنُن رواقی «وطنیجهان» مفهومبخش الهام اسكندر، .4-4

در عصر  01گرايانههاي جهانگذار انديشهكه پايه، مبني بر اينتارن برخالف تصور محققان

 با ارائة داليل و شواهدي ند،بودپس از وي اقيان رو و (مپ 334-262) رواقي نزنُ ،باستان

 :Tarn, 1933)بود نه زنُن رواقي  اسكندر گرايانه،دهندة تفكرات جهانکه الهام کندادعا مي

 ,idem)داند اسكندر را شالودة تفكر رواقي مي «برادري جهاني»ارن آرمان ت .(124 ,123

1948: ii/423).  بارة يك حكومت جهاني و دررا اسكندر  زنُن تصورات ،اوبنا به ديدگاه

بارة ايجاد در زنُن هايمنبع الهام انديشه اقتباس کرد و اسكندرها هماهنگي بين ملت

ها از هر قوم و نژادي، بدون تبعيض، چون تمامي انسانبود که در آن يك جامعة آرماني 

از اين رو، . (Tarn, 1948: ii/147)مردمي واحد، در اتحاد و هماهنگي زندگي خواهند کرد 

 ،دبو ،(Cosmopolitanism)« يوطنجهان» به عقيدهکه همانا  را نزنُ رؤياي فلسفي تارن

-Tarn, 1933: 145  (داندمي (Homonoia) «قلوب اتحاد»اسكندر براي دعاي انعكاسي از 

(147; idem, 1948: ii/418.  پلوتاركگفتة  به با استنادتارن)  Plutarch, de Alex, Fortuna, 

(1962: book i. 6،  تأکيد کرد ،نزنُ گيري رؤياياسكندر در شكل انديشةبر تأثير)  Tarn, 

(1948: ii/422, 423. يا  ن، رؤياجهاني زنُ حكومت»: طبق ترجمة تارن از متن پلوتارك
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 در زايش انديشةاسكندر اما  ،بودو مطلوبِ يك فيلسوف کارآمد ي حكومت تصويري از

 .Plutarch, de Alex, Fortuna, 1962: book i. 6; Tarn, 1948: ii/421))  «گذاشتزنُن اثر 

 اراتُستنس و پلوتارك .5-4

از اسكندر ترسيم ا را گرجهانتصوير فيلسوفي هدف که اين با  به عقيدة باديان، تارن

 اشارات غير»)به عنوان  س و پلوتاركنتساراتُ هايگفتهبه ، (Tarn, 1948: ii/435-449) کند

 324)پيس آريان از دعاي اسكندر در اُ «رسمي گزارش» ا را بانهاستناد کرده و آ («رسمي

 .(Badian, 1958: 432) ساخته است ممزوج (مپ

استرابو  يجغرافيااز  يكمدر انتهاي کتاب که  اراتُستنس گفتةبر پاية      

(Strabo/Strabon)، ،در مقابل را  يونانياني همچون ارسطو ،اراتُستنس نقل شده است

اند و تقسيم کرده به يوناني و بربررا ها انسان چرا گيرد کهبه باد نكوهش مي اسكندر

به عقيدة تارن  .(Strabo, 1960: i. 4. 9) انداولي را دوست و دومي را دشمن به شمار آورده

. (Tarn, 1933: 126) قابل تشخيص است پلوتاركمتن  بخش ديگر از گفتة اراتُستنس در

 :  استتة اراتُستنس چنين گف

-نزيرا هما ،شوندن به خوب و بد تقسيم احسب خصوصياتشها برتر اين خواهد بود که انسانبه»

 يز هستند فرزانگاني هندي يا روميها نربردر ميان يونانيان کم نيست، در ميان ب طور که انسان بد

هايي که به او توصيهچرا اسكندر به كه ند. اين بود دليل آنايستة ستايشي شاراستاژي که بهو کارت

اي از سوي وظيفه چون اسكندر باور داشت که ،Strabo, 1960: i. 4. 9)) اعتنايي نكرد ،شده بود

و  ،صلح در جهان باشد برقرارکننده بايد دارد وها انسانتمامي  هماهنگ کردنخداوند براي 

ازدواج همة افراد  و رسوم و آدابزندگي و و گويي بايد  جا به اتحاد دعوت کندها را از همهانسان

 .(Plutarch, de Alex, Fortuna, 1962: book i. 6) «فروريزد محبت پيمانةبشر را در 

که آريان آن  شاره داردس اپيجشن اُبه صحنة دارد که گفتار فوق کامالً  عقيدهتارن      

 استعاره يك ،تنسـساراتُ ارتـعبدر  ،(loving-cup) «بتـمح پيمانة»و ، را گزارش کرده

 بود و که در جشن اُپيس بر روي ميز اسكندر اشاره دارد بزرگي سبويهمان به  است و

اسكندر  سبوياز همان  بخشي لحاظ مفهوم، به ،سبوهاي ديگر بر سر ميزهاي ميهمانان

و  جام خود ريختندبه  شراب سبواز آن  ،افشانيشرابمراسم  کنندگانشرکتد و دنبو

 پيمانةبه گفتة تارن،  .(Tarn, 1948: ii/442) شراب افشاندندهم با صداي شيپور  همه با

جا در اين مراسم با ها از همهانسانکه  حاکي از اين استستنس تُارا عبارتدر  محبت

سهم  پيمانهاز شراب اين  نهاه گويي از نظر مفهوم، هر يك از آکهم پيوند خوردند، چنان

 کنندةقراربر»برد تا عبارت را به کار مي «محبت پيمانة»عارة اراتُستنس است .داشتند
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اين، اين عبارت نيز مربوط و مبتني است به اين را توضيح دهد. بنابر« صلح در جهان

متقاعدکننده است که اسكندر از اين موقعيت براي  ،در واقعو صحنه در جشن اُپيس 

آرماني و نمادپردازانه از گزارش  يا تفسيرتارن ب .(ibid.: ii/442)اش بهره برد اعالن وظيفه

ترين صحنة تاريخ جهان باستان نمادينآريان و گفتة اراتُستنس، مجلس شام اُپيس را 

 ترسيم کرده است.

 : بدين قرار است ،تارن به آن استناد کردهکه  ي از پلوتاركقطعة ديگر     
سوف را پذيرفت، بدين مضمون که يلف (Psammon) مُناگفتة پس ،وقتي که اسكندر در مصر بود»

لط بر مردم ـه باعث تسچنند، زيرا در هر مورد آنــکمردم تحت فرمان خداوند زندگي مي همة

دة خود اسكندر شايد عقي» گويد:اين جمله مي در ادامةپلوتارك  .«نبة آسماني داردشود جمي

ي همة افراد بشر است، ولاگرچه خداوند به منزلة پدر مشترك  :گفتتر بود که ميفيلسوفانه

 . (Plutarch, Alex, 1967: xxvii, 6)«دگزينبهترين افراد را براي خود برمي

  گويد:تارن در اين مورد مي    
 صريحي ده و بيانکالم سا ،«هاستانسان يخداوند پدر مشترك تمام»كه اسكندر گفته است اين»

ا هر اين روايت چيزهايي که اسكندر به آند ها با هم برادرند.انسان همةكه مبني بر اين ،است

ها گفت که تمام انسان ]= اسكندر[ ا را گفته است، در اصل واقعيت دارند. اوهآن انديشيده يا

ها منحصراً او را از آنِ اما خداوند از ميان بهترين انساناوندند، يعني با هم برادرند، فرزندان خد

او هدفش اتحاد مردمان  باشد،دهندة جهان کننده و آشتيآرزو داشت تا هماهنگ اوخود قرار داد؛ 

به عنوان سرآغاز در اُپيس  کهيهنگام و ا بودهکردن آندلوفاق و يك اش از طريق دوستي،قلمرو

دعا کرد، منظور او از يان در حكومت ايرانها و و مشارکت ميان مقدوني ،(Homonoia)براي اتحاد 

 ,Tarn) «ا بودهدر حاکميت نبود، بلكه اتحاد راستين ميان آنه گفت تنها همكاري و تعاون چآن

1933: 147).  

همة دعا کرد که اُپيس  زانيشراب رکه اسكندر در مراسم  کنداظهار ميتارن     

 [قلمرو]در امور  او شريك ،تابع باشندكه به جاي آن ،او [حكومت]مردمان قلمرو 

 .Tarn, ) (1948: ii/448شوند

 تارن  سنتققان پیرو ديدگاه مح .6-4

 وي عصرِهم از اسكندرپژوهانِ ايعدهشود تا هاي تارن باعث ميگيرينظرات و نتيجه

ر و آن را آرمان واقعي اسكند بپذيرندبارة اسكندر دررا  «جهانيان و برادري اتحاد» مفهوم

 داد کنند.قلم

رؤياي » نويسد:مي ،استپيرو سنت تارن  که از اسكندرپژوهانِجونيور رابينسن     

ها و بيگانگان، صلح و وحدت ميان يوناني دربارةيعني  ،جهانياناسكندر در مورد برادري 
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که بشر بايد در فكر اجتماعات انحصاري و  معنا ينا اي روشن بود، بهعبارت از بيانيه

 ،قعهاي جهاني را در نظر بگيرد که در آن همة افراد در وانباشد، بلكه حكومت «ملي»

 .(Robinson Jr, 1949: 302) «يعني خداوندند ،ندان يك پدرفرز

و تحقق اين کند اسكندر شخصاً با شرقيان مواجهه پيدا مي»گويد: مي گريديمك     

قرار توانند بر همان جايگاه عقلي و اخالقي که يونانيان ا ميهکه آندهد نشان ميامر را 

اي را بر شالوده «برادري»ة انديش تنمحقق ساخپس او برنامة  .قرار بگيرند ،داشتند

 .(McGready, 1933: 322) «قرار داد ،تر وجود داشتپيشه چتر از آنوسيع

 ،که تارن بر اساس تفسير خود از منابع يدوستانسان هايبارة انديشهدر هايشلهايم     

رشليم، ورم، ااز مسكو تا  ما در عصراين افكار »اظهار کرد:  ،به اسكندر نسبت داده است

هاي فلسفه اديان و ،شوند، هرچندبه دست فراموشي سپرده نمي نگتنيمكه و واش

 هايزمينه اين افكار ،از زمان اسكندر. دادندرا تغيير  آنها شكل و ظاهر بعد،سياسي 

، درست تا باهم پيوند يابند زندساميشرق و غرب را قادر  که تفاهم مشترك هستند

 ,Heichelheim« گونه که او براي آن کوشيدت و همانگونه که اسكندر خواسمانه

1950:) 388). 

 نقد ديدگاه تارن .5

 ها در اُپيسپس از شورش مقدوني ،گزارش آريان از دعاي معروف اسكندر براي صلح

به اسكندر  «اتحاد و برادري»مفهوم انتساب تارن براي  هاشالودة استدالل، (مپ 324)

كه متن از آن بيش تارناما  ،ا بدون تفسير و نظر آورده استآريان دعاي اسكندر ر .است

كه از براي آناو . (Borza, 1967: 343) دهد از آن استنباط کرده استدعا اجازه مي

هُمُُنيا را  واژةخواه را ترسيم کند دوست و صلحرهبري انسان قهرمانش اسكندر تصوير

که  دعايي را ،ين ترتيبه او ب دهدقرار مي دعاي اسكندراز  هستة اصلي تفسير خود

 کنندمييان در حكومت تعبير ها و ايرانمقدونيمشارکت ميان اتحاد و  ،محققان بيشتر

(Thermos, 1975: 219)، معناي عام  اين دعابه  ،از واژة هُُمنُيا بر اساس تفسيري آرماني

 .Bosworth, 1980 :)2 ( داده است

تارن براي تأييد و اثبات نظرية خود که اساس آن را بر گزارش آريان نهاده است به      

هايي که صحت و اعتبار تاريخي هاي اراتُستنس و پلوتارك استناد کرده است، گفتهگفته

دان قابل ستايش آنها مورد بحث و ترديد هستند. اراتُستنس در مقام يك عالم و رياضي

نگار يا توجيه مهارت او در سنجش زيابي او به عنوان يك تاريخاما معياري براي ار ،است
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شواهد تاريخي وجود ندارد و عبارت نقل شده از او نيز به قدري بالغي است که کامالً 

مورد ر . د(Badian, 1958: 432-433) واضح است که اراتُستنس همة آن را ننوشته است

 يزندگکرد که از يك سو، پلوتارك يك هاي پلوتارك نيز بايد به اين نكته اشاره گفته

 xxi;: 1967 ,Borza 145-144: 1396)بريان،  11نگارگرا بود تا يك تاريخاخالق سينونامه

Liebert,  (2011: 545. گفتار يكم در  و از سوي ديگر، پلوتارك از ستايشگران اسكندر بود

کند  فاتحي ترسيم مي اسكندر را ،اي بالغي استکه صرفاً رساله «سرنوشت اسكندر» از

هم از سياست او براي  ،شكل نيبدگير تا عالماي بخش هماهنگيجهاني پرتفرقه و الهام

نگاري و هم با جرياني که عليه او در فلسفه و تاريخ 21ان دفاع کندايرانينزديك شدن به 

، 270 :1396 ،)بريانمقابله کرده باشد  ،وجود داشت )در سدة دوم ميالدي(رومي 

284(Badian, 1958: 436; Asirvatham, 2005: 116-117; . 

اسكندر در پي ايجاد »خود اظهار داشت:  رياسكندر کب، در کتاب (Wilcken)ويلكن      

ها با پارسيان بود و نوعي برادري جهاني و همگاني نبود؛ منظور او فقط آميزش مقدوني

ها و بقية ، مصريهايآناتولها، اميها و ايرانيان ديگر، نه با سنيز با خويشانشان، مادي

طرح لي ـعلت اصاز اين رو، او  .(Wilcken, 1967: 208)« شيانـمرو هخامنـوام قلـاق

كندر براي يان را هوس اسايرانها و مقدوني دعا براي اتحادو  «قوميميزي آهم»

مقدوني زيستي دو قوم هم اسكندر است که عقيدهو بر اين  داندفرمانروايي بر جهان مي

 :Wilcken, 1967) ديدخود مي حكومتظاهراً بهترين ضامن امنيت و دوام را  ايرانيو 

اش را جز در قالب يك دعا که اعالني سيپيس اهداف سيادر اُ اسكندر ،در واقع .(248

يان دو ملت غالب و مغلوب رسمي براي همكاري در حكومت و ايجاد يك سپاه متحد م

 ,Bickerman, 1950: 44; Wilcken, 1967: 221; Bosworth)دتوانست بيان کننمي ،بود

2006: 841) . 

کامالً  از سوي تارن، در واقع، براي سردار مقدوني اسكندر نسبت داده شده به افكار    

ها با گذارد که آرمان او فقط دوستي مقدوني. اصل دعا جاي شك باقي نميبيگانه بود

ها در دست بر اعتقاد اسكندر به برادري همة انسان يان بوده است. هيچ مدرکي دالايران

که در  «اتحاد»براي  و دعا «قوميآميزي هم»سياست  .(Wilcken, 1967: 221) نيست

تنها به  ،هاي نمادين، در شوش و اُپيس در معرض ديد جهانيان قرار گرفتقالب اقدام

نه ، ;ibid.: 208, 232, 248) و بعد 252: 1/1364کوب، )زرين خاطر منافع سياسي و نظامي بود

به اين صورت که اسكندر با  ،باشدا بوده هدر آنپندارد هدفي انساني که تارن ميچنانآن
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فراتر از ها شود که انسان ساز شرايطيزمينهاش قلمرو هايتملحميل صلح به همة ت

-ي و همپذيرهم تعامل، به يك ،تعلقات مقيد به مرزهاي فرهنگي، سياسي و جغرافيايي

 جهاني سوق پيدا کنند. زيستي

عقيدة  که در نقد ديدگاه تارن نوشت (م 1958) و اثرگذار اي ارزشمنددر مقاله باديان     

 . او با بررسيساخت مردود ،دعا خواند «هايگانگي انسان»كه اسكندر براي را داير بر اين او

اين جشن به  بات کرد کهاث ،بارة جشن اُپيساز سوي تارن در شدهمطرحهاي استدالل

يان به پا گشت، نه ايرانميان ايشان و  بينانه()خوشها و شادي ميان اسكندر و مقدوني

 باديان از اين رو، .(Badian, 1958: 428) هابراي اعالن دوستي و وفاق ميان همة ملت

را کاماًل خيالي و آن اُپيس  از جشنرا  الملليبينشام اخوت  بخشالهام مراسمتصور 

که از چنان .(ibid.: 428) دانست آريان[ =]خاص  يمنبع متناز  ريسوءتعب ناشي از

اسكندر حتي به  ،اين جشن در ،(Arrian, 1983: vii. 11. 9) گزارش آريان واضح است

ترين نزديكها در کنار خويش اختصاص نداده بود: يان جايگاهي برابر با مقدونيايران

و سپس آن  دوم( )در حلقةيان بودند ايرانبود، سپس  هاقدونيم متعلق بهحلقه به اسكندر 

 .(156: 1393 ،)بريان هاي ديگر بودتر حلقة قومطرف

 تارن و عصر او .6
 تارن فعالیت علمیزندگی و  .1-6

و  (Eton) ندبيرستان ايت وي در. به دنيا آمد در لندنم  1869 در فورية ويليام تارن

خودش را به ا او جآنکرد. تحصيل  (Trinity College, Cambridge)کمبريج  کالج ترينيتي

نظيري به طرز بي ،ستکالسي يك به عنوان وا .شايسته به اثبات رسانيد يمحقق انعنو

 .، متخصص در فلسفة يونان شد(Henry Jackson) نهنري جكسزير نظر  موفق بود و

و  سماي اان عالي منطقهپس از تحصيل در دانشگاه، او به مقام وکالت رسيد و در ديو

اش، او را ناچار به تحليلي جدي در وضع جسماني م 1905رسمي به هم زد. در سال 

اش در گيري از حرفة وکالت کرد، طوري که او تصميم گرفت در خانه شخصيکناره

 اقامت گزينداسكاتلند  (Inverness) شهري در نزديكي اينورنيس، (Muirtown) نيرتاوموي

 ,Adcock, 1958: 317; Bosworth).به مطالعات تاريخي بپردازددر آنجا عمر  و تا پايان

ده بود و ش دور دانشگاهياز فشارهاي روزمرة زندگي  جاآنو با سكونت در ا (79 ,78 :1983

تارن مرد متمولي بود و براي  .(Bosworth, 1983: 79) ديدبه ندرت همكارانش را مي

در اسكاتلند اقامت  در ملك شخصي خود شت،شگاه نداگذران زندگي نياز به کار در دان

رفت و زندگي خوب اشراف براي گردآوري مطلب به لندن مي يگاهداشت و فقط 
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قدرت . (Adcock, 1958: 317; Todd, 1967: 49; Borza, 1967: xv) انگليسي را داشت

او  ماعينواده و محيط اجتفضاي خاکه ناشي از گرايي شخصي تارن تخيل باال و آرمان

در اي نحو استادانهکه به  فترمي ربه شماهاي اصلي آثار تاريخي او از ويژگي بود،

 :Todd, 1967: 48; Bosworth, 1983)گرفته شد آرماني از اسكندر به کار يتصوير بازنمايي

ويكتورياي متأخر  صوصيات اخالقي و روحيات تارن ريشه در اخالقيات عصر. خ (79

طوري که در نظر  ،تارن انعكاس يافته بود ها عينًا در اسكندرِ ن ويژگي. ايانگلستان داشت

 ;Bickerman, 1950: 42, 43بود «مردمحترم و جوان»تارن مثل خود او  خواننده، اسكندرِ

Robinson Jr, 1957: 326; Bosworth,) (1983: 79 .اي که تارن در دوران العادهتوجه فوق

 کرداز تيزبيني او حكايت مي ،داده شواهد نشان ميوکالت براي دفاع از موکالنش ب

(Borza, 1967: xv).  در ترسيم چهرة آرماني اسكندر، از هوش و مهارت  اين رو، اواز

 .Adcock, (1958: 317  (رتبط با حرفة حقوقي خود بهره بردم

 ققمحترين برجستهمآبي در سدة بيستم و ترين مورخ تاريخ عصر يونانيبزرگ تارن     

او . (Borza, 1967: xiv; Bosworth, 1983: 78) است زبانانگليسي ياسكندر پژوهحوزة در 

بارة جهان اي دردر زمينة تاريخ عصر باستان بود که به طور گسترده حققينويسنده و م

در  م 1927سال در  31نوشت.مي اسكندر جوان ،بارة قهرمانشدرخصوص مآب و بهيوناني

شرحي از  او ،((The Cambridge Ancient History جيکمبر باستانتاريخ از جلد ششم 

با شور و حرارتي  ،ارائه داد که توصيفاتش از شاه مقدوني جوان اسكندر را نامةزندگي

 شوندشود به خواننده القا ميبرخاسته از ستايشي که به پرستش يك قهرمان منتهي مي

(Adcock, 1958: 318). او را اگرنه  نامه، اسكندرِدر اين زندگيهاي ارائه شده ديدگاه

بارة ويژه ديدگاهش دربه ،انگيزترين اسكندر دوران ساختکم بحثدست ،ترينپرآوازه

از اسكندر را به عنوان يك  نخستينتارن تصوير «. جهانيان و برادري اتحاد» مفهوم

 ,Borza)را به آن افزود يجديداجتماعي فلسفة  گرفت و «يزندرُ»محرك جهاني از 

1967: xiv) . 

آکادمي در  ، (Walter Raleigh)والتر راليدر همايش علمي ساالنة  م 1933در سال      

 افتهياختصاص «جهانيان اتحادو  اسكندر کبير» با موضوع تارنبه سخنراني  که بريتانيا

ر د و گفتار خود رااسكندر سخن گفت  بارةاش درآرماني طرحبا صراحت تمام از  او ،بود

 41در همان سال منتشر کرد. قالب مقاله
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گمان براي شد و بيمي هايي که از اوتا حدي در پاسخ به انتقاد م 1948 سال در     

انديشه و  قرنمينکه حاصل خود را  اسكندر کبيردفاع از تعهد خود به قهرمانش، کتاب 

اول که جلد  .(Burn, 1949: 88; Borza, 1967: xvi) در دو جلد انتشار داد ،پژوهش بود

تاريخ باستان هايي از ر شدة فصلتاه اسكندر است، نسخة کمي تجديدنظنامة کوزندگي
ها و تصورات اسكندر با قوت تمام انگيزه بارةدرهاي عمده که در آنها نظريهاست  کمبريج

مطالعات  ةاش منابع و مطالعات است، مجموعجلد دوم که عنوان فرعي اند.مطرح شده

 :Borza, 1967) است ياسكندر پژوهل اصلي در و بسيار تخصصي در زمينة مسائانه خالق

xvi) . همگان جلد اخير اثر او گام بلندي به پيش در حوزة نقد منابع اسكندر به اعتراف

 مفهوم خصوصبه ،بارة اسكندرهاي آرماني او درديدگاه .(Heichelheim, 1950: 388) است

تا اواخر دهة پنجاه ميالدي کم گاري اسكندر را در اروپا دستنتاريخ، «جهانياناتحاد »

 دوستان و همكارن تارن در مجموعة» :گويدميدر اين باره  بازورث؛ رار دادتحت تأثير ق
که چنان، دادندميتحقيق و تدريس اشاعه  حوزةافكار او را در  کمبريجتاريخ باستان 

 . (Bosworth, 1983: 79)«شدتلقي مييده فابيو  عمولنام ،ن افكارنقد ايآن،  پس از
 آرمانی تارنمفهوم گیري شكل .2-6

 کوب،زرين) دهد،ع عصر او يا خود او را بازتاب مياوضا ،ا که اثر هر مورخ امروزيجاز آن

 قرندر نخستين دهة تارن هم داراي همين ويژگي است.  اسكندر کبير (100-99: 1381

هاي انديشيد، رقابتن به قهرمان محبوبش اسكندر ميبيستم، يعني درست زماني که تار

-1914)هاني اول هاي بزرگ اروپا در نهايت به جنگ جسياسي، اقتصادي و نظامي قدرت

 پامر/المرپبه گفتة  .بار آوردرا به  ي؛ جنگي که فجايع انساني هولناکانجاميد (م 1918

(Palmer): «ند و بيست ميليون نفر تول شدتقريبًا ده ميليون نفر مق در اين جنگ

 .(2/1216: 1384 ،)پالمر «زخمي

بارة زندگي، آثار و افكار پژوهشگران در نچههايش و آدر نوشتهتارن  اظهارات تلويحي     

 مفهومگيري زمينة اصلي شكلاند گوياي اين موضوع مهم است که نوشته اين مورخ

  (جنگ جهاني اول بود وقوع ،«يانجهان و برادري اتحاد»يعني  ،بارة اسكندرآرماني او در

Adcock, (1958: 318; Bosworth, 1983: 79; Bowersock, 2012: xiv. 

پرکارترين دورة زندگاني تارن ، بزرگبيست سالِ ميان دو جنگ » دکاك:ابه گفتة      

ها، تصوير ذهني از در طي اين سال .(Adcock, 1958: 318; Todd, 1967: 49) «بود

دوست، فكر تارن را تقريبًا به خود مشغول داشته بود. نقطة وان يك انساناسكندر به عن

ش را به عنوان مظهر حكومتكه اسكندر مبني بر اين ،او نظرية معروفش بوداوج تفسير 
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بارة اسكندر اعتراضي بود به جهاني تلقي کرد. ديدگاه آرماني تارن در «برادري جهاني»

 Gerhard)تريو گرهارد .(Bosworth, 1983: 79) ده بودزجار پيدا کرقًا از آن انکه او عمي

Wirth) کند که تارن در آغاز پنجاه سالگي اي شخصي اشاره مي، محقق آلماني به نامه

به عنوان  ،بارة اسكندرکرد که اثر او درخود براي او نوشته بود، و محتواي نامه تأييد مي

 درتارن ن او شكل گرفته بود. در ذه ،اعتراضي عليه گسترش خشونت در جهان معاصر

 ،هاي انزوادر اين سالو  انزواي نسبي زندگي کرد، در پاياني عمرش طول بيست سالِ

 .(Bosworth, 1983: 79) اي در او مشهود بودبه طور فزاينده ة عصر خودبيزاري از جامع

در  بدبينانه احساسبود.  حاکي از بدبيني نسبت به عصر خود گرايي تارنآرمان     

« و برادرياتحاد »تارن آشكار است؛  اسكندر کبيرجمالت پاياني او در جلد اول از کتاب 

بيند که در جهاني آکنده داده، استوار و حاکي از يأس ميهاي ندرتًا رخرا به عنوان آرمان

رؤياي ». آرمان اسكندر در روزگار خود اين قهرمان، تنها يك تأثيري ندارنداز خودبيني 

آن را کامالً بيهوده  ،هاي بعدشود، اما فهم آن از سوي نسلمعرفي مي« يأس حاکي از

 ثاراز مي يريخط س ،به طور قطع» :گويدتارن مي .(Todd, 1967: 54)دهد نشان نمي

ق رواقيان و بخشي از آرمان ، از طريآغاز شداز دعاي او در اُپيس  معنوي اسكندر که

اسكندر اين چراغ را از  نقالب فرانسه ادامه يافت.در ا شدهاعالم برادريِ مسيحي، تا

همچنان تا به  اين چراغسوخت؛ احتمااًل آرام ميو تنها آرام برافروخته بودها پيش مدت

هم به طور کامل خاموش گاه به طور کامل خاموش نشد و هرگز سوزد؛ اما هيچامروز مي

م  1926اما اين مطلب در سال  .Tarn, 1927 ) (437; idem, 1948: i/148« نخواهد نشد

-مادي و بدبيني خود را در آخرين پااعتبيآشكارا  تارن .(Todd, 1967: 55) ه شدنوشت

ه فوق اختصاص داد بندبه  که (م 1948) اسكندر کبيرخود در جلد اول از کتاب  نوشت

اين  من بخش بعدي» :گويدمينوشت او در اين پا .(Bosworth, 1983: 79) ابراز کرد ،بود

 ،. از آن موقعکنار گذاشتم به طور کامل ،نوشته شده بودم  1926را که در سال  بند

 در جهان قبولي قابل چنان به طرز غيرايم، و همکي بودههولناهاي جديد و شاهد زايش

 .(Tarn, 1948: i/148) «مباره بنگارگونه آن را دودانم چ؛ و من نمياندحرکت در حال

 .(Todd, 1967: 55) دهدي را نسبت به تحقق آرمانش نشان ميبيشتر يادداشتي که ترديد

-نگاهي به تاريخ اروپا در نيمة نخست سدة بيستم، واقعيت سخن تارن را آشكار مي     

انساني چون  جهان ،(م 1939-1919)ميان دو جنگ جهاني  سازد: در عرض بيست سالِ
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به بيم انجاميد. چند  رش از اميداز سرمنزل اعتماد به سرحد نوميدي رسيد و کا گنگ

نسيم  ،در اروپا و دنياي مردمان اروپايي همه سوظاهراً  ،به بعدم  1920 زماني از دهة

 1939تا  1930 در دهة، اما ايتالياي فاشيست( ياستثنابه)دموکراسي مترقي وزيدن گرفت 

كال افراطي در تمامي قارة اروپا شيوع يافت و اشديكتاتوري حكومت  يسوبهگرايش  م

ناسيوناليسم توسعه پيدا کرد. ظهور فاشيسم در ايتاليا و نازيسم در آلمان حكايت از 

غلط  کرد که در آلمان نازي بر باورهايمي جوشش ناسيوناليسم پرخاشگر و مهاجمي

 جنگ نشانة ،تسيفاشو  سمبرتري نژادي و فرهنگي استوار بود. در اصول اخالقِي نازي

 ،پالمر؛ 23-2/22: 1372گاف و ساير نويسندگان، ) صلح عالمت انحطاط ت بود و عشق بهاصال

س از جنگ جهاني دوم پ تارنموضوع بازگو شدة  .بعد( و 1449، 1339، 2/1335: 1384

ها و براي پيوند فرهنگ اسكندر بارة آرزوي بزرگدر م 1948، در سال (م 1939-1945)

 ،(Dunkirk) ركنكِدافجايع  شتدهنان از گفت که همچها، با جهاني سخن ميملت

 :Bowersock, 2012) برددر گيجي به سر مياکي، شيما و ناگاسهيرو، (Dresden) درسدن

xiv). رنگ شدکمهاي پاياني عمرش در سال ،«برادري»تحقق آرمان  به تارناميدTodd, ) 

 ( ;Tarn, 1927: 437دکرقلمداد مي را ميراث معنوي اسكندرآرمان اين که  او .55 :1967)

(idem, 1948: ii/434،  گويد. تارن ميدديناپذير ميرؤيايي تحقق روزگار خود،را تا آن :

بود. از آن  هاي اواز همة پيروزي تررؤيا باقي ماند، اما رؤيايي که بزرگ رؤياي اسكندر،»

ه دست بافتخار اين رؤيا را  داشتند، اما اول از همه اودر سر را  ي اورؤيا بسياري ،به بعد

صورت واقعيت به چقدر اين رؤيا که تاکنون کسي نديده است  با اين همه، .آورده بود

محتمل نيست  ،به هيچ وجه. نيمنبي اصالً  تحقق آن را روزه مابسا اماست؛ چه خود گرفته

، اما اگر بود، اگر او زنده مانده بود اسكندر باشد؛ که او ]= اسكندر[ هم تحقق آن را ديده

تارن  ، (Tarn, 1948: ii/448)«دجنگ انجام ده کردنِبراي غيرقانونيکاري د کوشيمي

ناکام کنون  تاکه جهان از آن پس طور ناکام ماند، همان ]او[ و» کند:بدبينانه اضافه مي

را که در ذهن « برادريصلح و »گويا تارن آرمان انساني .(ibid.: ii/448) «مانده است

رؤياي قهرمانش اسكندر ساخته بود، در دنيايي که آهن و نگارانة خود به عنوان تاريخ

  ديد.آرزوي دور و درازي مي ،شمردهاي انساني ميخون را وسيلة حل دشواري

 نتیجه .7

او را نخستين کسي دانست ، م(پ 324)در ُاپيس  دعاي اسكندر از ي آرمانيتفسيربا تارن 

قلمداد کرد که اي انديشه اي او رادع سخن گفت و« هابرادري انسان»از  ،که در تاريخ
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تحت  را ولُس قديسو پ رواقي همچون زنُن فان و عالمان دوران پس از اسكندرفيلسو

-در نسلاش تا عصر حاضر دهندهاي که از نظر تارن، نيروي سوقتأثير قرار داد؛ انديشه

مطرح شد بارة اسكندر، چنان قدرتمندانه آرماني تارن در مفهوم تداوم يافت.هاي بشر 

ان چنرا هماو  مفهوم ،اسكندر پژوهمحققان  بيشتر ،تا اواخر دهة پنجاه ميالديکه 

قيق شواهد با بررسي دآرماني او اما در اواخر اين دهه بود که ديدگاه  بودند، پذيرفته

بارة زندگي، افكار و و آنچه پژوهشگران درهاي تارن نوشته شد. تاريخي، در نهايت مردود

 مصائب و مشكالتبروز جنگ جهاني اول و حاکي از اين است که  ،اندتهروحيات او گف

شرايطي که موجب شدند تا اين  شد؛ تارنآرماني  مفهومگيري موجب شكل ،ناشي از آن

 آريان گزارشها و تفسيرهاي شخصي خود که فراتر از ديدگاه يبرمبنامورخ بريتانيايي 

ر زده و درگيدوستي و اتحاد در جهان آشوب، اسكندر را الگويي براي صلح و کردارائه 

بسا اين پرسش در ذهن تارن وجود چهترسيم کند.  جنگ نيمة نخست سدة بيستم

به جاي حرکت در مسير واقعي انساني، در  ،داشت که چرا بشريت مدرن و آگاه غرب

 و از سوي تارن «و برادري اتحاد» مفهومطرح  ،مسير جديدي از بربريت افتاد. از اين رو

و هاي هولناك نيمة نخست سدة بيستم دهاعتراضي بود به پدياسكندر،  انتساب آن به

نشان  هاي روزگار معاصرنمادي از آمال و آرمانبه عنوان را  مفهوماين  قيطر نيبدتارن 

م و ي که منجر به جنگ جهاني دوايطاما شر د،تأکيد کر «هاملتادري رب»بر  و داد

 بدل به يأس کرد. ،«برادري»اميد تارن را به تحقق آرمان  شد، فجايع انساني ناشي از آن
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