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  گفتار نخست

  ياسکندرمقدون

  پيدايش اسکندر در اروپا. ۱

 ۀجزيـر  شـبه سـلطنت رسـيد      م که داريوش سوم بـه       پ ۳۳۶ پادشاه مقدونيه تا سال       دوم فيليپ

اســکندر .  اروپــا تــشکيل داددر تــاريخ و نخــستين ســلطنت مقتــدر را  ر درآوردتــسخي بالکــان را بــه

ســـن   آنگـــاه شـــاه شـــود، در    بنـــشيند تـــا پـــدرش بميـــرد و   خواســـت  مـــيفيليـــپ کـــه ن ســـرکِش  پـــسر 

مـاه پـس    درست يـک ( و خود برجايش نشست دست عناصري ترور کرد سالگي، پدرش را به ۲۰

سـت خـود را از خـون پـدرش پـاک کنـد ادعـا             او بـراي آنکـه د      .)تخت نشستن داريـوش سـوم       از به 

 .انـد  ايـران گريختـه   کرد که پدرش توسط جاسوسان داريوش سوم ترور شده و کشندگانش نيز به 

  اسـت و زئـوس  )خـداي يونانيهـا  ( ادعا کرد که فرزند فيليپ نبوده بلکه فرزند زئـوس     زودي  او به 

 او از ايـن همبـستري در رحـم      زيـر آمـده بـا مـادرش همبـستر شـده و              شـب از فـراز کـوه المـپ بـه            يک

او بــراي آنکــه انتــسابش . مــادرش پيــدا شــده و خــدازاده اســت و بــر ديگــر افــراد بــشر امتيــاز دارد  

. بـار گفتـه بـوده کـه اسـکندر پـسر او نيـست               خداي يونان را ثابت کند شايع کرد که فيليپ يـک            به

هــاي  پيکــرهرفــراز  خــود را بپيکــرۀدانــست، و  پــدرش فيليــپ نيــز پــيش از او خــودش را خــدا مــي    

  . خدايان برتر استۀدوازده خداي يونان قرار داده بود، تا نشان بدهد که از هم

 سـر بـه شـورش    استقاللو چندشهر ديگر براي بازيابي       تِبِس    فيليپ شهرهاي آتن و    پس از 

 خواهـــان کمـــک بـــراي  ســـومدربـــار ايـــران فرســـتاده از داريـــوش ي را بـــههيـــأتهـــا  آتنـــي. برداشـــتند

 کــــه درگيــــر و دار تهيــــۀ  ولــــي داريــــوش.  شــــدندمقــــدونيها رزمينهايــــشان از دســــتآزادســــازي س

هـا تــوجهي نکـرده خطـر اسـکندر را جــدي      درخواسـت آتنـي   بـه مـصر بــود   مقـدماتِ لشکرکـشي بـه   

  .، و يونان دربرابر اطماع اسکندر رها گرديدنگرفت

 بزرگـي  و ديـديم کـه گروههـاي   (مصر لشکرکشي کرده بود   در ماههائي که داريوش سوم به     

فرصـِت کـافي يافـت تـا شـهرهاي نافرمـانِ يونـاني را           اسکندر  ،  )از يونانيها نيز در سپاهش بودند     

 لشکرکشي و درصدد هِلِني برضد ايران را برافراشت پرچم جهاد او سپس. سرکوب و آرام کند 

 وقتــي از مــصر  داريــوش ســوم . برآمــد ايــران ۀهــا از ســلط   آزادســازي يونــاني ۀبهانــ انــاتولي بــه  بــه

هـم مقـادير قابـل     عمـالً  درخواست سابق آتن پاسخ مساعد بدهـد؛ و     تصميم گرفت که به    برگشت

اسـکندر،  .  فرسـتاد؛ ولـي ديگـر ديـر شـده بـود      بـراي آتـن و اسـپارت     )  قنطار زر  ۳۰۰(توجهي پول   
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م کوبيــده شــهرهاي يونــان را يکــي پــس از ديگــري    در هــهــا را مــصمم و پرتــوان، شــورش يونــاني 

؛ ه بــودکيفــر رســاند  رحمانــه بــه  بــيرا  ه بــودشــهري کــه در مقــابلش ايــستاد    هــراو . ه بــودبازگرفتــ

وقتـــي پـــس از مقاومـــت سرســـختانه تـــسليم شـــد،   ) از شـــهرهاي تـــابع ايـــران ( تِـــبِس چنانکـــه شـــهر

. زنـان و دختـران تجـاوز نماينـد     سپاهيان خود دسـتور داد کـه شـهر را غـارت کننـد و بـه                 اسکندر به 

هـزار   عام شدند و بقيه که حـدود سـي   ست سپاهيان اسکندر قتلد هزار زن و مرد و کودک به   شش

ــرده شــوند فــروش رســيدند   مزايــده نهــاده شــده بــه   زودي بــه اســارت رفتنــد و بــه  نفــر بودنــد بــه  تــا ب .

  و خـاک منهـدم کردنـد  هـاي شـهر را    اسکندر حتـي سـپاهيانش را بـرآن داشـت تـا ديوارهـا و خانـه         

  .دپس هيچ آثاري از شهر برجا نمانَ ند تا از آناماکن دوردست برده پراکند را بهتِبِس 

 اراسکندر، نوشته که اسکندر بعدها از اين کـ          ش نسبت به  حکمِ شيفتگي   گرچه پلوتارک به  

، اما نابودسازي کامل يک شـهر بـزرگ و          )هيچ سندي متکي نيست     ئي که به    نوشته (پشيمان شد 

 از گـاه  هيچاتهام جانبداري از ايران    هتاريخي و امحاي کامِل يک قوم دلير و نامدار و باستاني ب           

 نابودسـازي  .اسکندر بازتاب يافتپس از هاي يونانيانِ  نوشته همۀ   ياد مردم يونان نرفت، و در     

ترين رقيبِ آتن و اسپارت بود ننگ بزرگي بـود       شهر زيباي تبس که روزگاران درازي سرسخت      

ئي که اسکندر با شهر تبس  گري وحشي. که براي هميشه بر جبين تاريخ اسکندري ماندگار شد    

کار برد همۀ مردم شـهرهاي يونـان اروپـايي و جزايـر دريـاي ايـژه را از او در وحـشت             و مردمش به  

  .فروبرد و فکر مقاومت دربرابر اين جوانک مغرورِ خشن را از سرهاي آنها بيرون کرد

ه کــرد آنگــاه م کــار تــسخير سراســر يونــان اروپــايي را يکــسر   پ۳۳۴اســکندر تــا اواخــر ســال  

نـشين در انـاتولي را        براي رهاسازي ديگر سرزمينهاي يوناني    » جهاد هِلِني برضِد بربرها   «پرچِم  

توانـست غنـايم     اناتولي که مـي     لشکرکشي به . درون اناتولي شد    برافراشت و آمادۀ لشکرکشي به    

 غـم مخالفـت  ر گـي از يونانيهـا ۔بـه   بسياري را نصيب سپاهيانِ او کند سبب شد که گروههـاي بزر           

چنانکـــه بارهـــا شـــاهد بـــوديم، يونانيهـــا مـــزدوران   . بـــا سياســـتهاي اســـکندر۔ بـــا او همـــراه شـــوند  

زمــان هــم   طــور هــم  بــار ديــديم کــه بــه    يــي بــراي همــۀ ارتــشهاي منطقــه بودنــد؛ مــثالً چنــدين        حرفــه

مـــصر شـــرکت داشـــتند و هـــم گروههـــائي در کنـــار    گروههـــائي از آنهـــا در لشکرکـــشي ايرانيـــان بـــه 

شــد، دههــا هــزار    انــاتولي مــي  اکنــون کــه اســکندر آمــادۀ لشکرکــشي بــه     .  مــصر بودنــد شورشــيان

کردنــد، و دههــا هــزار ديگــر آمــادۀ همراهــي بــا       يونــاني در ارتــش ايــران در انــاتولي خــدمت مــي    

شـد آنهـا    اگـر اسـکندر در ايـن لشکرکـشي پيـروز مـي      . انـاتولي بودنـد     اسکندر براي لشکرکشي به   

ديـــار  توانـــستند کـــه بـــه خـــورد آنهـــا مـــي ردنـــد، و اگـــر شکـــست مـــيآو دســـت مـــي غنـــايم بـــسياري بـــه

خودشان برگردند و بـاز هـم در فرصـت ديگـري وارد ارتـش ايـران شـوند و آنچـه نتوانـسته بودنـد                   
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  . دست آورند از ايرانيان دريافت کنند در همراهي با اسکندر به

 ۀاورميانـه همـ   خ  در غـرب    بازگرفتـه بـود ولـي      ۳۳۴هرچند که مصر را داريوش سوم در سـال          

  اردشـير سـوم  از زمـان کـشته شـدنِ   که ي ئخشونتها.  نفوذ اسکندر فراهم بود ۀها براي توسع    زمينه

راه افتــــاد و پــــس از کودتــــاي داريــــوش ســــوم اوج گرفــــت بــــسياري از ســــپهداران کــــشور را از    بــــه

 فينيقِيهت مقدسا به ائي کهاهانته .خشم آورده و دربرابرِ او او نافرمان کرده بود         داريوش سوم به  

 زدهي شاهنــشاهئــي بــر پيکــر   چنــان دشــنه اعمــال شــده بـود شورشــهانگــام فرونــشاندن  در هو مـصر 

 از بخـت  ؛ ولـي يک داروي درازمدت بردست يک حکيم ماهر نيـاز داشـت         به  که اصالحش  بود

هــا کمــين کــرده وهرگونــه فرصــتي را از دربــار ايــران ســلب کــرده   بــد ايــران دشــمن درپــشت دروازه

اطاعــت کــشاندن ناراضــيان     بــراي بــه يــوش ســوم مــردي کارديــده و باتجربــه بــود؛ ولــي      دار.بــود

خريـد و خـود را بـيش از        شـد و خـشم بيـشتر را بـراي خـودش مـي               زور مي   پارسي و مادي متوسل به    

  ئي که اسکندر براي ايجاد آشوب در نواحي غربي  اقدامات فريبکارانه.کرد پيش تضعيف مي

 در ايـن  ايـران آورد و ارتباطاتي کـه وي بـا عناصـر ناراضـي از           عمل مي   ر به  و مص  فينيقِيهناتولي و   ا

 بـراي   کـه  بايـست   داد، و داريوش مي      ناگوار مي  ۀکرد خبر از بروز يک حادث       سرزمينها برقرار مي  

 در داخل کشور درگير نابـسامانيها       اوولي  . شد  کار مي    احتمالي دست به   ۀرويارويي با اين حادث   

گَە دسـت    چهارسال پيشتر اردشـير سـوم بـه       . بودي داخلي   و مقابله با قيامها    هـوش  بـکـشته شـده    و 

در داريـوش سـوم کـه       . قتـل رسـيده بـود        به  وهوش  بگَەدست همين      او نيز به   پسر بعدبود و دوسال    

و  برداشـــته  از ميـــان را وهـــوش بـــگَەکـــار آمـــده بـــود خـــودش   برســـر وهـــوش بـــگَە  کودتـــايســـومين

ولــــي چنــــين اعمــــالي جــــز    . بــــودناراضــــي از خــــشونتها را نــــابود کــــرده    بــــسياري از نيرومنــــدان  

توانــست درپــي    ديگــري نمــي ۀچينــي بــراي جنــگ خــانگي نتيجــ     نارضــايتيهاي داخلــي و زمينــه  

  تـضعيف او و ۀدشـمنان داريـوش سـوم کـه ازدسـت او آسـيب ديـده بودنـد در انديـش             . داشته باشد 

ايــران   ازفينيقيــه و مــصر . شــتنش بودنــد  بردا از ميــان و رقيبــانش درصــدد ،دولــتش زدن بــه لطمــه

 فريفتــه شدنــشان توســط هــر نيــروي خــارجي ضــد ايرانــي فــراهم   ۀشــدت ناراضــي بودنــد و زمينــ بــه

 و فرمانـدارانِ پارسـي    بـود رفتهازبين )  اناتولي غرب (ە و فريگي  ليکيەايران در   دربار   ۀ سلط .بود

مينها بـا خودسـري حکومـت     در ايـن سـرز   ، ناخشنود از سياستهاي خـشن داريـوش سـوم،         و مادي 

؛ و در همـين منـوال بـود    نيـز وضـع بـه    ) شـرقي انـاتولي  ۀنيمـ (  و ارمنـستان پتـوکَە   کـَت در  . کردند  مي

 مـصر  . را درسر داشـتند احياي پادشاهي ماد  که رؤياي    اسرزمين ماد نيز بودند عناصري از ماده      

 . بپذيرنــدايــران ۀطخــاطر رهاشــدن از ســل    را بــه»نجــاتبخش«و شــام آمــاده بودنــد کــه هــر عنــصر     

بسياري از سـرزمينهاي شاهنـشاهي در آشـوب بـود، و آرزوي اسـتقالل در بـسياري از کـشورهاي                     



۴۸۷                                                                                                                   اسکندر مقدونيها در ايران                               هلني

   .زير سلطه سر برآورده بود

 .خــاک آســيا نهــاد  بــهگــام گذشــت و هلــسپونت ۀاز تنگــدر چنــين وضــعيتي بــود کــه اســکندر 

، و نهـاد  مـي قدم بر خاک آسـيا  بار در تاريخ بود که يک سپاه متجاوز از خاک اروپا            اين نخستين 

بـراي  شـد کـه   ي غربـي   اروپا بر مناطق وسيعي از آسياۀبار آغاز يک راه دراز سلط       همين نخستين 

 عطفــي در تــاريخ ۀعنــوان نقطــ آســيا بــه  اســکندر بــهلشکرکــشِياگــر در اروپــا . ادامــه يافــت ســده ۹

 اروپـا گـشوده شـد و    رويبـر   راه آسـيا  ايـن لشکرکـشي  همين علت بوده که با     بشريت تلقي شده به   

  . مسدود نگشتگاه هيچ

اسـکندر بـراي     راهگـشاي    ۔ايران  با خيانت به  ۔ ايليون   نشين  شهر ساحلي يوناني  فرماندار  

 از اســکندر گرفــت آن بــود کــه اســکندر آن را يــک شــهر   ايــن شــهر پاداشــي کــه.آســيا شــد ورود بــه

 گـاه   هـيچ دار خواهـد بـود و       مقدس شمرد و اعالم کرد که اين شهر هميشه از خودمختاري برخـور            

بـــودنش آشـــکار  زودي دروغ کـــه بـــه۔هـــدف او از ايـــن وعـــده  . از او ماليـــات گرفتـــه نخواهـــد شـــد 

. خــودش بــود پيوســتن بــه نــشيِن انــاتولي و تــشويق آنهــا بــه    فريــب دادنِ شــهرهاي يونــاني ۔گرديــد

الفـــان  را کـــه توســـط يکـــي از مخليـــدِيەانـــدکي پـــيش از آن داريـــوش ســـوم توانـــسته بـــود شـــورش  

شـهرياري   را بـه ) سـپهرداد  (داتَەاو شـوهر دختـرش سـپيترا     .  بخوابانـد  اش برپا شده بـود      خانداني

 بـسيار   ي بـا حرکتـ    ايـژه سوي دريـاي      اين  انتقال اسکندر و نيروهايش به    .  منصوب کرده بود   ليدِيە

 منطقـه  ر د ارتـش ايـران   يونـاني   سريع و غافلگيرانه اتفاق افتاد که با خيانت بسياري از سـپاهيانِ             

  .صورت گرفته بود

آخــرين رود گرانيــک در  در کنــار بــا اســکندر )ســپاِه ليــديە ( ايــرانرويــارويي ســپاهنخــستين 

 تماســهائي محلــي ۀ اســکندر از مــدتها پــيش بــا شخــصيتهاي برجــست  . غــرب انــاتولي رخ دادحــِد

 کـه اگـر جنگـي    داده آنهـا را فريفتـه آمـاده کـرده بـود      و آزادي     اسـتقالل  ۀآنهـا وعـد     برقرار کرده به  

. شکـست حتمـي بکـشانند     نبرد بشورند و سـپاه ايـران را بـه          در حين    بين او و ايران دربگيرد اينها     

در اين درگيري چندروزه که تلفـاتي هـم بـر سـپاه اسـکندر وارد شـد و شـماري از بهتـرين افـسران               

) ردادســـپه( داتَەســـپيترابزرگـــاني چـــون کـــشتن رفتنـــد، ايرانيـــان شکـــست يافتنـــد، و   اســـکندر بـــه

 و  شاهنـشاه دامـاد   ) مهرداد( ميترداتَە،  پتوکَە  کَتشهريار  ) مهربرزين( برزينميتر،  ليدِيەشهريار  

، ، آرشـيت شـهريار فريگيـه      شاهنـشاه برادرزن  ) فرناک( ەفَرنَکَ در غرب اناتولي،     ارتشفرمانده  

اع ازحيثيـت  دفـ   قربـاني عموي داريوش سـوم، و چنـدتن ديگـر از بزرگـان هخامنـشي            آرياوهوپال

 تـن از سـربازان سـپاه ايـران کـشته شـدند و بـيش                 هزار۱۲  ديودور ۀنوشت  ، و به  تاريخي ايران شدند  

  ارتـش ايـران نيـز در ايـن جنـگ تلفـات بـسيار        مـزدوران يونـاني   . اسارت افتادند    تن به  هزار۲۰از  
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 بــر  مورخــان يونــاني شــمار مــزدوران يونــاني ارتــش ايــران در ايــن جنــگ بــالغ        ۀنوشــت بــه. دادنــد

 شــان   کــه زنــده  خواســت  مــي  نناميــد  مــي يونــان   اســکندر کــه آنهــا را خائنــان بــه     .  تــن بــود  هــزار۲۰

  و هـزاران تـن گريختنـد،   کـشتن رفتنـد،    بـه پـس از تـسليم شـدن        مزدوران يونـاني     نيمي از . بگذارد

 عنــوان بــرده در  مقدونيــه فرســتاد تــا بــه   را اســکندر زنــده گذاشــته بــه  شــدگان  دوهــزار تــن از تــسليم 

خانـۀ سـارديس چنـان امـوال انبـوهي           در گـنج  . دست اسـکندر افتـاد       سارديس به  .ع کار کنند  مزار

شــگفتي  رؤيــا شــباهت داشــت بــه    همــه مــال کــه بــه    دســت مهــاجمين افتــاد کــه آنهــا بــا ديــدن آن      بــه

  ١.تر شدند  بيشتر در راه اهداف اسکندر آماده فشاني افتادند، و براي جان

دنبــــال آن   انــــاتولي در هــــم شکــــسته شــــد و بــــهِب غــــر نيــــروي ايــــران درجنــــگ گرانيــــکدر 

پادگانهـاي کوچـک ايرانـي      . ادامـه يافـت    جنـوبي    ۀرانـ از ک   اسکندر در خاک انـاتولي     روي  پيش

هـاي    وعـده . و شهرهاي سـر راه تـسخير شـدند   يکي ازپا درآمدند  غرب و جنوب اناتولي يکي    در

اســيهاي مــستقل محلــي در آن   دموکرۀنــشيِن انــاتولي مبنــي بــر اعــاد  شــهرهاي يونــاني اســکندر بــه

برخـــي از حـــال  بـــا ايـــن .شـــورش درآورده بـــود شـــهرها مـــردم را فريفتـــه و برضـــد حکـــامِ محلـــي بـــه 

شــان گرفتــار خــشم    در اثــر مقاومــت جانانــه ايــران وفــادار بودنــد   کــه بــه شــهرهاي جنــوب انــاتولي 

ليتوس کـه از    ميشهر  . فروش رفتند   گشته به  ماندگانشان اسير   تخريب گشتند و زنده    شدهاسکندر  

 بالديـدگان  ايـن  ۀ ازجملـ  ايران بود   آغاز شاهنشاهي هخامنشي از وفادارترين شهرهاي يوناني به       

 بـود کـه چنـدين       ئي ازجملـه شـهرها     نيز که وضعيتي شـبيه ميليتـوس داشـت         شهر هليکارناس . بود

 نتيجـه نرسـيد؛ زيـرا شـاه     ، ولـي مقـاومتش بـه   حمالت شديد اسـکندر پايـداري ورزيـد      در زير    هفته

 اسـکندر ايـن شـهرها و چهـار شـهر      .يـاري ايـن شـهر قهرمـان برسـد      موقـع بـه   بـه کـه  ايران نتوانـست   

کيفـر ماندنـشان در اطاعـت ايـران و      سـان بـه   ايـن  نـشين سـواحل جنـوبي انـاتولي را بـه            ديگر يوناني 

. ويـران و مـردمش را کـشتار کـرد    » جهاد هلني برضـد بربرهـا  «شان براي شرکت در      عدم آمادگي 

  .همين سرنوشت گرفتار شدند جزاير درياي ايژه نيز بهچند شهر 

ميــان، يــک افــسر مقــدوني کــه در دســتگاه دولتــي ايــران مــشغول کــار بــود، از روي          در ايــن

خـدمت داريـوش رسـيد و از او تقاضـا کـرد کـه        شـوش رفتـه بـه    ورزيد، به حسدي که به اسکندر مي    

زمــان   داريــوش کــه خــود در ايــن  .بــراي جلــوگيري از تخريبهــا و کــشتارهاي اســکندر کــاري کنــد    

ئي داد خطاب به يکي از خويشان  او نامه خواهانِ نافرمان بود به گرفتار رقابتهاي داخلي قدرت

اسکندر که اين نيز نامش اسکندر بود و برادرش يکي از مشاوران نزديک اسکندر و همدسـت               

                                                 
 .۱۶ -۱۱ فـــصلهاي ۱ کتـــاب :E. J. Chinnock آريـــان، لشکرکـــشي اســـکندر، ترجمـــۀ انگليـــسي -1

  .۶۸۸ -۶۷۶: اومستد
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کندر پـسر فيليـپ را بکـشد    اين اسکندر نوشته بـود کـه اگـر اسـ     او در کشتن فيليپ بود، و در آن به 

ولي اين فرسـتاده را جاسوسـان       . او داده خواهد شد     اضافه هزار قنطار زر به      پادشاهي مقدونيه به  

  .دست آمد، و او و آن اسکندر بازداشت و کشته شدند اسکندر در راه گرفتند و نامه از او به

 نـام   فـسر دليـر يونـاني بـه       زمـان يـک ا      ناوساالر نيروي درياييِ ايران در ايونيه و قبرس در اين         

مــصر خــدمات   ايــن افــسر و بــرادر بــزرگش منتــور در لشکرکــشي اردشــير ســوم بــه      . بــود» ممنــون«

درياســاالريِ ناوهــاي ايــران در   بــسيار ارجمنــدي انجــام دادنــد، و ممنــون کــه پــس از بــرادرش بــه    

 دامــاد ايــونيە و قبــرس رســيد دختــري از يــک خــانوادۀ پارســي جــاگير در غــرب انــاتولي را گرفتــه  

خدمت ) درياساالر ايران در مديترانه(او که زير دست اوتوفراداتَە . ايران شده عمالً ايراني شد

 حرکــت  اروپــاييقــصد يونــانِ  بــهنــاو ۳۰۰کــرد از خواهنــدگانِ بقــاي شــکوه ايــران بــود؛ لــذا بــا   مــي

 جنگ را  وانَد،يونان برگرد ، شايد بتواند اسکندر را به     کندمقدونيه حمله     آن اميد که به     کرد؛ به 

 همگـان را از او متنفـر سـاخته    ويونـان جنايتهـاي بـسيار کـرده      اسکندر در .  بکشاند درون اروپا   به

 اسپارت و چندين شهر يونان با شنيدن اين خبـر کـه نيـروي دريـايي ايـران در راه اسـت شـاد         .بود

ي رهــايي از بــرا گــشتند و شــور و شــوقي  ممنــوني از ايــن شــهرها داوطلبانــه تــسليم  شــمارشــدند و 

ولـي از بخـت بـد ايـران، ايـن فرمانــده      . در ميـان يونانيـان پديـدار شـد    دسـت اسـکندر و مقـدونيها    

ئـي کـه بـراي نجـات يونـان از جنايتهـاي        ميانه بيمار شد و درگذشت، و نقشه      دلير و پاکباز در اين    

نيز با او  در سرداشت درون خاک اصلي يونان هاي نبرد اسکندر به  و بازگرداندنِ جبههاسکندر

بــازو کــه اينــک مــسئوليِت ســابق ممنــون را برعهــده گرفتــه بــود      نــام فــرنَە  افــسري بــه.گــور رفــت بــه

ــه ــه          بـ ــژه را بـ ــاي ايـ ــران در دريـ ــشتيهاي ايـ ــاالريِ کـ ــاه دريافـــت ناوسـ ــه از شـ ــاني کـ ــق فرمـ زودي طبـ

امـا  . تاوتـوفراداتَە پيوسـ  قبرس رفته به  سپرد و خود به) نونبرادرزادۀ مم(تيمونداس پسر منتور    

آتـن و اسـپارت   . روزگار نبود، و اين تصميم شاه اشتباه بزرگي بود  اين تيمونداس مرِد ميدان آن    

آمــادۀ همکــاري بــا نيــروي ايرانــي بــراي رهاســازي يونــان بودنــد، ولــي تيمونــداس تــدبير شايــسته   

هيئــت اعزامــي آتــن و اســپارت کــه بازمانــدگان شــهر   . نفــس نداشــت بــراي جــذب نيروهــاي تــازه 

راه افتادنــد ولـــي در راه توســط مـــردان    يــز همراهـــشان بودنــد بــراي ديـــدار بــا شاهنـــشاه بــه     تــبس ن 

سراســر يونــان آمــادۀ شــورش برضــد اســکندر بــود، ولــي شــاه کــه خــود        . اســکندر دســتگير شــدند 

  . توانست که اقدام شايسته را براي يونانيان انجام دهد گرفتار رقابت قدرت داخلي بود نمي

سـازيهائي کـه دربـارۀ     زمان است همـۀ افـسانه    مورخان يوناني در آناين گزارشها که نوشتۀ   

يونانيهــا . نمايانــد معنــي و پــوچ مــي   ســاخته شــده اســت را بــي  »  اســکندر بــا بربرهــا  هلنــِيجهــاد «

تــسليم کــشاند بــود، و اگــر شــاه ايــران در   او آنهــا را بــا زور و ارعــاب بــه. خواهــان اســکندر نبودنــد
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يونــان بفرســتد منتقــل شــدِن جنــگ   باتــدبير و نيــروي کــافي بــهتوانــست مــردان وضــعي بــود کــه مــي

ولـي  . يافـت  يونـان حتمـي بـود و نـه تنهـا شاهنـشاهي ايـران بلکـه يونـان نيـز نجـات مـي                     اسکندر بـه  

خواهـان   گانـۀ قـدرت    کودتاهاي سـه  . گويا سرنوشت اين بود که دوران سروري ايران خاتمه يابد         

ِي اقتـدارگرايان بـا داريـوش سـوم، شـيرازۀ امـور را             پارسي ازجمله خودِ داريوش، و رقابـت کنـون        

  .پاشيدگي رسانده بود آستانۀ ازهم به

  سوسيساز ا جنگ سرنوشت. ۲

نــام  يــک پارســي بــه.  اســکندر فريجيــه را گرفتــه و بــه کيليکــيە رســيده بــود ۳۳۳تــا بهــار ســال 

ي فرجـامش   ارشامە که شهرياري کيليکيە را داشت جانانه دربرابر اسـکندر مقاومـت نمـود، ولـ               

 انــاتولي امــوال بــسياري    جنــوبيهايدر شــهر. دســت اســکندر افتــاد   کيليکــيە بــه . شکــست بــود 

 . هرچــه بيــشتر گــشوده بــود  نــصيب ســپاهيان اســکندر شــده و اشــتهاي آنهــا را بــراي جهانگــشائيِ  

شــمار بــسيار   را بــه آن و بيــشتري را جــذب ســپاه خــويش کــرد    او بــا ايــن امــوال نيروهــاي    عــالوه بــه

 ۀاو کـــه از آشـــفتگي سياســـي اوضـــاع داخلـــي ايـــران و نارضـــايتي گــــسترد       . زايش دادزيـــادي افـــ  

شـام و   اين اوضاع آشـفته   در ميانسپهداران ايران از داريوش سوم اطالع داشت درصدد بود که         

 او پيامهـــائي از روحـــانيون و ســـران بـــومِي ايـــن کـــشورها .مـــصر را در يـــک حرکـــت ســـريع بگيـــرد

ــا بـــراي تـــسليم بـــه  دريافـــت کـــرده بـــود کـــه خبـــر از آ   ــا   اســـکندر مـــي  مـــادگي آنهـ ــا اســـکندر بنـ داد تـ

 در  او مـــشاوراني.»اســـتقالل برســـاند مردمـــشان را بـــه«هـــائي کـــه برايـــشان فرســـتاده بـــود  وعـــده بـــه

 ايــران اطــالع کــافي    از اوضــاع يــا در ايــران خــدمت کــرده بودنــد و   در انــاتولي داشــت کــه  اختيــار

توانـد نيـروي کـافي بـراي          ي اسـت کـه نمـي      شـرايط اسکندر يقين داشت کـه داريـوش در         . داشتند

دانست که مخالفان داريـوش در ايـران بـسيارند، و چـون          عالوه مي   به. رويارويي با او فراهم کند    

طلبانِ مخالف داريوش شدت خواهـد        داريوش گرفتار مقابله با او شود جنگهاي داخلي قدرت        

ين تــر نزديــکدر کــه  خواســت مــيرو  از ايــن. پــاره و تــضعيف خواهــد کــرد   شور را پــاره و کــيافــت

زمــان توســط   اقــداماتي کــه او تــا ايــن   . جنــگ بــا خــودش بکــشاند    داريــوش را بــه فرصــِت ممکــن  

و مـــصر انجـــام داده بـــود، او را  در شـــام جاسوســـانش در تمـــاس بـــا شخـــصيتهاي نيرومنـــد محلـــي

ي کـه  داريـوش توسـط جاسوسـان   . نيـست  چندان دشواراميدوار کرده بود که گرفتن اين کشورها        

  کيليکـيە شنيد کـه اسـکندر در  جنگ اسکندر بکشانند  تا او را بهرساندند  او مي  گزارش دروغ به  

 و بيمـار اسـت و افـرادش مـشغول      اسـت اردو زده) شهر مرزي کيليکـيە و شـام      (نزديکي طرسوس   

دارد کـه تاراجهـا را برداشـته بـه      در نظـر   هستند، و اسـکندر  کيليکيەتاراج روستاهاي کوهستاني    
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 کيليکـيە ايسوس با يـک حرکـت سـريع وارد     از راه شام رفته  بهبرآن شد که لذا .ونيه برگردد مقد

 خطر مخالفان خانداني در ايران نيز براي داريوش شديد بود، .شده اسکندر را گوشمالي دهد

 او.  را بـــا خـــودش ببـــرد)انش فرزنـــدخـــواهران و زن و مـــادر و(اش  خـــانوادهو او مجبـــور شـــد کـــه 

و  او در ايـران تحـوالتي رخ دهـد،    در غيـاب هرات سلطنتي را نيز همراه برد تا اگـر       جوا بخشي از 

ـد و بتوانــد بــا اســتفاده از ايــن ثروتهــا         ســلطنت دســت يابــد، بــي     اگــر دوبــاره نتوانــد بــه    چيــز نمانـَ

  .گردآوري نيرو بپردازد به

اي مــردم انــاتولي مبنــي بــر احيــاي دموکراســيه  هــائي کــه بــه وعــده  بــهخواســت مــياســکندر ن

خودشــان  مــستقل محلــي داده بــود عمــل کنــد، بلکــه تــصميم گرفــت کــه نيرومنــدان محلــي را بــه          

 را ليـــدِيە. طلبـــان منــاطق مختلـــف رخ داد  درنتيجــه جنـــگ داخلـــي ميــان قـــدرت  . مــشغول بـــدارد 

مـدتي پيـشتر و     ازپتـوکَە  کـَت در . ها برضـد فريگيـه وارد جنـگ شـدند          پيسيدي. آشوب فراگرفت 

ها در جانبداري يا مخالفت با اردشير بـروز کـرده    م اختالف پارسيان و مادي  از زمان اردشير سو   

وضــع تــداوم يافــت، شــهريار منــصوب داريــوش در       کارآمــدن داريــوش ســوم ايــن    بــود؛ و بــا روي 

 کــه هــردو از مخالفــان مــدعي ســلطنت تقــسيم شــد  ميــان دوپتــوکَە  و کَــتجنــگ داخلــي کــشته شــد

 ســـرانجام يکـــي از آنهـــا کـــه جنـــوب  .تها ادامـــه يافـــت، و جنـــگ ميـــان آنهـــا مـــد داريـــوش بودنـــد

نـزد او فرسـتاد و        کاپادوکيە را گرفته بود براي آنکه حمايت اسکندر را کـسب کنـد گروهـي را بـه                 

دنبال مـذاکراتي کـه ايـن هيئـت بـا اسـکندر انجـام داد اطمينـان حاصـل کـرد کـه اسـکندر قـصد                       به

ندر نيز از اينها قول بگيـرد کـه در صـورتي            طبيعي بود که اسک   . پتوکە را ندارد    کت  لشکرکشي به 

 .پتـــوکَە بـــا داريـــوش همراهـــي نکننـــد  کـــه داريـــوش بـــا اســـکندر وارد جنـــگ شـــود ســـپاهيان کـــت 

آشـوب   و در  قلمـرو داريـوش سـوم بيـرون          ۀحيطـ  از عمـالً    سـال   ترتيب سراسر اناتولي در ايـن       اين  به

 هر نقطه يکي سر بـرآورده   سرزمينهاي داخلي فالت ايران نيز چنين وضعيتي داشت، و در       .شد

  .نهايت ضعف رسيده بود در نتيجۀ اين آشوبها ارتش داريوش به. بود و مدعي داريوش بود

او  پنداشت، و به داريوش بنابر گزارشهاي دروغيني که دريافته بود اسکندر را ضعيف مي

کيليکيە بيمار خبر داده بودند که قصد اسکندر جز تاراج اموال مردم اناتولي نبوده و اکنون در        

او نيروهـائي کـه بـرايش مانـده بـود را برداشـت تـا پـيش از            . مقدونيه اسـت    و در صدد بازگشت به    

حلـب رفـت    او از بابـل بـه  . يونان برگشته باشد در کيليکيە کارش را يکـسره کنـد   آنکه اسکندر به 

وارد ) يکــيەو کيل کوهــستاني ميــان ســوريه  ۀدر ناحيــواقــع (ايــسوس راه  تــا بــا زيــرِ پــا نهــادن تنــگ   

راه بـا همـۀ نيروهـايش         تنـگ   هـا را چيـده بـود درکنـار ايـن            اسکندر نيز که اين زمينه    . کيليکيە شود 

دام اسـکندر   راه بـه  از ايـن تنـگ  عبـور   در حـين    م     پ ۳۳۳ ماه  دي درداريوش  . منتظر داريوش بود  
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 کــوِه ان در ميــئــي بــود  باريکــه١ ايــسوس، چنانکــه گزينوفــون تــشريح کــرده اســت، راه تنــگ .افتــاد

ماننــد و ســوي ديگــرش را دريــا احاطــه   ايــسوس و دريــاي مديترانــه، کــه يکــسويش را کــوِه ديــواره  

ــود  ــوار    . کــــرده بــ ــه، يعنــــي در شــــمال و جنــــوب، دو ديــ ــا    بلنــــد ودر دوســــوي ايــــن باريکــ ــور بــ قطــ

و ، شـد  درونِ آبهـاي مديترانـه خـتم مـي     ، انتهـاي ديوارهـا بـه   عظيم آهنين قرار داشتهاي    هدرواز

يـک  پـس هرکـدام از ايـن دودروازه     در بـاني سـاخته شـده بـود، و     ديواره برجهاي ديده   هر برفراز

 .شـد    واقـع مـي    کيليکـيە خـاک سـوريه و ديگـري در خـاک            دائـر بـود، کـه يکـي در         نظامي   قرارگاه

درياي  ئي در اين فاصله جريان داشت که به دروازه شش کيلومتر بود، و رودخانه ميان دو ۀفاصل

ــه  ــوريه    . خـــتري مـــيمديترانـ ــان سـ ــاطي ميـ ــا راهِ ارتبـ ــيەايـــن تنهـ ــاطِق  و کيليکـ ــود، و وراي آن منـ  بـ

ايــن يــک گــذرگاه   . گــذر بــود کــه امکــان عبــور لــشکر از آنهــا وجــود نداشــت        کوهــستاني ســخت 

توانــست از آن حفاظــت کــرده از عبــور يــک لــشکر    مــيشــمار لــشکر کــماســتراتژيک بــود کــه يــک 

نيــز وقتــي   ۔اش ســخن رفــت   خــود دربــاره اي در جــکــه۔کــوروش کهتــر  . بــزرگ جلــوگيري کنــد  

کنارِ اين معبر فرسـتاد تـا درصـورت بـروز      هائي به  عبور کند کشتيراه  تنگ از اين    خواست که   مي

 کــه فرمانــده نيروهــاي رســد مــينظــر  بــه. هــا بــراي فــرار اســتفاده کنــد  خطــري بتوانــد از ايــن کــشتي 

 اســکندر ۀ فروختــ۔ محلــي شــام بــودکــه احتمــاالً از مــردم۔ ايــسوس راه تنــگهــاي  نگهبــان دروازه

دام   شـود و بـه  راه تنـگ داريوش فرستاد تا او بـا غفلـت تمـام وارد         گزارشهاي غلطي به   شده بود و  

  . اسکندر بيفتد

شـام رفتـه بـه داريـوش      شهريار مصر نيـز بـا سـپاهيانش کـه عمـدتًا مـزدوران يونـاني بودنـد بـه            

 .دام اسـکندر افتـاد و شکـست يافـت          بـه  راه تنـگ عبور از اين     در حين    داريوش. سوم پيوسته بود  

.  بلنــديها موضــع گرفتــه بودنــد، و بــراي پيــروز شــدن آمــده بودنــدهمــۀ اســکندر در ۀنيروهــاي زبــد

 اينهــا از فــراز سرشــان   ندرســيد مــي هــا  درون يکــي از دره کــافي بــود کــه وقتــي شــاه و ســپاهش بــه      

 که مقدونيها براي پيروز شدن  جنگ ايسوس را رقم زد آن بودۀ آنچه معادل .سنگبارانشان کنند 

 سربازاني مزدوران يوناني  شاه ازجمله    سپاهيانو برخورداري از ثروتهاي ايران آمده بودند، و         

گـــزارش جنـــگ ايـــسوس را آريـــان و  .  زنـــده مانـــدن بودنـــد  در فکـــربودنـــد کـــه بـــيش از هرچيـــزي 

ــا گزافـــه  ــپاهيان ، و انـــد آورده هـــاي بـــسيار  ديگـــران همـــراه بـ ــزار ۶۰۰م را ســـو داريـــوش شـــمار سـ هـ

شمار کشتگان سپاه ايران در که اند  و نوشته .هزار تنشان مزدوران يوناني بودند۳۰اند که  نوشته

مسلم است که ذکـر چنـين شـمار عظيمـي بـراي بـزرگ                ٢.هزار تن بود  ۱۰۰سوس بالغ بر     اي جنگ

                                                 
  .۵ -۴/ ۴، ۱:  گزينوفون، آناباسيس-1

  .۱۴ -۶/ ۲کتاب : آريان، لشکرکشي اسکندر:  تفصيل جنگ ايسوس در-2
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 در ي شـمار عظيمـ  چنـين  گنجانـدن اما از آنجا کـه   .کردن پيروزي اسکندر در ايسوس بوده است    

 گـــزارش جنـــگ ايـــسوس  اســـت بـــوده غيــرممکن  توســـط ايـــن گزارشـــگراني آنچنـــانيراهـــ تنــگ 

در  آنچه مسلم است آنکه شـاه        .ها نهان مانده است     گويي  پشت گزافه  حقيقتش در  آشفته شده و  

 او.  هـيچ انتخـابي نداشـت    بـار   مـرگ ي قرار گرفته بود کـه جـز نجـات جـانش در آن تنگنـاي                 وضع

 وابـسته اسـت و بايـد    اوبقـاي    حساس تاريخي بقاي کشور و ملـت بـه    شرايطدانست در آن      که مي 

پـشت    خـود را بـر  جهيـده اش  هگردونبا استفاده از تاريکي شب ازهر قيمتي باشد زنده بماند،    به

روز ديگــر چــون پيــروزي اســکندر حتمــي شــد، شــاه     . از موضــع دور شــد اســب تيزتکــي افکنــد و   

کــشور را در برابــر ايــن دشــمن   آوري نيــرو بپــردازد و جمــع  تــا دوبــاره بــه بابــل گرفــت راه ســره يــک

 سـلطنتي   گردونـۀ اسکندر زمـاني از فـرار شـاه اطـالع يافـت کـه سـپيده دميـد و                    . متجاوز حفظ کند  

. شـــهريار مـــصر از جملـــۀ کـــشتگان ايـــسوس بـــود  . دســـت افـــرادش افتـــاد  همـــراه بـــا رداي شـــاه بـــه 

   . را رقم زدي هخامنشيشاهنشاه پايان ۀشکست داريوش سوم در ايسوس نقط

  فينيقِيهسقوط سوريه و . ۳

ســوي دمــشق حرکــت   بــه وارد ســرزمين شــام شــدهپــس از پيــروزي در ايــسوس ســپاه اســکندر

 در آن  و شــــماري از افــــراد خانــــدان هخامنــــشيخانــــدانهاي بــــزرگ ايرانــــي  ازبعــــضيکــــرد کــــه 

 اين شـهر  .ددمشق رسانده بودن  شماري از فراريان جنگ ايسوس نيز خودشان را به    .زيستند  مي

 داريوش سوم نيـز امـوال و   .شد  عظيمي در آن نگهداري مي   خانۀ  گنج مرکز شهرياري شام بود و    

مـادر و زن و دو دختـر   . خانۀ دمشق گذاشـته بـود     جواهراتي که از ايران با خود آورده بود در گنج         

  شکـست داريـوش در ايـسوس خبـر از آن    .پسر داريوش نيـز در دمـشق گذاشـته شـده بودنـد              و يک 

شـهريار  . داد که اسـکندر بـيش از آن نيرومنـد اسـت کـه ايرانيـان شـام خيـالش را کـرده بودنـد                    مي

اسـت، درصـدد برآمـد کـه بـا        گـردآوري نيـرو  در تـالش دانـست کـه داريـوش زنـده و       دمشق کـه مـي    

. وي تـسليم کنـد   اموال و مردم شهر بـه  شرط عدم تعرض به اسکندر وارد مذاکره شده دمشق را به    

  مـادر و رفتـار اسـکندر بـا    ۀنتيجـه رسـيد، زيـرا گزارشـهاي مورخـان دربـار             مـذاکرات بـه     ايـن  ظاهرا

دسـتور اسـکندر مـورد احتـرام قــرار      اتفـاق نظـر دارنـد کــه آنهـا بـه     دختـِر داريـوش سـوم     دو همـسر و 

 را داشـته باشـند، در تجمـالت سـابق بماننـد و زيورهايـشان                چاکرانشانگرفتند، اجازه يافتند که     

 داريـوش زيبـاترين زن روزگـار بـود و     زنِ کـه درعـين آنکـه    گوينـد  مياين گزارشها . درا نگاه دارن  

در زيبائيش همتا نداشت، اسکندر چشم طمع از او بربسته از برده کردنش خودداري ورزيد؛ و 

:  گفـت شـگفت آمـده   همـه زيبـايي کـه در آنهـا بـود بـه        از ديـدن آن حضورش بردند وقتي آنها را به   
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  ١»!ربايند  زيبا و دلچهني اين بانوان ايرا«

او . قول و قرارهائي که با بزرگان دمشق بسته بود پابند بماند البته اسکندر برآن نبود که به

او اعتماد کرده  دمشق دست يافت، شهريار ايراني و ديگر متنفذان شهر را که به        پس از آنکه بر   

صـورت   هئـي کـه بـ     نقدينـه .رده کـرد  و زن و فرزندانـشان را بـ  کـُشت او تسليم کرده بودند  خود را به 

 تـاالن  هـزار ۳دسـت اسـکندر افتـاد بـالغ بـر        بـه خانـۀ شـهرياريِ دمـشق     گـنج  رايـج و شـمش در      ۀسک

د کـه مقـدونيها وقتـي برثروتهـاي دمـشق دسـت يافتنـد و           نويس  مي پلوتارک   .بود)  تُن ۹۰از  بيش  (

بردگي گرفتند، چنان مسحور      همه بانوان و دوشيزگان زيبارو را که نظيرش را نديده بودند به             آن

شــدند کــه پــس از آن حاضــر   و زيبــاييِ زنــان  ثروتهــاي هنگفــت ايرانيــان و زنــدگي پرتجمــل آنهــا    

چنين زناني هرگونه فـداکاري را در        چنين ثروتها و تجمالتي و بر      بودند براي دستيابي بيشتر بر    

اسـارت اسـکندر    ق بـه   که در دمش   ايراني شخصيتهاياز جمله   . راه منويات اسکندر انجام دهند    

  وزن، ليـــدِيەشـــهريار ســـابق  »بـــاد  ەارتَ«فرزنــدان   درآمدنــد، زن و ســـه دختـــر اردشـــير ســـوم، زن و 

 بــرادِر  »منتــور « و ســه دختــر  زنمديترانــه،    نيــروي دريــايي ايــران در  درياســاالر فَرنــاکَە فرزنــدان 

دختـر  کـه    ممنـون  بيـوۀ » برسـينَە  «.ممنـون  پارسـي و فرزنـدان       زنِ، و    که باالتر ذکـرش رفـت      ممنون

اش شـد و او   باختـه   دل تـا او را ديـد      اسـکندر  که زيبا بود    چندان بود   شاهنشاه ۀ دخترزاد  و باد  اَرتَە

  ٢.پس همخوابۀ خويش کرد براي خود برداشته مورد تجاوز قرار داد و از آنرا 

آريــان  .پــيش از ايــن ديــديم کــه فينيقيــه ديگــر خواهــان مانــدن در زيــرِ ســلطۀ ايرانيــان نبــود       

 .اسکندر نامه نوشته او را براي گرفتن شهرشان دعوت کرده بودنـد         صيدا به  سراند که   نويس  مي

 اسـکندر  در برابـر  مديترانه بود تـصميم گرفـت کـه    در شرِق که پايگاه دريايي ايران اما شهر صور  

 پادشـاه صـور     فريبکـاري زد و بـه       اسکندر چون متوجه مقاومت صور شد دسـت بـه         . پايداري ورزد 

 وارد شـهر شـده بـراي خدايـشان          کـه  پيام فرستاد که قصد تصرف صـور را نـدارد ولـي مايـل اسـت               

او پاســخ  گويــد بــه  دانــست اســکندر دروغ مــي  ه مــي پادشــاه صــور کــ  ولــي ٣هرکــول قربــاني بدهــد؛ 
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 هرکــول خــداي). خــداي بزرگترشـان بعــل بـود  (يکــي از دوخـداي باســتاني مـردم فينيقــيە بـود     هرکـول  -3

 کـه  زمـاني  ازهـا   را فينيقِياو پيکـرۀ سـنگيِ  يـک نـسخه از   . ا بـود نيقِيهـ درياها و حامي دريانوردان نزد في 

 و همچنــين ســواحل جنــوبي اســپانيا را   نقــاطي از ســواحل شــمالي تــونس و الجزايــر و مــراکشِ کنــوني    

 بودنـد و  افراشـته   نـام گرفـت  تنگـۀ جبـل طـارق    کنارۀ شماليِ آبراهي که بعدها      ، در   تصرف کرده بودند  

 معبــد اصــلي هرکــول در ســاحل شــهر صــور      .را مــورد پرســتش قــرار دادنــد    ز آننيــ دريــانوردان يونــاني 

  .اينجا نيز از ديرباز توسط يونانيها مرکز زيارت و نيازخواهي بود. برکنار مديترانه بود
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کنــد کــه خــداي   » بعــل«صــيدا رفتــه قربــاني خــويش را تقــديم     نوشــت کــه بهتــر اســت اســکندر بــه   

 و نـه  انـد  داريـوش  هـوادار  پافشاري کـرد آنهـا پاسـخ فرسـتادند کـه نـه           وقتي اسکندر . بزرگ است 

پـس از آن اسـکندر ضـمن يـک سـخنراني      . شهرشـان راه دهنـد   حاضرند که بيگانۀ مقـدوني را بـه       

اگــر صــور کــه پايگــاه دريــايي ايــران در مديترانــه اســت ســقوط        بــراي افــسرانش تــشريح کــرد کــه     

 و قبرس نه تنهـا تـصرف مـصر نـاممکن خواهـد بـود       نکند، با وجود نيروي دريايي ايران در صور    

بلکــه ممکــن اســت کــه يونــان نيــز از اطاعــت مــا بيــرون شــود؛ زيــرا شــهرهاي يونــان ازجملــه آتــن         

ــه      . انــد درصــدد فرصــتي بــراي خــارج شــدن از اطاعــت     امــا اگــر مــا صــور را بگيــريم سراســر فينيقِي

صور که از نظر شمار و تجهيـزات از      وقت نيروي دريايي ايران در        دست ما خواهد افتاد، و آن       به

 از اهميت بسيار زيادي برخوردار است هم شايد تحت فرمان مـا درآيـد، و پـس از آن قبـرس نيـز                     

ه و قبـرس در     در چنين حالتي، يعني زماني   . دست ما بيفتد     به ايران جدا شده   که شـهرهاي فينيقِيـ

خـاطر ايرانيـان بـراي     باشـند بـه  دست ما باشد، امکان اينکه دريانوردان و کشتيهاي صور حاضـر           

شـرايطي   يونان عالقه نشان دهند بسيار اندک خواهد بـود، بلکـه مجبـور خواهنـد شـد بـه       حمله به 

پـس از آن مـا بـا    . اطاعـت مـا درآينـد    که ما برآنهـا تحميـل خـواهيم کـرد گـردن نهنـد؛ و چـه بـسا بـه           

ن باشيم که در پشت اطمينان بيشتري خواهيم توانست براي تصرف مصر حرکت کنيم، و مطمئ      

افـسرانش گفـت    او حتي بـراي قـوت قلـب دادن بـه      . کند  سرمان هيچ خطري يونان را تهديد نمي      

 ۔خـداي صـور  ۔پـشت ديـوار صـور بـوده و هرکـول             ديـده کـه انگـار او در        در خـواب  که شـب پـيش      

درون شــهر بــرده اســت؛ و ايــن رؤيــا را     آمــده دســت راســتش را پــيش آورده دســت او را گرفتــه بــه    

  ١.کند سقوط صور تعبير مي  خدايي بهۀوعد

. حرکت درآورد  شهر بهۀصور آماده کرده براي محاصر اسکندر مردانش را براي حمله به

موقـع    بتوانـد بـه  شـاه  اسـکندر مقاومـت ورزيـد و بـر ايـن اميـد بـود کـه         ۀ هفت مـاه زيـر محاصـر       صور

 اسـکندر بـا پيـشنهادهاي     در اين اثنـاء فرسـتادگان      .دکنياريش شتابد و از سقوطش جلوگيري         به

ـهبزرگــان شــهرهاي کوچــک    اســکندر بــراي  ۀکننــد تــشويق اعــزام شــدند، و ســه تــا از ايــن     فينيقِيـ 

اســکندر  شــده بــههــائي  يروهايــشان ســوار بــر کــشتيشــان شــوريدند و ن شــهرها برضــد حکــام ايرانــي

ايـران از    رودس نيز همين موضـوع اتفـاق افتـاد و چنـد کـشتي نيـروي دريـايي                    ۀدر جزير . پيوستند

ــه نيــز يــک کــشتي بــا نيروهــاي تــازه     . اســکندر پيوســت  رودس بــه نفــس بــراي اســکندر    از مقدوني

هـائي کـه اسـکندر بـراي آنهـا فرسـتاده         قبرس و وعـده سرانوران اسکندر با أم مذاکرات م .رسيد

 زيــرا پخــش شــدن خبــر پيــروزي اســکندر و فــرار شــاه در ايــسوس بــر اهميــت       بــود نيــز نتيجــه داد، 
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 در قبرس نيز شـورش ضـد ايرانـي     . برده بود   از ميان  کلي  ه نهاده شوکت ايران را به     اسکندر صح 

ســوي   قــايق جنگــي بــه  ۱۲۰برپــا شــد و شــاه قبــرس بخــشي از جنگجويــانش را برداشــته ســوار بــر       

معنــاي از هــم    اينهــا بــه ۀهمــ .نيروهــاي اســکندر پيوســت  راه افتــاده در ســواحل صــيدا بــه   صــيدا بــه

زودي  بــه.  در ايــسوس بــودشــاهت سي ايــران در مديترانــه پــس از شکــ پاشــيده شــدن نيــروي دريــاي 

اينـک اسـکندر   . صيدا رسـيدند  يوناني نيز در چندين قايق جنگي به  نفِس    جنگجوي تازه  هزار۴

 بـراي رسـيدن   اميد صور.  داشت تا صور را از دريا مورد حمله قرار دهد           در اختيار  ناوهاي کافي 

 مقاومـت و پـس از آنکـه تلفـات     هفت مـاه  پس از    ر قهرمان  و اين شه   ؛فايده بود   بيکمک از شاه    

ــا درآمـــــدســـــنگيني بـــــر نيروهـــــاي اســـــکندر وارد آورد   شـــــهر وارد شـــــد  اســـــکندر وقتـــــي بـــــه .  ازپـــ

، کــشتن رفتنــد مــردان شــهر بــه همــۀ . دســتور داد کــه بــر هــرکس دســت يابنــد بکــشند ســپاهيانش بــه

برطبـق  ۔ اسـارت گرفتـه شـدند و بعـد       شدن بودنـد بـه       که قابل فروخته   نوجوانِ پسر و دختر    هزار۳۰

کَنه شـد      صـور بـه  . فـروش رسـيدند   در مزايـده بـه   ۔ها  يونانيۀرسم ديرين  کلـي ويـران و خـالي از سـ. 

شــده را نيــز  شــاه صــيدا کــه شــهرش را داوطلبانــه تــسليم اســکندر کــرده بــود پادشــاهي صــورِ ويــران   

  ١).م  پ٣٣٢سال (تحويل گرفت 

ي شــمال عربــستان نيــز کــه ســرزمينهاي پرنعمــت شــام را     در ميــان ايــن آشــوبها قبايــل بيابــان   

راه افتادنـد و کـشتزارها و باغهـاي     سـوي آن سـرزمينها بـه    هـاي بزرگـي بـه      دفـاع يافتنـد در دسـته        بي

اسکندر هيچ اقدامي براي . بسياري را از بوميان تصرف کرده در سرزمينهاي شام جاگير شدند

داد کــه بوميــان را ايــن  م نــداد؛ زيــرا تــرجيح مــيممانعـت از خرابکاريهــاي عربهــاي بيابــاني انجــا 

  .تر گردد واردان تضعيف و ذليل کنند تا در اطاعت داشتنشان آسان تازه

   مصر فلسطين وسقوط. ۴

ه   سراسـر  سـقوط   و صورفتح و تخريب     پس از  تـسخير  )  لبنـان نـام گرفـت   زودي  بـه کـه    (فينيقِيـ

رسـيد کـه   غـزه  شـهر   جنـوب شـد تـا بـه       او سـپس راهـي      . شهرهاي فلسطين براي اسکندر آسان بود     

 غـزه آخـرين شـهر    . جنـوب سـاحل دريـاي مديترانـه بـود     چهار کيلـومتري   ۀدر فاصل شهري بزرگ   

يکــي از (زمــان نَبطــي بودنــد  شــرق آن کــشور بــود، و مــردمش در آن  شــمالي مــصر در گوشــۀ شــمال 

 .اسـکندر نبـود    بـه غـزه آمـادۀ تـسليم   ). زبان عربـي بـود    هاي قوم سامي که زبانشان نزديک به        تيره

ــهر  ــکندر شـ ــره گرفـــت اسـ ــان و . را در محاصـ ــا ايرانيـ ــات   نبطيهـ ــد و تلفـ ــزه مقاومـــت ورزيدنـ  در غـ

طــول    غــزه دومــاه بــه  ۀمحاصــر .کردنــدرا نيــز مجــروح    خــود ويآوردهســنگيني بــر اســکندر وارد   

                                                 
  .۲۴ -۱۵/ ۲:  مشروح وقايع جنگ صور در آريان، لشکرکشي اسکندر-1
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ر بـــسيا و تلفــات   در دفــاع از شــهر جانهايــشان را فـــدا کردنــد    بـــوميانجاميــد و ده هــزار ايرانــي و    

ــپاه اســـکندر گرفتنـــد نيـــز ســـنگيني  ــا . از سـ ــپاهياناســـارت   بـــهغـــزه فرمانـــداردر حـــين درگيريهـ  سـ

 بـود کـه    اسـکندر  دليـر کـرد يـک نمونـه از رفتـار             مـرد  رفتـاري کـه اسـکندر بـا ايـن            .اسکندر درآمـد  

، آماج بودشدت زخمي و در شرف مرگ  که به   ي در حال  اين اسير . داد  جا انجام مي    البته در همه  

 پاهـاي او را  ۀ دسـتور داد پاشـن  او. مي شد که اسکندر از مـردم مقـاوم غـزه در دل داشـت       خش ۀهم

 دور شـهر  اسـب بـسته او را بـه     آن گذراندند و طناب را بـه  از درون با چوب سوراخ کردند و طناب     

 پس .تدريج جان بدهد  خراش به  هاي شديد و فريادهاي جان      کشيدند تا در زير شکنجه    بر زمين   

 کــرد و زنــان و کودکـــان را بــرده کــرد تـــا در     همــۀ مـــردان شــهر را اســکندر کـــشتار    ســقوط غــزه،  از 

اومستد کـه از جنايـت   . کلي ويران و خالي از سکنه شد         به   غزه .معرض فروش بگذارد    بازارها به 

گــرِي معمــول، زنهــا و   بــا وحــشي«نويــسد کــه  رنــج آمــده اســت مــي  اســکندر در ايــن شــهر مقــاوم بــه 

هـاي همـسايه    دسـت تيـره   بردگـي فروختـه شـدند، و جايگـاه شـهر بـه              د بـه  هائي که گرفتـار شـدن       بچه

 را اســکندر تحويــل  غــزههــاي  يعنــي ويرانــه١».داده شــد، ولــي در خــوِد شــهر کــسي نــشيمن نکــرد  

  .نشين شد زمان منطقۀ غزه عرب  از آن.قبايل بياباني عرب داد

اسـپارت   رخـشم بودنـد بـه   يونانيانِ اناتولي کـه از جنايتهـاي اسـکندر در يونـان د     بسياري از 

گزارشـها کمکهـاي مـالي از ايـران دريافتـه       بنـابر   شاه اسپارت نهادند، که    در اختيار  رفته خود را  

 کريــت نيــز ۀ و بيــشتر ناوهــاي جزيــرفينيقِيــه  ايــران درناوهــاي فــراريِ. بــود تــا يونــان را آزاد ســازد 

 يکـي از افـسران يونـاني    .ندشاه اسپارت پيوستند تا در جنگ او براي نجات يونان شرکت کن    به

 بود، بهترين ناوهاي فـراري طـرابلس را برداشـته    کيليکيەنام امينتاس که پيشتر در    تابع ايران به  

قبـرس حملـه کـرده خـود را جانـشين شـهريار پارسـي مـصر ناميـد                     با چهارهزار داوطلب يوناني بـه     

 در ئي نيروهـا را گرفـت و قبـرس  او . بودکشتن رفته      به  همراه داريوش بود و    که در جنگ ايسوس   

ولــي وقتــي . دســت اســکندر شــود  مــصر رفــت تــا مــانع افتــادن آن کــشور بــه    قبــرس فــراهم آورده بــه 

ــه ــاد   بـ ــيد، مـــصر آمـ ــکندر ۀمـــصر رسـ ــذيرايي از اسـ ــورش پـ ــود، و او و  و در شـ ــرادش بـ ــهافـ دســـت   بـ

  .کشته شدند شورشيان

 چنـدين شـهر   تـا کنـون   توهمي بودند خبر نداشتند که اسکندر        آرزوي آزاديِ  مردمي که در  

ــه و  ۀرا از صــــحن ــه را بقايــــاي مــــردم آن شــــهرها  گيتــــي برانداختــ ــا .  اســــتبردگــــي افکنــــده  بــ آنهــ

هرجا برسـد    نازل شده است و بهبر جهاندانستند که اين مرد يک غضب آسماني است که      نمي

  نويــسندگان يونــانيۀاســکندر را همــ. ارمغــان نخواهــد بــرد جــز بردگــي و فقــر و فالکــت بــهچيــزي 
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رفتارهائي سخن  از چنان مين ستايشها در هاند؛ ولي داليلي که براي خودشان داشتند ستوده      به

شــمار  نکوهيــده بــه ۔انديــشي و هــر انــسان نيــک۔ زمــان ي ايرانيــان آنگــذار ارزشانــد کــه در  گفتــه

 گونـه  نآ به۔ چشم بر راه چنين مردي بودند که  در اناتولي و مصر  ايران ۀزيرسلطاقوام   .رفت  مي

زودي سر برسد و آنهـا را    به۔آنها وعده داده بود که در ارتباطات پنهانيش با شخصيتهايشان به    

بـــدبختي ضــعيفان تــاريخ هميــشه ايـــن بــوده کــه هربــار بـــراي       . شــان برســاند    آرمــاني »آزادي «بــه 

ايــن «ايــن اميــد کــه  انــد، بــه آورده ي روي مــينفــس دشــمن تــازه  بــهگــر ســلطهرهاشــدن از دســت يــک 

ــا ــا بعـــدتر متوجـــه مـــي . » دوســـت اســـتيکـــي حتمـ انـــد کـــه ايـــن يکـــي از آن يکـــي بـــدتر و    شـــده امـ

. ار گذشته بوده استاز کاند که ديگر کار     شده  تر است، و زماني متوجه اشتباه خود مي       بار  زيان

ه اين همان چيزي بود که برسر مردم انـاتولي و            زيـرا اسـکندر پـس از    . رسـيد و شـام     و مـصر     فينيقِيـ

 بــرد تــا فرهنــگ و عــادات يونــاني برآنــان   از ميــانچيــز ايــن ملتهــا را مينها همــه ســرزتــسلط بــر ايــن

،  ديگر نتوانستند کمـر راسـت کننـد        فينيقِيه اسکندر، مصر و شام و       از فتوحات  پس. تحميل کند 

 در ســـايۀ کـــه  ي در حـــال را بـــراي هميـــشه ازدســـت دادنـــد؛   شـــان هويـــت ملـــي  هـــستي تـــاريخي و  و

  را حفــظ کــرده بودنــد و فرهنــگ و شخــصيت و   يخي خــويشهمــۀ هويــت تــار  ي ايــران شاهنــشاه

. داشـتند  خودشان را) خط و نگارش وو قوانينِ مدني آداب و رسوم  دين و زبان و  يعني  (هويت  

آمــدن اســکندر خــط و نگــارش مــردم ايــن ســرزمينها کنــار نهــاده شــد تــا نگــارش يونــاني          ولــي بــا 

 پرســتِي خرافــه يــن نــويني مبتنــي بــر   رســميت يابــد؛ ديــن مــردم ايــن ســرزمينها ممنــوع گرديــد تــا د       

يوناني رسميت يابد و شاه مقدوني جاي خداي آسماني را بگيرد؛ بـا ارزشـهاي فرهنگـي مـردم             

آنچه اسکندر مقدوني براي مردم     . اين سرزمينها مبارزه شد تا فرهنگ يوناني جايش را بگيرد         

 ملـي و ديـن و فرهنـگ و    عيار بود کـه هويـت      اين سرزمينها آورد نه آزادي بلکه يک اسارت تمام        

  . برد از ميانچيز اين اقوام را همه

 بـراي مـردم     بـه دو سـده    در خـالل نزديـک       جانشينانـشان عدالتي کـه داريـوش و خـشيارشا و          

تصوير کـشيده بـود    انسان کامل به هائي از   شاهان ايران در آن کشور چهره      مصر آورده بودند، از   

 چنـان رفتـاري بـا    در دودهـۀ اخيـر  ولي .  برقرار بودتمام در مصر سدۀ و رضايت از ايران براي دو     

ويـژه   مردم مصر از رفتـار اردشـير سـوم بـه          . جا گسترش داد    در همه  شد که نارضايتي را      مردم مصر 

مـدتها پيـشتر بـا برخـي از       و اسـکندر نيـز از   ،شـدت رنجيـده بودنـد        بـه  اپـافوس خدايشان  شتن  از ک 

. داد  آزادي مــيۀآنهــا وعــد  و بــهطــاتي داشــتارتبا و خانــدانهاي فرعــونِي ســابق  مــصريکاهنــان

ــان         ــار اســـکندر بـــراي تـــسخير مـــصر را آسـ ــز کـ ــاني در مـــصر نيـ ــپاهي مـــزدور يونـ ــزاران سـ وجـــود هـ

ــهســقوط  در مــصر پــس از شــهرياري ســقوط مــصر فــراهم بــود و دســتگاه   ۀ زمينــ.کــرد مــي بــا فينيقِي 
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فايـده اسـت و    کندر بـي  اسـ در برابـر  دانست که هرگونـه مقـاومتي        شورشهاي داخلي مواجه شد و    

 مــصر کــه در اثــر ســران تــسليم اســکندر شــد و مــصر بــدون مقاومــت. ند اســکندرخواهــانمــصريان 

پيشواز اسکندر رفتند   اسکندر نجاتبخش است، به پنداشتند که   مي نشانتبليغات اخير روحانيو  

ر امــوال و داراييهــاي موجــود د  همــۀ و اســکندر مثــل يــک قهرمــان ملــي وارد شــهر ممفــيس شــد و  

 ۀئي که اسـکندر در خزانـ       اند که طال و نقره      مورخان نوشته . تملک درآورد   مصر مصادره کرده به   

او در مصر اعالم کرد که فرزند . بود) ن ت۲۴۰ُبيش از ( هشتصد تاالن بالغ بردست آورد    مصر به 

 ۀآمــون يــک خــداي ديرينــ. ديــدار پــدرش در معبــد آمــون نائــل آيــد خــداي آســمان اســت و بايــد بــه

عنـوان آمـادگي    بـه ( که در کـشتِي زرينـي نشـسته بـود     بيابان ليبيا بودمعبدباشکوهي در  ي در   مصر

از زمـاني کـه يونـان جـزو متـصرفات فرعونـان بـود ايـن           ).زمـين   آسـمان و بازگـشتن بـه        براي سفر بـه   

شد، و در چندين مکان در خـاک اصـلي يونـان پرستـشگاهها      ها پرستيده مي  يونانيدر ميانخدا  

هـا بـراي کارهـاي بـسيار مهمـي کـه داشـتند از         يونـاني .  براي اين خدا ساخته بودند ائيه  پيکرهو  

حتـي دوتـا از نياکـان اسـکندر نيـز زمـاني از          . کردنـد   معبد آمون درخواست الهام و راهنمائي مـي       

 ۀ عقيــدتي اســکندر بــا ايــن خــدا در مــصر يــک رابطــ  ۀلــذا رابطــ ١.ايــن خــدا الهــام خواســته بودنــد 

آمـــون  نهـــاد و در آنجـــا آمـــون از معبـــد آمـــون زيـــارت کـــرد و دســـت در دســـت او.  بـــودخـــانوادگي

کــه   کــه او فرزنــد حقيقــي خــداي آســمان اســت و تــا وقتــي      وحــي کــرد او  کــاهن معبــد بــه  توســط  بــه

زودي  او وحـي کـرد کـه بـه     توسـط کاهنـان بـه    آمـون بـه  نيـز   .آسـمان برگـردد سـلطنت خواهـد کـرد       به

همراهــان   اســکندر بــهۀاشــار بنــابر بــود کــه کــاهن آمــون در آنجــا .سراســر جهــان را خواهــد گرفــت

اسکندر گفت کـه بايـد او را ماننـد خـداي آسـمان مـورد پرسـتش قـرار دهنـد، و ايـن همـان چيـزي                   

کـرد کـه نـه پـسر      زمـان ادعـا مـي     کـه تـا آن   او.  در آرزويـش بـود     تر از مـدتها پيـش     اين جوانک بود که   

 و تـصريح  ناميـد  آمـون   پـسر  را ذات آسـماني و       خـودش  بعد   از آن به   فيليپ بلکه پسر آپولون است    

 او وحي آمون را چندان باور کـرده بـود کـه            . که آمون باشد   است پسِر تنها خداي جهاني     که کرد

نــزد (نــزد او  شــکِل مــاري بــه بــار بــه او اطــالع داد کــه خــدا يــک مــادرش نوشــت بــه ئــي کــه بــه در نامــه

خويش را در مـادر اسـکندر دميـده اسـت و     آمده است، و اين نشانۀ آن است که او روح    ) مادرش

آنهــا گفتــه کــه روح   انــد کــه خــدا بــه   او خبــر داده اســکندر از ايــن روح اســت؛ و کاهنــان مــصري بــه   

نـزد مـادر اسـکندر رفتـه و بـا او درآميختـه اسـت، و از ايـن نظـر او پـسر            بـار بـه   مسِس يک فرعون اُح 

    ٢.ايش جاري استمسِس نيز هست، و خون فرعونان بزرگ در رگه فرعون اح
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مــسِس ۔چنانکــه درجــاي خــود شــناختيم۔ آخــرين فرعــون بــزرگ مــصر و همزمــان          ايــن اح

کــوروش بــزرگ بــود کــه يونــان و قبــرس و جزايــر دريــاي مديترانــه را در قلمــروش داشــت، و آثــار     

  . يادگار نهاده بود بسياري از خودش در يونان به

شـدند کـه ديـن کهـن خـويش را       و مجبـور مـي   با خدا شدنِ اسکندر در مصر، يونانيانِ سپاه ا        

ايـن امـر هرچنـد کـه     .  مـصريان بـود   پرسـتِي  رها کـرده اسکندرپرسـتي کننـد کـه شـکل نـوين فرعـون         

ــائين ــالهاي بعـــدي بـــراي       ۔چنانکـــه پـ تـــر خـــواهيم ديـــد۔ بـــدون اشـــکال پـــيش نرفـــت، ولـــي در سـ

  . ها جا افتاد مقدونيها و يوناني

 مـــردم خاورميانـــه بـــا خـــدا شـــدِن اســـکندر در  رفتـــِيدو ســـده تـــالش ايرانيـــان در راه رشـــد مع

رفـت کـه در ميـان         هـاي خـوِد يونانيهـا مـي         باورهاي خرافـِي بـدتر از خرافـه       . آستانۀ فروريختن بود  

  .گير شود باور همه هاي خرافه هلني

زمــاني کــه اســکندر در مــصر بــود اســرائيليان ســامره کــه هواخــواه ايــران بودنــد شــوريدند و      

ــدار منـــصوب ا  ــده بـــوده۔         فرمانـ ــي مرتکـــب شـ ــه جنـــايتي بزرگـ ــوم نيـــست چـ ــکندر را ۔کـــه معلـ سـ

اسـکندر بـا شـنيدن ايـن خبـر بـا شـتاب بـه شـام رفـت، مـردم سـامره را چنـان                   . زنده سوزاندند   زنده

 ۳۳۱سـامره در سـال     . گاه روي آبادي نديد     کشتار و شهر سامره را چنان ويران کرد که ديگر هيچ          

اسـرائيل   بـاقي مانـد تـا نـشانۀ ادامـۀ حيـات قـوم بنـي            ) روشـليم ا(تاريخ پيوست، ولي يهـودا        م به   پ

  .شان نابود شده است شاد بودند قرنه  مردم يهودا از اينکه رقيب چندين.باشد

  لمگَگاؤجنگ . ۵

نفــس برآمــد و درعــين   آوري نيــروي تــازه شکــست ايــسوس در صــدد جمــع  پــس از داريــوش

 را بـا او برقـرار کنـد و ايـران را از        بخـش   ترضايحال با اسکندر مکاتبه کرد شايد بتواند صلحي         

اينک جنگ قدرت رقيبان برسر سلطنت در ايران با شدت تمام         . تباهي ناشي از جنگ برهاند    

جريـــان افتـــاده بـــود، و بخـــش اعظـــم نيـــروي داريـــوش ســـوم مـــصروف ســـرکوب شورشـــهاي            بـــه

کـه اسـکندر صـور     زمـاني . گرفت شد و فرصت مقابله با خطر اسکندر را از او مي        خواهان مي   تاج

 بلندپايـه بـراي اسـکندر فرسـتاد     هيـأت ئي که همراه يـک   را در محاصره داشت، داريوش درنامه     

طور  تصرف اسکندر درآمده است را دولت ايران به او پيشنهاد کرد که زمينهائي که تاکنون به به

د فـــرات آورد، و مـــرز بـــين دودولـــت مقدونيـــه و ايـــران را رو  شـــمار مـــي رســـمي قلمـــرو اســـکندر بـــه

اســکندر نوشــت کــه حاضــر اســت بــراي برقــراري پيونــد دوســتي و مــودت،     او ضــمنا بــه. دانــد مــي

ــه   ــي از دختـــرانش را بـ ــزار ۱۰همـــسري اســـکندر درآورد و   يکـ ــيش از  (تـــاالن هـ ــن۳۰۰بـ  نقـــره ) تـُ
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 داريـوش نوشـت کـه اگـر حاضـر باشـد          اسکندر در پاسخ به   . او بپردازد   عنوان غرامت جنگي به     به

وقــت او تــصميم  پادشــاه آســيا بدانــد آن  رســما  رااســکندر اســکندر واگــذارد و  را بــهپادشــاهي کــه

 پيشنهاد ازدواج با دختـر داريـوش نيـز نوشـت کـه او اگـر دلـش                   ۀدربار. مقتضي را خواهد گرفت   

زنــي بگيــرد، چــه داريــوش راضــي باشــد و چــه نباشــد ايــن کــار را           بخواهــد دختــر داريــوش را بــه   

  ١).نددر اسارت اسکندر بودهمراه مادرشان  به داريوش خترهر دو دزيرا (خواهد کرد 

 ايـران در حـين وضـع حمـل       ۀ بـود شـهبانوي اسيرشـد      وقتي اسکندر از مصر برگـشته در شـام        

دســتور  ، و بــهآغــوش مــادر شــاه درگذشــت    درمامــا اثــر نبــودن پزشــک و  اردوگــاه اســکندر در  در 

. رسـم ايرانيـان دفـن کردنـد     را بـه   وي باشکوهي بـراي او ترتيـب داده شـد و        ۀاسکندر تشييع جناز  

ــه     ــاه کـ ــادِر شـ ــزاِن مـ ــاهرايکـــي از کنيـ ــه   ازظـ ــه بـ ــران رفـــت   اردو گريختـ ــه   (ايـ ــکندر او را بـ ــايد اسـ شـ

داريـوش رسـاند و    ، خبـر ايـن واقعـه را بـه    )تدبير فرستاد تا خبر مرگ شهبانو را به شاه برسـاند      اين

 خواهر رفتار کرده و با مادر و دختران شاه نيز  مثل استاتيراشهبانو  او اطالع داد که اسکندر با         به

  ٢.کنند گرفته است وآنها جز دوري از او احساس هيچ تنگي نمي در پيش چنين رفتار نيکويي

کـه از پيـشتر در ميـان    مخالفتهـاي   وارد شـده بـود،   داريـوش سـوم  سوس بـر  يشکستي که در ا  

ايـــن رقيبـــان در کـــشور برضـــدش او وجـــود داشـــت و تبليغـــاتي کـــه  بـــسياري از رقبـــاي او نـــسبت بـــه

 داريـوش را  پـا خاسـته بودنـد    تاج و تخت به اميد دستيابي به  و مدعياني که از هرسو به کردند،  مي

. سرنوشت شومي براي ايـران گـره زده شـده بـود کـه هـيچ گريـزي از آن نبـود             . تضعيف کرده بود  

 ۳۳ (ادل هــزار تــاالن بزرگــي معــۀميــد شــد، جــايزااوقتــي از مــذاکره و صــلح بــا اســکندر نداريــوش 

ِر اسـکندر مقـرر        نقره )تُن اعـالم داشـت کـه هـرکس سـر او را بـراي وي ببـرد ايـن                  هکـرد   را براي سـ 

ولـــي بخـــت از ايـــران برگـــشته بـــود و تـــدابير داريـــوش کـــارگر . جـــايزه را دريافـــت خواهـــد داشـــت

در . ا بتــازد و اســب تقـدير در زيـر پــاي اسـکندر بـود تــا هرگونـه کـه مايــل باشـد در آسـي        ،افتـاد  نمـي 

ر سـ   امنيت خاورميانه به    و و آرامش دوران ثبات     متمدن و  بر جهان قيقت دوران سروري ايران     ح

 خاورميانـه و جهـان در آسـتانۀ بازگـشت     .مده دوران اسارت و فالکت خاورميانه فرارسيده بـود    آ

  .به دوران ماقبل هخامنشي بود

ا شورشــهاي داخلــي  داخــل کــشور بــ   مجبــور شــد کــه در    ايــسوساز شکــستپــس داريــوش 

 مجــددش بــا ۀتحليــل بــرد بلکــه مقابلــ  همــين امــر نــه تنهــا نيــرويش را بــه   مخالفــانش مقابلــه کنــد و 

 و شاماسکندر فرصت داد که  تأخير انداخت و به  بود بهروي پيشاسکندر را که همواره در حال 
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ي بـود و  اين مدت گرفتار مشکالت داخلـ  همۀ  درداريوش. تصرف درآورد فلسطين و مصر را به   

امـور   سروسـامان دادن بـه   مجبور بود که امر ايران را مقدم بر امر کـشورهاي تابعـه قـرار بدهـد و بـه      

  .فرصت مناسبي واگذارد شود، و مواجهه با اسکندر را بهداخلي کشور مشغول 

رخَە شـهر   در کنـار   حرکت کـرد و   رودان  ميان سوي  به از راه حلب   اسکندر  از فـرات  مـيش  کـَ

موصــل   وقتــي او بــه.راه افتــاد  شــرق بــهســوي راه حــران بــه و از  شــدرودان ميــانک گذشــته وارد خــا

 ايــن واقعــه را شــگون تلقــي کردنــد و گفتنــد کــه آســمان  بينــانش فــالگرفتگــي رخ داد؛ و  رســيد مــاه

 اسکندر براي ماه و خورشيد قرباني داد و از آنها براي .اسکندر است در کنار برضد ايرانيان و

ــگَگاؤي بنــام کنــار روســتائ داريــوش در ايــن واقعــه  پــس از چنــدروز. لبيــدپيــروزيش مــدد ط در لم 

هـاي شـهر تـاريخي نينـوا      اينجـا بـا ويرانـه   . )م  پ۳۳۱مهرمـاه   (رو شـد  روبـه  بـا اسـکندر    شرق دجله 

 سال پيش  ۲۸۰ئي نداشت؛ و شايد همان جائي بود که            چندان فاصله  ۔پايتخت باستاني آشور  ۔

 نبرد کرده و شکست خورده بود، و همان پيروزي خشَتره آشوري با هواز آن نيروهاي آخرين شا

ي ايــران را بنيــاد  شاهنــشاه جهــان را رقــم زد و  ۀدســت آورد تــاريخ آينــد    در آنجــا بــه خــشَترکــه هو

اش را  ي کـــه اســـاس و هـــسته شاهنـــشاه کـــه عمـــر همـــان  اراده کـــرده بـــوداکنـــون سرنوشـــت . نهـــاد

  و شـکوهمندترين   پهنـاورترين    بـه   بـزرگ  داريـوش بـوجيە و     کـام  نهاده و توسـط کـورش و         خشَترهو

  .حد خويش رسيده بود در همين نقطه خاتمه يابد

نهايت ضـعف   خواهانِ رقيبِ داريوش در ايران ارتش او را به       شورشهاي سراسري قدرت   

مورخان يونـاني  ولي . رسانده بود و او چندان نيروئي براي مقابله با اسکندر در اختيار نداشت         

ند کـه سـپاه داريـوش متـشکل از چهـل هـزار سـوار و                نويـس   مي بزرگ کردن پيروزي اسکندر      براي

 شمار سپاهيان اسکندر هفـت هـزار سـوار و چهـل هـزار       و فيل هندي بود؛     ۱۶يک ميليون پياده و     

کـه از سـپاه اسـکندر     ي در حال يونانيها آنست که   آميز  جالبترين نکته در گزارش مبالغه    . پياده بود 

   ١.کشتن رفتند ن کشته نشدند، افزون بر سيصدهزار تن از ايرانيان بهبيش از صدت

انــد، ولــي اوضــاع و احــوالِ آن روزگــار      چنــين نوشــته زنانــه۔  ۔الف مورخــان يونــاني گرچــه

ي که ميان چنـدين مـدعي سـلطنت در کـشور در        ئ  سبب جنگ داخلي گسترده     که به  دهد  مينشان  

 نداشـت، و   در اختيـار  هـيچ بخـش از ايـران را        ودانر  ميانداريوش سوم جز سرزمين     جريان بود،   

 وضعيت داريوش سـوم  .کمتر از سپاه اسکندر بودشايد مار افرادش بسيار اندک، و    رو ش   از اين 

  .ايران بود زمان ۔درست۔ شبيه وضعيت يزدگرد سوم ساساني در زمان حملۀ عرب به در اين

اگـــر شکـــست . شـــدن نداشـــتند  جـــائي آمـــده بودنـــد کـــه هـــيچ راهـــي جـــز پيـــروز مقـــدونيان بـــه

                                                 
  .۱۶ -۷/ ۳: جنگ گاؤگمل در آريان، لشکرکشي اسکندر مشروح وقايع -1
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ايرانيــان در دو دور نبــرد ســپاه    . رفتنــد  کــشتن مــي  يافتنــد راه بازگشتــشان بــسته بــود و همــه بــه      مــي

اســـکندر بـــرآن بـــود کـــه شـــخص  . عقـــب نـــشيني کردنـــد اســـکندر را شکـــست دادنـــد و مجبـــور بـــه 

گر يکـــدي  و داريـــوش و اســـکندر بـــهتاخـــتقلـــب ســـپاه داريـــوش  او بـــه. بينـــدازدداريـــوش را ازپـــا 

شـاه را از   رانِ شـاه نشـست و    بـه  سـوي داريـوش پرتـاب کـرد         زوبيني که اسکندر به   . ور شدند   حمله

 کشته شده است آشفته شدند و در ايـن حالـت           شاهخيال آنکه     ايرانيان به . گردونه برزمين افکند  

داريــوش توانــست بــا چــاالکي . ســپاهيان اســکندر بــا شــدت تمــام آنهــا را مــورد حملــه قــرار دادنــد

تعقيـــب  اش بـــه  زبـــدهافـــسراناســـکندر و . اســـته خـــودش را از دســـترس اســـکندر دور ســـازد    برخ

 شــاه پنداشــتند کــه مــي گرچــهايرانيــان . او دســت يابنــد بــرکــه داريــوش پرداختنــد ولــي نتوانــستند  

ولــي . اسـت جانانــه بـا دشـمنان جنگيدنـد و نزديـک بــود کـه آنهـا را در هـم شـکنند         کـشتن رفتـه    بـه 

توانـستند بکننـد،    شدن تصور ديگري نمي شدن يا کشته   ز جنگيدن و پيروز   ج  چونکه مقدونيان به  

چـون دوطـرف دسـت از جنـگ         .  ادامـه يافـت    تـاريکي شـب   نبرد تا   . کار بردند    توانشان را به   ۀهم

دانـستند کـه او زنـده اسـت يـا کـشته شـده          نگـران بودنـد و نمـي   شاهکشيدند، ايرانيان که از غيبت  

.  بنشينندشاهاز اثري شدن  انتظار يافت يل عقب نشيني کنند و به ارب  است، تصميم گرفتند که به    

را دلگـرم   همگـان اطـالع دهـد و آنـان     اردوگاه وارد شد تا زنده بودنش را بـه         هاي شب شاه به     نيمه

نشيني کند و نيـروي       عقب همدان  به  که او پس از مشورت با سرداران سپاه تصميم گرفت        . سازد

درپي اين تصميم،   .  با اسکندر مقابله کند    مجدداصت مناسبي   آوري کرده درفر    نفس جمع   تازه

  ).م پ۳۳۱ مهرماه ۱۲ (سوي همدان حرکت کرد شب به همان درشکستۀ داريوش   درهمسپاِه

 آنکه مدعيان سلطنت و دشمنان خويش را متوجـه خطـر   اقدامات داريوش سوم براي   ولي  

، و او نتوانــست نيــروي نتيجــه نرســيد هکــشور برگردانــد بــ  را بــه وحــدت هــا ســازد و جــدي مقــدوني

ــا دشـــمن فـــراهم آورد      ــافي را بـــراي مقابلـــه بـ ــپهدارانِ غيرپارســـي کـــه در جنـــگ     .کـ  برخـــي از سـ

گمل دانستند که کار داريـوش تمـام اسـت،          گاؤشکست   پس از    داريوش بودند  در کنار    گملگاؤ

 از ايــن رپاتيــکآتَ از ســران قبايــل  آذربايجــاني يــک ســپهدار  .و درصــدد جــدايي از او برآمدنــد  

. بعد درصدد شد که بخش شمالي ماد را براي خودش نگـاه دارد         او از اين هنگام به    . جمله بود 

در انـد،   نوشـته » بارياکس«زمان يک سپهدار ديگر مادي که نامش را در منابع يوناني     در همين 

نيـست کـه ايـن      معلـوم   . رقابت افتـاد     به آتَرپاتيکي  اين سپهدار  سلطنت بود و با      دستيابي به  تالش

انــد؛ ولــي چندســال بعــد کــه اســکندر سراســر     مــدعيان بــا اســکندر ارتباطــات يــا قرارهــائي داشــته   

 را کــه در  مــاديشــد؛ باريــاکسِ  در ارتبــاط  بــا اســکندر آتَرپــاتيکي  ايــن ســپهدار ايــران را گرفــت 

عقـد ازدواج   اسکندر هديه کـرد، و دختـر خـويش را نيـز بـه             جنگ شکست داده اسير کرده بود به      
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 بـــراي آنکـــه ايـــن  اســـکندر. نـــام پرديکـــاس درآورد يکـــي از نيرومنـــدترين ســـرداران اســـکندر بـــه  

   بـا انتـساب بـه    مادِ شمالي را کهسپهدار آترپاتيکي را براي هميشه در اطاعت خويش نگاه دارد        

 در اين سرزمين که تا رود ارس امتداد داشت سلطنت .او سپرد  بهشديکان ناميده آتَرپات قبيلۀ او

ايـن همـان   .  و اين نام براي هميشه بـر روي ايـن سـرزمين مانـد         مختاِر آتَرپاتيکان تشکيل شد   خود

قبيلـۀ آترپاتيکـان در   . نا در آن برقرار بـود        ماد سلطنتِ مان   ادشاهِيپسرزمينهائي بود که پيش از      

ــا بخـــشي از قبايـــل تـــشکيل  آن ــا بودنـــد و ســـپس بـــه شاهنـــشاهي مـــاد    دهنـــدۀ ســـلطنت مـــان  زمانهـ نـ

  .وضع ماقبل ماد برگشته بود آذربايجان پس از شکست داريوش سوم به. دپيوستن

 و مجبــور شــد کــه بــراي   داريــوش پــس از فــرار از گاؤگمــل نتوانــست کــه در همــدان بمانــد،    

در ايــن .  او در اثــر شــورش مادهــا از همــدان گريخــتظــاهرا. مرکــز ايــران بــرود گــردآوري نيــرو بــه

اما داريوش ايـن  .  ادعاي سلطنت داشت   داتَە  اخش نام  هسپهداري ب هنگام در ايران شمالي نيز      

ــرد      ــداني کــ ــتگير و در ري زنــ ــشور شکــــست داده دســ ــمال کــ ــرد را در شــ ــدترين رقيــــب  . مــ نيرومنــ

 و مـا شـکل    ناميـده شـده اسـت   بـسوس  در نوشـتۀ يونانيهـا  زمان سپهداري بـود کـه      داريوش در اين  

 برخــود اردشــير چهــارم بــود لقــب بــاختريە کــه شــهريار ســپهدارايــن . دنــيم درســت نــامش را نمــي

در  تـوان داريـوش   ۀهمـ . دانـست و بخـشي از ارتـش را بـا خـود داشـت              مي شاهنشاهنهاده خود را    

، و اسـکندر در ايـن ميـان در حـال پيـشروي در      شـد   مـي  هـدر مقابله با شورشهاي مـدعيان سـلطنت        

  .درون خاک ايران بود تا کار شاهنشاهي را يکسره کند

  سقوط بابل و شوش. ۶

ـل عمـــر  گاؤ در داريــوش ســـوم بــا شکـــست   بـــودســر رســـيده  بـــه عمــالً   ايـــرانيشاهنــشاه گَمـ  .

 تــوان تــصور نمــود کــه پــس از      مــي.ســوي بابــل حرکــت کــرد     و بــهگرفــت اربيــل را  شــهراســکندر

هاي مهـم سـر     در شـهر  ) هـا   هـا و بـابلي      ها و کلداني    آشوري (رودان  بوميان ميان گمل،  گاؤشکست  

 بابل را هموار کردند؛ زيرا رودان مياندستيابي اسکندر برشهرهاي    ۀشورش برداشتند و زمين     به

ِر ؛ يعنــي فرمانــداتــصرف اســکندر درآمــد بــدون هــيچ مقــاومتي بــه  )يشاهنــشاهســومين پايتخــت (

ا سـربازان بـومي بودنـد۔             مجبـور شـد کـه    ديـد  مـي  برضـد خـود   بابل چون نيروهايش را ۔کـه حتمـ ،

 در بابــــل چندهفتــــه اســــکندر و ســــپاهيانش ١.هــــداو تحويــــل د تــــسليم اســــکندر شــــده شــــهر را بــــه

                                                 
زاد در قادســـيه پـــيش آمـــد، مـــردم   پـــس از شکـــست رســـتم فـــرخ در زمـــان يزدگـــرد ســـوم همـــين وضـــعيت-1

رودان پــس از شکــست ارتــش ايــران در قادســيه وارد شــورش شــدند، بابــل بابــل داوطلبانــه تــسليم   ميــان

 .زمان پايتخت ايران بود يسپون رسيدند که در آنکنار ت وقاص شد، و عربها پس از آن به سعد ابي
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مقدونيـه فرسـتادند،      آوري کـرده بـا کاروانهـائي بـه          استراحت کردند، اموال خزائن بابل را جمع      

هــاي  اسـکندر نامــه نوشـته بـود کـه نوشـته      گويـا ارسـطو بـه   . راه افتادنــد  بـه خوزسـتان  قـصد  بـه آنگـاه  

دست بـرادرزادۀ    بابل را بر بار شتر کرده بهعلمي بابل را براي او بفرستد، و او اسناد رصدخانۀ   

گينانه خبِر تاراج کليـۀ تأليفـات     اين گزارش شرم   ١.ارسطو که همراهش بود براي ارسطو فرستاد      

همــين تأليفــات بــود کــه بــسيار  . دانــشمندان بابــل اســت کــه بــرروي پوســت تهيــه شــده بــوده اســت  

 اينکـه چـه   .شناسـيم  ي رسـاند کـه مـا مـي    آن مقـام علمـ   مورد اسـتفادۀ ارسـطو قـرار گرفـت و او را بـه       

انــد؛  يونــان فرســتاد گزارشــها چيــزي نگفتــه  شــمار از دانــشمندان بــابلي را اســکندر اســير کــرده بــه 

. کـدام از دانـشمندانش را نديـد    دهـد کـه بابـل ديگـر روي هـيچ         ولي رخـدادهاي بعـدي نـشان مـي        

نـين گزارشـهاي بعـدي      همچ. سـر رسـيد     دسـت اسـکندر بـه       سازي بابـل بـا افتـادنش بـه          نقش تمدن 

همـه مراکـز علمـي کـه در بابـل زمـان هخامـشي وجـود داشـت تـا چنـد دهـه                       دهـد کـه از آن       نشان مي 

بابـل در  . چيزي برجا نماند و از معابد نيز آنچه بـراي نـسل بعـدي مانـد جـز ويرانـه نبـود               بعد هيچ 

ولــي تــرين شــهرهاي جهــان بــود،     زمــان لشکرکــشي اســکندر يکــي از شــکوهمندترين و پيــشرفته    

شــکوهي کــه در دوران  گــاه بــه بابــل ديگــر هــيچ. يونانيهــا در ســالهاي آينــده بابــل را ويــران کردنــد

  . هخامنشي داشت برنگشت

شــوش  پــيش از آنکــه اســکندر بــه  . اســتخر بــود  پــس از يشاهنــشاه دومــين پايتخــت  شــوش

نان  شوش چتصرف .او اطالع دادند که شوش آمادۀ تسليم است        رسيده باشد قاصداني آمده به    

 ايـن عقيـده را ابـراز داشـت کـه      ۔از مورخان مشهور يونـاني ۔آساني صورت گرفت که ديودور    به

 بابـل و  چـون  کـه اگـر شـهرهائي    پنداشـت  مـي  شـاه  صورت گرفـت، زيـرا     شاه ۀاشار  تسليم شوش به  

ثــروت انبــوه ايــن شــهرها خواهنــد  آوري  جمــعدســت اســکندر بيفتــد، مقــدونيها مــشغول  شــوش بــه

اوضاع داخلي سروسامان دهد و دوباره نيروهايش را جمع و  واهد يافت که بهشد و او فرصت خ

 نابجــا بــود، زيــرا   شــاهولــي ايــن اميــد   .  آســان گــردد  بــرايشکنــد و شکــست دادن اســکندر   جــور

راه  مــدتها وقــت نيــاز داشــت تــا دوبــاره رو بــه     اوضــاع کــشور چنــان از هــم پاشــيده شــده بــود کــه بــه     

  .اب داشتارش شت در کگردد، و اسکندر هم

زمــان عــروس شــهرهاي جهــان بــود بــا خيابانهــاي عــريض و ســنگفرش         شــوش در آنشــهر 

هـــاي ســـفيدرنگ و بـــزرگ و مجلـــل و باغهـــاي دلگـــشا و گردشـــگاههاي        شـــده، کاخهـــا و خانـــه  

امـوال انبـوهي کـه    .  بودنـد   متمـدن  ، و جمعيتي که آزادترين و جوانمردترين مردم جهـان         نظير  کم

شمش و سکه و حدي بود که فقط  آوري شده بود به اين شهر جمع سال در خزائن ۲۰۰در خالل 
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دسـت اسـکندر افتـاد افـزون بـر            بـه   سـلطنتي کـه    ۀنجينـ در گ  موجـود    هـاي زريـنِ     جواهرات و سـاخته   

 بـر هنـر   هنـر  همـواره  دو سدهان ايران در طول  شاهنشاه کاخهاي   ١.بود ) تُن ۱۳۰۰( تاالن   هزار۴۰

شان در ايــن شـهر وجـود داشــت کـه بهتـرين هنرمنــدان و     افزودنـد و هـزاران اثــر هنـري جواهرنـ     مـي 

کاخهـــا خـــزائن  ســـاخته بودنـــد و در ايـــرانان شاهنـــشاه آنهـــا را بـــراي صـــنعتگران جهـــان متمـــدن

، و ديگــــر ان و شــــاهزادگان ايــــرانشاهنــــشاه  و ســــيمين زريــــنهــــاي پيکــــره. شــــد نگهــــداري مــــي

 از حــد  ايــن کاخهــا بــيشاين خــز درهــاي هنــري ارجمنــد از زر و ســيم و جــواهراتِ بهــادار  ســاخته

هـاي هنـري    شمارش بود، و انبارهاي البـسه و زيـورآالت خانـدانهاي سـلطنتي ماالمـال از سـاخته               

 در رختهـاي سـلطنتي کـه از زمـان کـوروش بـزرگ         ۀ ازجملـ  .سراسر جهان متمدن آن روزگـار بـود       

کـــوروش بــود کـــه يونانيهــا پنداشـــتند رداي   رداي ارغـــواني يـــک  برجـــا بــود  مــوزۀ ويـــژۀ ســلطنتي  

ه مانـده بـود چنـان     خانـ   در گـنج   سال کـه     ۱۹۰ پس از     که اين ردا   دنويس  مي پلوتارک   .بزرگ است 

 تـاالن طـال   هـزار ۵د که اين رداي ارغواني  نويس  مياو  . بود که انگار هم اکنون ساخته شده است       

   ٢.بها داشت

  همـــان ســـپهدار قبيلـــۀ  شـــايد بـــا همکـــاري  ۔مقـــاومتي  زودي همـــدان نيـــز بـــدون چنـــدان    بـــه

 سـلطنتي  ۀاسکندر امـوال خزانـ   .  تسليم شد  اطاعت اسکندر درآمده بود۔     آتَرپاتيک که اکنون به   

او يکــي از افــسران . يونــان انتقــال دهــد  همــدان منتقــل کــرد تــا درفرصــت مناســبي بــه    شــوش را بــه

حفاظت آنها گماشت، و   در همدان بهگروهي از افراد زبدهنام پارمنيون را با  مورد اعتمادش به 

ي بــود کــه   در حــالايــن.  کــرد۔پايتخــت اصــلي هخامنــشي ۔ايش را برداشــته قــصد اســتخر  نيروهــ

  . بودبسوسنامِ   ري گرفتار جنگ با يک مدعي نيرومند سلطنت بهۀداريوش سوم در ناحي

  آتش کشيده شدن تخت جمشيد  و بهاستخرسقوط . ۷

 »پـــاو خـــشَتر«را  شـــهريار و ،»خـــشَتر« را پايتخـــت  بايـــد اشـــاره کـــنم کـــه، نـــام اســـتخرۀدربـــار

ــشَتر. نـــدناميد مـــي ــه ،خـ ــه    هـــم بـ ــوم    معنـــاي ســـلطنت اســـت و هـــم بـ ــه مفهـ ــر حاکميـــت کـ معنـــاي مقـ

هـــاي بعـــدي بـــا تغييـــري در تلفـــظ و معنـــا        خـــشَتر در ســـده .دهـــد مـــيدارالـــسطنه و داراإلمـــاره را  

 کـه  صـورت شـهربان درآمـد    پاؤ نيز به  خشَتر. صورت شهر درآمد و تا کنون براي ما مانده است           به

انــد   گفتــه  مــي»پــرس« مورخــان يونــاني کــه ايــران را    .ايــن نيــز تــا کنــون در زبــان مــا مانــده اســت       

، يعني مقـِر سـلطنِت       باشد »خشَتر پارسە« ۀترجم که   اند  ناميده »پوليس پرس« را   پارسپايتخت  
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همــين نــام   و بــه اســتخر خوانــده شــد تغييــر، بــا انــدکي هــاي بعــدي، در ســده خــشَتر  پارســە.پــارس

  .منويس ميرو من نيز نام اين شهر را استخر  از اين. اندم

 بـا مقاومـت شـديد يکـي از شـهرهاي خوزسـتان       پارس  از خوزستان به  اسکندر برسر راهش  

هــــاي  در کوه.راهــــش ادامــــه داد در محاصــــره گرفتــــه ازپــــا درآورد و بــــه شــــهر را روبــــرو شــــد و آن

را بـر او  راه ) انـد   نوشـته  آريـو بـرزن  که يونانيهـا ( ١»آريا برزين« نام  يک سپهدار دلير به  کهگيلويه

 سـلطنِت  ۀزمـان حيطـ      که اين سپهدار از مدعيان سلطنت بوده و پـارس در آن            دانيم  ميما ن . بست

 ولي عدم حضور .داريوش سوم و فرمانده نيروهاي پارس بوده است او بوده يا او از وفاداران به

دهـد کـه او    سـاز در پـارس خبـر از آن مـي     نوشـت داريوش سوم در اين موقعيت بسيار حساس و سر   

 در دور اول نبـرد چنـان جانانـه بـا اسـکندر جنگيـد       آريـا بـرزين    .انـد   را از پارس بيـرون کـرده بـوده        

 از سـپاهش را در  بخـشي ئـي انديـشيد و    اسکندر شـبانه حيلـه    . عقب نشيني کرد    که او را مجبور به    

راهنمــايي يــک راهــشناس    بــه تــاريکي شــب ديگــر دربخــشي نگــاه داشــت و خــود بــا  گــاهشاردو

گفــت و  خــوبي ســخن مــي ئــي ۔کــه پيــشترها در خوزســتان خــدمت کــرده بــود و فارســي را بــه  ليکــيە

 بـه او  دو سـو  رساند و مقدونيها از آريا برزينپشت سر   خودش را بهدانست۔ زبان يوناني نيز مي   

ســت جنگيدنــد ولــي  ا از وصــف بيــرون و همراهــانش بــا رشــادتي کــه آريــا بــرزين. شــبيخون زدنــد

ــرزين . کردنــد شــدن يــا پيــروزي جانفــشاني مــي    مقــدونيها نيــز بــراي کــشته   ۀدر آســتان وقتــي آريــا ب 

از آنجـا  . اسـتخر برسـاند و مـانع سـقوط شـهر شـود       شکست قرار گرفت برآن شد که خودش را به  

ش نائـل شـود و خـود و همراهـانش     هـدف   بـه  کـه  نتوانـست آريـا بـرزين   بـود  يـار که تقدير با اسـکندر     

ــه   ــا اســـکندر جنگيدنـــد و همـ ــه بـ ــاني   مردانـ ــان قربـ ــِتشـ ــه   حيثيـ ــان را جاودانـ ــدند و يادشـ ــران شـ  ايـ

آريـا    مقاومتِکه از او. کرداستخر را هموار   راه رسيدن اسکندر به آريا برزين شکست  . ساختند

آتـش   داد روسـتا را بـه      دسـتور مـي    رسـيد   مـي کـه   هـر روسـتائي        در خـشم بـود، برسـر راهـش بـه           برزين

  .کردند کشيدند و مردم را کشتار مي مي

استخر در قلـب ايـران واقـع شـده     . کنار استخر رسيد  بهم     پ ۳۳۰ماه    منبهنيمۀ  اسکندر در   

يـاد داشـت      و تـا بـه     ، بـود  جهـان  شـهر     و شـکوهمندترين   بود و آبادترين و زيبـاترين و ثروتمنـدترين        

 اسـتخر از وقتـي      ۀه و نازپرورد  چشيد خوشي مردِم.  زيسته بود  سايش و آ  آرامش هميشه در امان و   

 آشوب و ناامني نديده گاه هيچ )م يعني از سدۀ هشتم پ (پديد آمده بودهخامنشي  پادشاهيکه 

                                                 
پتـوکَە   در کـت . نام يکي از قبايل ايراني بوده باشد  )آريائيانِ بااليي  (»زينبرآريا  «رسد که     نظر مي   به -1

 کـه  و از همـان مردمـي بـوده باشـد     لرسـتان   از  » بـرزين آريـا   « شـايد    .خـوريم   برمي» رزينبآريا   «نامنيز به   

  .گفتند مي» پاالهوتوپ«آنها  روزگاري عيالميها به
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 قرنها در ياد نداشتند که روزي مورد تعرض يک خودي يا بيگانه واقع شده باشند، و بودند و به

 بودنــد و در هــيچ زمــاني احــساس نکــرده بودنــد کــه راه و روش    و رفــاه زيــستهو آرامــشآســودگي 

 ايـــن شـــهر بـــزرگ احـــساس نيـــاز گـــاه هـــيچامنيـــت در پـــارس چنـــدان بـــود کـــه . مقاومـــت بياموزنـــد

 تـاريخ پديـد آمـده    ۀکـه برصـحن   زمـاني  دفاع بود، و از بي کامالً ديوار و بارو نکرده بود و شهري     به

 دست و پايشان را گم کـرده  آور خشم ۀ برابر اين بيگان شهر استخر درۀ آزادمردم. بود چنين بود 

  . دانستند که چه بايد بکنند بودند و نمي

ين و ثروتمندترين خاندانهاي پارسي بود که در طول دوقرن بر           تر  بزرگ گاه  نشيمناستخر  

ي تمــدني و آوردهــا  دســتئي از گنجهــاشانهايــ  حکومــت کــرده بودنــد و در خانــه   متمــدنجهــانِ

ــتهبـــر روي نـــري بـــشريتفرهنگـــي و ه ــانوادهـــزاران.  بودنـــد هـــم انباشـ  پارســـي در ايـــن شـــهر  ۀ خـ

ديــودور .  مــردم جهــان بودنــدتــرين  و بافرهنــگينتــر متمــدنداشــتند کــه ثروتمنــدترين و  ســکونت

هـاي   آسـمان بـود، و خانـه    در زيـر  آبـادترين و ثروتمنـدترين شـهر    د کـه اسـتخر زيبـاترين و    نويـس   مي

. نوع بود کـه در خـالل قرنهـا گـردآوري شـده بـود       يينات گرانبها از همه   شهر ماالمال از اثاث و تز     

انـواع و  ها داراي   خانهۀحال هم مردِم عادي بود ولي با اين   هاي شهر متعلق به     بخش اعظم خانه  

 در همـۀ شـد، و    ديگر جهان يافت نمي در جاهايکه شبيه آنهارا   ارزشمند  مجلل و  ۀي اثاث اشکال

دوزي و  دســت آمــد مليلــه هــا بــه  رختهــائي کــه در خانــه. وجــود داشــتنبهــاگرالمانهــاي بهــا م خانــه

شمار بسياري کاخ در اين شـهر وجـود         . داراي انواع تزيينهاي زردوزي با جواهرات بهادار بود       

 اســکندر تــصميم گرفــت کــه ايــن شــهر را بــا    افزايــد کــه  و مــي.در جهــان همتــا نداشــت داشــت کــه 

 اسـتخر منفـورترين شـهر دنيـا اسـت و مـا بايـد       «: فـت لـشکرش گ  او خطـاب بـه    . خاک يکسان کنـد   

ئـــي را برســـِر پـــا  آنهـــا دســـتور داد کـــه هـــيچ انـــساني را زنـــده و هـــيچ خانـــه او بـــه. »نـــابود کنـــيمرا  آن

ند، چــه زن بــود و چــه مــرد و چــه   رســيد مــيهــرکس  يونانيهــا وقتــي وارد شــهر شــدند بــه  . نگذارنــد

 آنهـا  نويسد کـه   و مي.کردند افتاد غارت مي دستشان مي ند، و هرچه بهکشت ميکودک و چه پير،  

دسـت از  کـه  غارتگري حريص بودند که با وجود فرارسيدن شب بـازهم حاضـر نبودنـد      چنان در 

کردنـد،   شتار و انهدام بکشند، و برسر تصاحب اشياي گرانبها با هم جدال و نزاع مـي         و ک  تاراج

شتند و بـسياري دسـتهاي يکـديگر را بـا     اين اشياء يکـديگر را کـ    بسياري از آنها برسر دستيابي به     

اسـتخر کـه آبـادترين و شـکوهمندترين و          « ديـودور،    ۀنوشـت   ترتيـب، بـه     ايـن   بـه . شمشير قطع کردند  

   ١.»ترين و فقيرترين شهر دنيا تبديل شد ترين و بدبخت ويران ثروتمندترين شهر جهان بود، به

دختــران و بــانوان نــازپرورده    طــرز وحــشيانه بــه    بــهيونانيهــانــد کــه  ديد مــيمــردم شــهر وقتــي   
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 زيـر   بامهـا بـه  فـراز ، زن و فرزندانـشان را از  دهنـد  مـي را مورد تجـاوز قـرار        شوند و آنان    ور مي   حمله

هايــشان را   برخــي ديگــر خانــه   . افکندنــد تــا کــشته شــوند و دامنــشان را ننــگ تجــاوز نيااليــد        مــي

 آور خــشم دشــمِندســت   بــهبــسوزند و در آتــش کــشيدند تــا خــود بــا زن و فرزندانــشان   آتــش مــي  بــه

در نبرد و زنـان و کودکـان نيـز پـس از اينکـه        جان به يونانيهادست    در استخر از   کس  هيچ. نيفتند

دست اسکندر و مردانش  ين ننگي که بهتر بزرگ. رفتند کشتن مي   بهشدند    مورد تجاوز واقع مي   

مـورد تجـاوز جنـسي قـرار     شـان پـسران را     قـومي عـادت      بـه  آنهـا شد آن بود که       دامنگير ايرانيان مي  

 و داشــت مــيتــرين اهــانتي بــود کــه ايرانيــان را بــيش از هرچيــزي در رنــج   دادنــد، و ايــن زشــت مــي

کـه  ۔ چنـين ننگـي     پسران جوان ايراني مجبور بودند که براي آنکه بـه         . برايشان قابل تحمل نبود   

ن شـهر خودشـان    نوجوانـا .تـن ندهنـد خودشـان را بکـشند     ۔ در فرهنگشان راه نيافته بود گاه  هيچ

دســت  انداختنــد تــا کــشته شــوند و بــه  درون چاههــا مــي کردنــد يــا خــود را بــه را از بامهــا پرتــاب مــي

  .يونانيها مورد تجاوز جنسي واقع نشوند

ثــروت  ۀ دربــار.شــوش بــود ثروتهــاي مراتــب بيــشتر از هاســتخر خفتــه بــود بــ ثروتهــائي کــه در

 ۀکـه درخانـ  ) کمـد لبـاس  (دان  ه بهاي يک رخت  د ک نويس  ميزمان پلوتارک     بزرگانِ ايران در اين   

حــدي زيــاد بــود کــه  ثروتهــاي اســتخر بــه ١.رســيد مــيهــزار تــاالن طــال  دســت آمــد بــه  بــهوهــوش  بــگَە

بـراي  که مقدونيه بفرستند، نتوانستند  آوري کردند تا به وقتي اسکندر و سپاهيانش آنها را جمع  

مــورخين . دســت آورنــد  اديهــاي اطــراف بــه حــد کــافي از آب   بــه)قــاطر(خَرســپ حمــل آنهــا شــتر و  

 هـزار ۲۰را بر بار  خانگي۔از اثاث و رخت و وسائل  ۔ شده در استخر   ند که اموال تاراج   نويس  مي

 و نقـــره و طـــالي  نقـــدينگي ســـکه و شـــمش٢.مقدونيـــه فرســـتادند هـــزار شـــتر کـــرده بـــه ۵ و خَرســـپ

هـزار  ۱۲۰اسـتخر را مورخـان   هـا و زيورهـاي    پيکـره رد کـردن ظـروف و ابـزار و    دسـت آمـده از خُـ     به

بخــش  انــد کــه زينــت  از زيورهــائي همچــون تــاک زرينــي ســخن گفتــه .انــد  نوشــته) تُــن۳۷۰ (تــاالن

ــا   هـــايش را تارهـــاي زر و خوشـــه  اورنـــگ شاهنـــشاهي بـــوده و شـــاخه  هـــايش را جـــواهرات گرانبهـ

  ٣.داده است تشکيل مي

  و شــاهزادگاناناهنــشاهش زريــن از پيکــرۀانــدازه صــدها   بــيدر اســتخر عــالوه برجــواهراتِ

پلوتارک .  خودشان تقسيم کنند ميانپاره کردند تا  پارهاسکندرايران وجود داشت که سربازان 

 کاخهـاي اسـتخر و اسـباب و اثـاث آنهـا      تاراج با شور و شوق مشغول يونانيهاد که وقتي  نويس  مي
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 د، چـشم اسـکندر  کردنـ  ان بـا يکـديگر جـدال مـي    شاهنـشاه نفايس کـاخ   بودند و برسر دستيابي به  

، و چنان  خشيارشا افتاد که بر زمين افتاده بودشکوهمند ظيم و زرين و عپيکرۀ   استخر بهدر کاخ

همچنـين  کـه   بايـد بگـذارم    آيـا دانـم  مـي ن«:  کـرده گفـت  پيکـره   رو بـه او. بود که انگـار زنـده اسـت       

خـاطر روح   بـه ، يـا  شـوي يونـان لـشکر کـشيدي مجـازات      خـاطر اينکـه بـه    برخـاک افتـاده باشـي و بـه    

  در سکوتاو لحظات درازي »؟ از زمين بلندت کنم نهادهاحترام   تو  بزرگ و صفات وااليت به    

 بگويـــد ســـخن ديگـــري، وآنگـــاه بـــدون آنکـــه  آن نگريـــست ه بـــه ايـــستاد در کنـــار پيکـــرهو حيـــرت

ي کــه زمــاني خورشــيد درخــشان جهــان    شاهنــشاه  زريــنِپيکــرۀنــار از ک او ١.راهــش ادامــه داد  بــه

  . و در ميان خودشان تقسيم کنندبشکنندرا   آنيونانيهاود گذشت تا متمدن ب

افتخار خداي شراب يونـاني        به استخرتاراج   پس از    اسکندر  که اند  مورخان يوناني نوشته  

 چون از   کند؛ و  آثار مادي تمدن ايراني را نابود        ۀاو تصميم داشت که هم    . جشن پيروزي گرفت  

و ســربازانش  در او  چــون مــستي  آمــاده بــود،  بــشرريخپــيش بــراي تخريــب باشــکوهترين کــاخ تــا    

هــاي  جــايش برخاســته مــشعلي برســر دســت گرفــت و ضــمن آنکــه نعــره     حــد کــافي اثــر کــرد، از  بــه

بــه افــسران و ســربازانش . راه افتــاد ان بــهشاهنــشاه کــاخ ســوي بــهکنــان  آورد، رقــص مــستانه برمــي

کـاخ   اسـکندر چـون بـه      .او روان شـدند   کشان درپـي       و نعره   پايکوبان و دست  مشعل به  از او    پيروي

 ٢.آتـش کـشيدند   را بـه  آنئـي   گوشـه   هرکـدام از افـسرانش ئـي از آن افکنـد، و       گوشه رسيد آتش در  

گــاه بزرگــان سراســر  کــه روزگــار درازي ســجدهو اردشــير  کــاخ داريــوش و خــشيارشا ترتيــب ايــن بــه

   .دکلي سوخت و آوار ش جهان متمدن بود در اين آتش کينه و انتقام به

تمـام   نويـسد کـه کـاري کـه اسـکندر در اسـتخر کـرد يـک تباهکـاري وحـشيانۀ بـه                     اومستد مـي  

باليــد کــه همــۀ مــردم   فرســتاد بــر خــود مــي  هــايش کــه بــراي بزرگــان يونــان مــي   معنــا بــود؛ و در نامــه 

تن را نيـز زنـده نگذاشـته اسـت؛ و بـا ايـن باليـدنش بـيش از پـيش بـر                استخر را کشتار کرده و يک     

  ٣.آن عظمت بود آتش کشيدن کاخهاي به تر به يش افزود؛ و از اين وحشيانهبدنامي خو

 اسـکندر   تطهير جنايـات  که براي      ۔چون ديودور و پلوتارک و ديگران     ۔ نويسندگان غربي 

، چنـين   انـد کـه کارهـاي او را توجيـه کننـد              و همـواره کوشـيده     انـد   از هر تالشـي فروگـذاري نکـرده       

نـام   بـه مقـدوني  معـشوق يـک افـسر       کـه   تـائيس   بنـام   پي مقدوني   روس که گويا يک     کنند  ميوانمود  

ايــن نويــسندگان بــا نوشــتن  .  تــشويق کــردجمــشيد تخــتزدن  آتــش ، اســکندر را بــهبطلميــوس بــود
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 ۀ؛ زيــرا بــا گفتــ  انــد نمــوده  و ســياهترتــر  را پــرداغايــن جوانــکِ ويرانگــر   ننــگ ۀچنــين عــذري لکــ  

توانـسته در معـرض تحريـک هـر           انـد کـه مـي      اإلراده نـشان داده    مسلوبشخصيتي   را  ويخودشان  

روســپي تحريــک ايــن  بگيــريم کــه اســکندر بــه  بــر ايــن اگــر فــرض را. زيبــاروئي قــرار گيــردروســپي 

 شــود مــيســان تحريــک  ايــن کــه بــهمــردي ايــن جنايــت ضــدتمدني زده باشــد، آيــا چنــين    دســت بــه

 ۀرا شايـست مـردي   چنـين  توان   است؟ آيا مي   بودهآن پهناوري     يي بر سرزميني به   روا  فرمان ۀشايست

   چون کوروش و داريوش و خشيارشا دانست؟بزرگانيجانشيني 

هــا در  چونکــه مقــدوني. ان آتــش در اطــراف گــسترش يافــتشاهنــشاهشــدن کــاخ  بــا ســوخته

 در آتــش شــهر همــۀ  کــه ميــل اســکندر بــود گونــه همــان سراســر شــهر اســتخر آتــش افکنــده بودنــد،  

ــوخت و ــد  سـ ــستر شـ ــوزي آتـــش. خاکـ ــدان سـ ــدچنـ ــه    شـ ــه هرچـ ــود کـ ــشتي يد بـ ــناد خِـ ــيو در اسـ  آرشـ

همين امـر سـبب شـد کـه ايـن خـشتها تـا        . آجر تبديل کرد    وجود داشت را به    کاخ استخر زيرزميني  

ان ايــران چــه  شاهنــشاهدســت بــشريت بيفتــد تــا بــشريت بدانــد کــه       ســالم بمانــد و بــه   نــسبتًا امــروز

انــدازه در راه   ن هخامنــشي چــه انــد و دســتگاه دولتــي ايــران در زمــا      بــودهبزگــوارانيدادگــران و 

در کاوشـــــهاي  .عـــــدالت انـــــساني و حمايـــــت از حقـــــوق انـــــسانها موفـــــق بـــــوده اســـــت ري برقـــــرا

 جمـشيد   تخـت آرشيوِ زيرزمينـِي  از دههاهزارتعداد  ي اخير اين خشتهاي کوچک به  شناس  باستان

ان ايـران  اهشاهنشدوستي   عدالت و انسانۀدهند مهمي که نشان نسبتًا و اسناد ،  بيرون آورده شد  

 شناسانِ غربي ترجمه شده و  ايران آنها توسط  که بخشي از      از همين اسناد   ١.است کشف گرديد  

 که در ساختن بناهـاي     دانيم  مي ما اکنون    تاريخ ايران قرار گرفته است،      ان به مند  عالقه در اختيار 

حـسب شـغلي     انـد بـه     کـرده   کـه کـار مـي        کساني ۀ، هم جمشيد ويژه بناي تخت    ان ايران، به  شاهنشاه

 بـا خوانـدن ايـن       .کـرده اسـت      بيگـاري نمـي    کـس   هـيچ انـد، و      گرفتـه   اند مزد متناسـب مـي       که داشته 

ــا    ــه مـ ــناد اســـت کـ ــيم مـــياسـ ــارگرانِ     دانـ ــر کـ ــران، و ديگـ ــان، روفتگـ ــاران، خياطـ ــپزان، نجـ ــه آشـ  کـ

نيـــز بلکـــه آزاده  و کيـــان و شـــهرياران ايـــران نـــه غـــالمروا فرمـــان ياخهـــا و کيشاهنـــشاهکاخهـــاي 

بـا  . کـرده اسـت     داده مـزد درخـور دريافـت مـي          تناسبِ شغلي کـه انجـام مـي         ند و هرصنفي به   ا  بوده

داري وجــود نداشــته و   در زمــان هخامنــشي نظــام بــرده دانــيم مــيخوانــدنِ ايــن اســناد اســت کــه مــا  

ــوده        ــه بـ ــومي کـ ــر قـ ــشي از هـ ــاور هخامنـ ــشور پهنـ ــردم کـ ــامي مـ ــاي   تمـ ــد رعايـ ــشاهانـ ــهشاهنـ ــمار   بـ شـ

 چــه نظــام بازرســي منظمــي در سراســِر دانــيم مــيدنِ ايــن اســناد اســت کــه مــا بــا خوانــ. انــد رفتــه مــي

                                                 
جــاي   اومــستد نيــز در جــاي .، تــأليف هايــد مــاري کــخ، ترجمــۀ پرويــز رجبــي  » داريــوشاز زبــان« بنگــر -١

دســـت  اطالعـــات پرارزشـــي از ايـــن ســـندها بـــه ) ي هخامنـــشيشاهنـــشاهتـــاريخ (کتـــاب پـــرارج خـــويش  

  .دهد مي
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و گيـري   أمورين ماليـاتي و از احتمـال رشـوه   ايران برقرار بوده تا از اجحاف کارمنـدانِ دولتـي و مـ            

شــويم کــه زبانهــاي     بــا خوانــدن ايــن خــشتها اســت کــه مــا متوجــه مــي       .جلــوگيري شــود  اخــتالس

انــــي نبودنــــد نيــــز دوشــــادوش زبــــان ايرانــــي رواج و رســــميت عيالمــــي و آرامــــي کــــه زبانهــــاي اير

 بـا  . هويـتِ فرهنگـِي همـۀ اقـوام درون سـپهر شاهنـشاهي تأکيـد رفتـه باشـد                  اند تـا بـر تـساويِ        داشته

چه عدالتي در ايران  که در آن روزگاران ماند  ميخواندن اين خشتها است که انسان درشگفت        

کــرده  شکيالت منظمــي از ايــن عــدالت پاســداري مــي و خاورميانــه برقــرار بــوده و چــه ســازمان و تــ 

شــويم کــه زنــان خيــاط و آشــپز و دوزنــده و   بــا خوانــدن ايــن ســندها اســت کــه مــا متوجــه مــي  . اســت

ــار مـــي    ــتخر کـ ــه در اسـ ــا کـ ــز آنهـ ــرده ريـــسنده و جـ ــه  کـ ــردان    انـــد حقـــوق ماهيانـ ــادل مـ ــا معـ ئـــي تقريبـ

زنـــان از مرخــصي دوران زايمـــان  عــالوه مـــردان و زنــان از مرخـــصي اســتعالجي و     انــد، بـــه  داشــته 

و انـسان متوجـه   . انـد  کـرده   اند و در زمان مرخصي نيز حقوقشان را دريافت مـي            کرده  استفاده مي 

 در تـاريخ هاي بزرگي در ايران پرورده شده بوده که تـا کنـون هماننـد آنهـا          چه انديشه   که شود  مي

   . ديده نشده استبشريت

کلي ويران کرد نشان داده بود که اقدام  خر را بهعظمت است اسکندر تا زماني که شهري به

تــا کنــون هــيچ هــدف تمــدني در   . قــصد تخريــب و تــاراج اســت   او يــک لشکرکــشِي رهگذرانــه بــه  

عنوان يک شاه فاتح به ايران آمـده بـود و     او اگر به  . شود  پشت لشکرکشيهاي اسکندر ديده نمي    

هنـشاهي را بـراي خـودش نگـاه     بايـست کـه بناهـاي بـزرگ و بـا شـکوه شا               قصد مانـدن داشـت مـي      

. رسد که هدف ايـن جـوانِ مغـرور جـز ويرانگـري و تـاراج نبـوده اسـت                     نظر مي   ولي به . داشت  مي

او کردند نظـر او برگـشت و    اش به هائي که مشاوران سالخورده چند سال بعد بود که بنا بر توصيه   

رسـت در زمـاني   د. تصميم گرفت که جانـشين شاهنـشاهان تـاريخ شـود، ولـي اجـل مهلـتش نـداد         

 مــرگش فکــر افتــاد کــه لشکرکــشيهايش بايــد داراي يــک هــدف تمــدني نيــز بــوده باشــد       کــه او بــه 

  . ازجهان رفتدررسيد و

  فرجام داريوش سوم. ۸

همــه رخــدادهاي نــاگوار، ســپهداران و بزرگــان    بــدبختي ايــران در آن بــود کــه در ميــان ايــن   

 درگيـر بودنـد و هرکـدام در صـدد        سـوم  بـا داريـوش   ي  شاهنـشاه برسر تصاحب تاج و تخـت       کشور  

گزارشـــهاي . چنـــگ آورد را بـــه اورنـــگ شاهنـــشاهي برداشـــته خـــود  از ميـــانداريـــوش رابـــود کـــه 

 اورســاند کــه    و همــين انــدازه مــي ، آشــفته اســت  ســوم سرنوشــت داريــوش ۀمورخــان قــديم دربــار 

 و اينـــک بـــود بـــاختريە شـــهريار نـــام بـــسوس بـــود کـــه   بـــهنيرومنـــد شورشـــي درگيـــر مقابلـــه بـــا يـــک 
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ــشتن را  ــشاهخويـ ــران مـــي شاهنـ ــيردانـــست و لقـــب    ايـ ــارم اردشـ ــاده  چهـ ــود نهـ ــودبرخـ ــودور . بـ  ديـ

 در اختيار سپاهي هزار۳۰د که در آن هنگام داريوش درگير جنگ با بسوس بود و فقط نويس مي

داريـوش سـوم پـس از شکـست گاؤگمـل نـه              ١. کـه نيمـي از آن نيـز مـزدوران يونـاني بودنـد              داشت

  .نشاه نبود بلکه هيچ حمايتي نيز از درون کشور نداشتتنها ديگر شاه

 را شکـست    داتَە اخـش نـام     مـدعي ديگـر سـلطنت بـه       يک  داريوش  همراه با سقوط استخر،     

 بسوس شکست يافته ازدر پارت داده دستگير و زنداني کرد، و اندکي پس از سقوط استخر او     

سـوي ري حرکـت کـرد و آن         ن بـه   همـدا  از راه اسـکندر   . )م   پ ۳۳۰سال   (اسارت بسوس درآمد    به

 داريـوش  شنيد کـه  هيرکانِيە در نزديکي او. راه افتاد  سوي پارت به    تصرف درآورده به    شهر را به  

اسـکندر در تعقيـب     .  اسـت  در حرکـت   بـاختريە سـوي     بـه را بسوس شکست داده دستگير کرده و        

توانــد نيــروي کــافي   ايــران سروســامان دهــد و ب دولــتِ بــه تــا پــيش از آنکــه دوبــاره  شــتافتبــسوس 

  . بردارد از ميانفراهم آورد، او راوي براي مقابله با 

انـد کـه گويـا        وار نقل کـرده     فرجام داريوش سوم يک روايت افسانه      ۀمورخان يوناني دربار  

خـورده بـا     زخـم  محلي که پيشتر بسوس در آن اردو زده بـوده رسـيد، داريـوش را                اسکندر وقتي به  

 يافـت، و پـيش از آنکـه بتوانـد بـراي اوکـاري انجـام دهـد داريـوش                      سـلطنتي  بر گردونـۀ  رمقي   نيم

معلوم نيست که اين روايت تا چه حدي صحت داشته باشد، ولي آنچـه مـسلم اسـت                . درگذشت

اســکندر شــايع کــرد کــه  پــس از آن . کــشته شــد او برســد  پــيش از آنکــه اســکندر بــه آنکــه داريــوش

شـايع کـردن   . بگيـرد از او  را   شـاه قـام خـون      است او قصد دارد که انت      شاهچون بسوس عامل قتل     

چنين داستاني براي فريب اذهان عمومي مردم ايران بود تا او بتوانـد نبـرد بـا اردشـير چهـارم را                  

در داســتانهاي همــين روايــت بــود کــه بعــدها . توجيــه کنــد و نفــرت عمــومي برضــد او را برانگيــزد

  . ماندتاريخي براي ما

.  و در صدد گردآوري نيـرو بـراي مقابلـه بـا اسـکندر برآمـد           رفت باختريە  اردشير چهارم به  

 نقــاط ايــران ۀســرآمد و بقيــ ي هخامنــشي بــهشاهنــشاه آخــرين نفــِسشــدن داريــوش ســوم   بــا کــشته

گونـه کـه يـک مـدعي ديگـر سـلطنت در زمـان يزدگـرد                    همان .زودي توسط اسکندر تسخير شد      به

آرزوهــايش بــراي   ســوم نتوانــست بــه  نــام مــاهويە ســورن پــس از کــشتن يزدگــرد      ســوم ساســاني بــه  

نشستن بر تخت شاهنشاهي ايران جامـۀ عمـل بپوشـاند، ايـن بـسوس نيـز بـا کـشتن داريـوش سـوم                   

. هـم دارنــد  انگيـزي شــباهت بـه   نحــو غـم  رخــدادهاي تـاريخي بـه  . آرزويـش برسـد   نتوانـست کـه بــه  

ــ هايـــشان را بـــه گـــردد بزرگـــان آن ملـــت خانـــه  وقـــت بخـــت از ملتـــي برمـــي  راب دســـت خودشـــان خـ

                                                 
  .۷۳/ ۱۷:  ديودور-1
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  .کنند مي

 و خـــود و ســـربازانش از برگـــزار کــرد،  مانـــد و جـــشنهاي پيــروزي  پــارت در اســکندر مـــدتي  

 کام ستاندند و  بهترين خاندانهاي ايراني بودند،نازپروردگانِکه  هشددوشيزگان و بانوان اسير

 از کـه ان را شاهنـشاه  رخـت  او. فکر افتاد که شاه ايران شود        به در اينجا اسکندر  . شاديها کردند 

ان را برسـر  شاهنـشاه کـرد و تـاج     دربـر  داشـت بـا خـود     عنوان غنايم گرفتـه بـود و          بهشوش و استخر    

حـضورش بـار    اجازت بـه  ان رفتار کنند و بيشاهنشاهنهاد و از همراهانش خواست که با او مثل     

 بـاختريە  قصد اردشير چهارم کـرد کـه در       ،شادي گذراند    به پارت که در    يکماهي پس از    .نيابند

حمايت   به فرماندار هرات »نيرزب ساتي«او خبر رسيد که        برسد به  باختريە پيش از آنکه به   . ودب

 اردشــير بــهاز ســلطنت اردشــير چهــارم برخاســته مقــدونيها را از هــرات رانــده و درصــدد پيوســتن     

ساتي برزين فرماندار هرات بـود و پـس از کـشته شـدن داريـوش سـوم کـه اسـکندر                     .  است چهارم

 بــود تــا هــرات را از تجــاوز يونانيهــا رفتــه اظهــار اطاعــت کــرده نــزد اســکندر ســيد، او بــه رپــارت بــه

نظــر  بــه.  و اســکندر يــک ســپاه مقــدوني را بــراي اســتقرار در هــرات فرســتاده بــود       .نجــات دهــد 

 را پـشيمان کـرده برضـد    بـرزين  کارهـائي زدنـد کـه سـاتي         در هـرات دسـت بـه        که مقدونيها  رسد  مي

ان حمايـت  سـتيز  تمـدن  ايـن  در برابـر  و برآن داشت کـه از اردشـير چهـارم      واداشت شورش  بهآنها  

راه افتاد، ولي در اين هنگام  سوي هرات به درنگ به بيهمينکه اين خبر را شنيد    اسکندر   .کند

  .از دسترسي اسکندر دور بود پيوسته به اردشير چهارم نيروهايشن با يرزب ساتي

 خـشمي کـه از   ۀن دسـت يابـد بـرآن شـد کـه همـ           يبـرز  تياسکندر از اينکه نتوانسته بود بـر سـا        

دانــستند  مــردم هــرات کــه مــي  .  داشــت را برســر مــردم هــرات خــالي کنــد     در دلايــن ايرانــي دليــر  

ــه   ــا چـ ــران درآورده  اســـکندر و يونانيهـ ــردم شـــهرهاي ايـ ــر مـ ــائي برسـ ــيم، انـــد بالهـ ــاوزات از بـ  تجـ

اســـکندر کـــه .  پنـــاه بردنـــدجنگلهـــاي کوهـــستاني اطـــراف ناموســـي آنهـــا شـــهر را تـــرک کـــرده بـــه

هرکه از جنگـل    .  مردم شهر گرفته بود دستور داد جنگل را آتش زدند          کشتاِر همگاني   بهتصميم  

خودشـان را نجـات     کـه    مـردم نتوانـستند      ،آتش جنگـل را فراگرفـت     . شد  آمد کشتار مي    بيرون مي 

   . شدند و خاکستر آتش سوختند در ميانکودکو شان از بزرگ و کوچک و زن   و همه،دهند

خبـــر ايـــن جنايـــت وحـــشيانه و ضدبـــشري را گزارشـــگران همـــراه اســـکندر کـــه رخـــدادهاي     

انـد، و از اينکـه اسـکندر مخالفـانش را      اند براي ما بازگذاشـته  نوشته  روزانه را براي اسکندر مي    

 مـردم  اسـکندر سـوختند      آتـش کـه در      کـساني . انـد   کشته است افتخار کرده     شکنجه مي   گونه به   اين

جنگــل   او و تجاوزهـاي جنـسي سـربازانش بـه    خـشِم  بـيم  زنـان و کودکـاني بودنـد کـه از     دفـاع و  بـي 

 کــس هــيچ چنــان وحــشتي در منطقــه ايجــاد کنــد کــه      کــهخواســت مــياســکندر . پنــاه بــرده بودنــد  
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 گوينـد  مـي کننـد   مورخان وقتي اين حادثه را ذکر مـي      . نيروهاي ملي ياري برساند     جرأت نکند به  

معنـاي مـردم     و ايـن بـه  ؛ايـن جنگلهـا پنـاه بـرده بودنـد      گيـدن نبودنـد بـه    نج که اشخاصي که قادر به    

 اينهـا را از  ۀ اسکندر همـ .دفاع است که زنان و فرزندانشان را برداشته از شهر گريخته بودند      بي

 در آتــش ســوزاند تــا وحــشت از خــودش را در سراســر منطقــه بگــستراند و فکــر  پيــرزن و کــودک و 

  . ببرد از ميانان منطقههرگونه مقاومت را در ايراني

نگـــاران   گزارشـــهاي لشکرکـــشيها و فتوحـــاِت ايرانيـــان در زمـــان هخامنـــشي را نيـــز تـــاريخ       

هايــشان حتــي   ولــي در نوشــته . انــد هايــشان بــراي مــا بازنهــاده   هــا و شــنيده  يونــاني براســاس ديــده  

يامــده مــورد از جنايتهــائي شــبيه آنچــه کــه اســکندر در شــهرهاي يونــان و شــام و ايــران کــرد ن      يــک

دســت آنهــا  هــاي يونانيهــا از فتوحــات شاهنــشاهان هخامنــشي در شــهرهائي کــه بــه    نوشــته. اســت

دوســتي، عــدالت، رأفــت، رحمــت و بخــشايش    منــشي، انــسان  شــدند داســتان بــزرگ  گــشوده مــي 

انــد شهرســوزي،  بينــيم کــه دربــارۀ لشکرکــشيهاي اســکندرِ خودشــان آنچــه نوشــته ولــي مــي. اســت

در . هــــاي تمــــدني اســــت  زن و کــــودک و پيــــر، و نابودســــازي ســــاخته کــــشتار جمعــــِي انــــسانها از

ــشانه      ــران بــــود هــــيچ نــ ــال پيــــشروي در ايــ ــه اســــکندر در حــ ــالهائي کــ ئــــي از هــــدف تمــــدني در   ســ

  .شود، بلکه آنچه هست ويرانگري و کشتار همگاني و تاراج است لشکرکشيهاي او ديده نمي

   خدايي اومخالفانِطرح ترور اسکندر توسط . ۹

  لــشکر) در حــوزۀ هيرمنــدمرکــز سيــستان (دِرنگيــانَەبــه   هــراتکــردِن ويــرانپــس از  اســکندر

 را از خــودش ناراضــي کــرده بــسياري از يونانيهــاي ســپاهشکــرد کــه  امــا او کارهــائي مــي. کــشيد

 قــرار ســتوه آمــده بودنــد بــا هــم    يونــاني کــه از بازيهــاي او بــه   برخــي از افــسران درنگيــانَەدر . بــود

ولــي ايــن نقــشه پــيش از اجــرايش توســط يــک ســرباز يونــاني کــه       . تــرور کننــد گذاشــتند کــه او را  

ــسران  ــدونيمعـــشوق يکـــي از افـ ــشا شـــد  مقـ ــود افـ ــاني     . بـ ــان يونـ ــه مورخـ ــتان ايـــن قـــضيه را کـ داسـ

 مقــدوني روزي يــک سـرباز جــوان يونــاني را  ۀانــد چنـين اســت کــه يکـي از افــسران بلندپايـ    نوشـته 

ســرباز  اوج لــذت رســيد بــه   بــرد، و در آنجــا وقتــي بــه )ئــي آتــشکده(درون معبــدي  بــراي گائيــدن بــه 

ايــن سـرباز جــوان نيــز راز را  . بکــشندانــد کــه اسـکندر را   گفـت کــه او بــا دوتـن ديگــر قــرار گذاشـته   

 ســبب اينکــه از آن خبــر  و ايــن بــرادر از بــيم آنکــه توطئــه نافرجــام بمانــد و او بــه،بــرادرش گفــت بــه

گـــران يکـــي از   توطئـــهۀسردســـت. اســـکندر رســـاندگـــوش  نحـــوي بـــه بـــهرا   آنشـــودداشـــته مجـــازات 

 محاکمـه تـشکيل داد و   ۀاسکندر جلس. ترين دوستان اسکندر بود و فيلوتاس نام داشت  صميمي

مقـام   بـه  رسما فيلوتاس و پدرش عالقه داشته، و وقتي حد به اعضاي جلسه اعالم کرد که او بي   به
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جاي آنکـه     اطالع داده است؛ ولي فيلوتاس به      او  اش اين ارتقاء را به       ارتقاء يافته در نامه    خدايي

تـو تبريـک     بـه خـدايي مقـام   خاطر ارتقـاي تـو بـه    بهخدا شدن او شاد شود در پاسخش نوشته که           از

کــه فنــا شــونده اســت و خــود را   مجبورنــد بــا کــسيکــه يحــال کــسان ســوزد بــه گــويم ولــي دلــم مــي مــي

  . و او را بپرستندداند زندگي کنند  ميانسان از فراتر

دار صميمي و مخالف الوهيتش در خشم بـود کـه دسـتور داد    بر فرماناسکندر چنان از اين    

گـران بـا داغ کردنهـا و کنـدن        فيلوتـاس را شـکنجه    . هـاي شـديد نگـاه دارنـد         را در زير شـکنجه      وي

وشــتش را قيچــي  و گآهــسته پوســت داشــتند و آهــسته هــاي گوشــت و پوســتش در زيــر شــکنجه پــاره

 .اش تازيانـه زدنـد      گوشـت شـده    يش پديدار شد، آنگاه بـر اسـتخوانهاي بـي         کردند تا استخوانها  

 وقتـي فيلوتـاس در   .برد ديدنِ آن لذت مي    تماشاي اين شکنجه ايستاده بود و از        اسکندر خود به  

سرنوشـت     اينکه بـه   بيِماز  افسرانِ يوناني    از   شماريکشيد،    سوز برمي  هاي جان   زير شکنجه زوزه  

 در چندين افسر يونانيمعلوم بود که . متواري شدند و جنگلها در کوههاگرفتار آيند گريخته او 

فيلوتــاس در زيــر شــکنجه اعتــراف کــرد کــه افــراد ديگــري هــم بــا      . انــد ايــن توطئــه شــرکت داشــته  

او حتـــي . داننـــد مـــي خودشـــان انخـــداي نـــد و ايـــن ادعـــا را اهانـــت بـــه ا الوهيـــت اســـکندر مخـــالف

انــد کــه اســکندر را بکــشند ولــي چونکــه بــا داريــوش در     ه پيــشتر بــرآن بــود  اينهــااعتــراف کــرد کــه 

  ١.اند تأخير افکنده اند اين عمل را به جنگ بوده

مناسـبت موضـوع، از    هاي جالب در روايتهاي مورخان از اين داستان آنست کـه بـه           از جنبه 

بـاز بـودن     ميـان آمـده و بـر همجـنس           نيـز نـامي بـه        کـه معـشوق اسـکندر بـوده         يونـاني  يکي از پـسران   

ــده اســـت   ــکندر تـــصريح شـ ــکندر در. اسـ ــه   اسـ ــمارپـــي کـــشف ايـــن توطئـ ــوذ   ي از شـ ــسران پرنفـ افـ

 پــدر فيلوتــاس را کــه  پــارمنيونهمــدان فرســتاد تــا کــساني را بــه  را اعــدام کــرد ومقــدوني و يونــاني

 همدان بود ترور کنند؛ زيرا اين مرد بسيار نيرومنـد بـود و        خانۀ  گنجمدان و نگهبان     در ه  نايب او 

همـــين فرمـــان در  تـــن ديگـــر از دســـتياران پـــارمنيون نيـــز بـــر   دو. انتقـــام او بـــيم داشـــتاســـکندر از

  سـربازان محبوبيــت  در ميــان کـه برخــي ديگـر از افـسران يونــاني را   اسـکندر  .همـدان تـرور شــدند  

 آن بـود کـه او مـردي     ايـن کـار او  علـت . قتـل رسـاند     در توطئـه بـه     دسـت داشـتن    ۀبهان داشتند نيز به  

 يا کسي غير از او مورد   را غير از خودش محبوب مردم ببيند       کس  هيچتوانست   حسود بود و نمي   

  .احترام ديگران باشد

يونانيهـا خواسـت     از پـس از ايـن کـشتارها    و، الوهيـت خـويش بـود     ۀشدت شيفت   اسکندر به 

را در  اعتـراف داشـته باشـند بلکـه بايـد ايـن        قلبـي  ۀالوهيـت او درحـد عقيـد     بـه  صِـرفًا    که آنان نبايد  
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او کـه   کننـد يونانيهـا بايـد بـه     گونـه کـه مـصريها بـه آمـون سـجده مـي        و همـان اثبات برسـانند   ل به عم

وقتـي سرنوشـت   کـه    بودنـد    او در سـپاه  ي  انطلبـ  فرصـت . پسر آمون است و خدا است سـجده کننـد         

او نزديک   بر الوهيت وي خودشان را بهاعتراف را ديدند برآن شدند که با       اومخالفين الوهيت   

 ضـمن سـتايش الوهيـت اسـکندر تـصريح کـرد کـه               ئـي   چکامـه کي از شـاعران يونـاني در        ي. سازند

اسـکندر  . جاي خداي سابقشان بپرستند و در پيشگاهش سجده کنند همگان بايد اسکندر را به  

 افـــسران وقتـــي. بـــراي افـــسران بخوانـــدرا   آنرا ايـــن ستايـــشنامه خـــوش آمـــد و از او خواســـت کـــه 

خوانـد اسـکندر درپـس پـرده نهـان        ميآنها او اينها را براي جمع   دستور اسکندر گرد آمدند و      به

يکــي از افــسران مقــدوني کــه شــاگرد   . شــده بــود تــا بــشنود کــه چــه کــسي موافــق الــوهيتش نيــست    

کنـي   وقتـي سـجده مـي   «:  بود اين شاعر متملـق را مـسخره کـرده گفـت        و همدرس اسکندر   ارسطو

اســـکندر از شـــنيدن ســـخنان ايـــن مـــرد   .»مواظـــب بـــاش کـــه پيـــشانيت را محکـــم بـــر زمـــين بـــسابي 

 و سـابيد  بـر زمـين    راپيـشانيش افکنـد و   بر زمـين   سر و با    زدخشم شد و از پرده بيرون آمده او را            به

آنگـاه دسـتور داد ايـن      . »کـردي مـسخره اسـت       مي کني که فکر    همان کاري مي   اکنون تو «: فتگ

  ١.يردقفس آهنين افکندند تا در شکنجه بم را در بند کرده به افسر

انـد و    مورخانِ يوناني نوشـته   ۀعدمِ تعادلِ روحي اسکندر را هم      داستانِ رفتارهاي ناشي از   

قــدري عموميــت داشــته کــه حتــي مــورخي چــون پلوتــارک کــه خــودش را وقــف        ايــن داســتانها بــه 

 اختصاري که ۀ با هم.نوشتن آنها خودداري ورزد  نيز نتوانسته ازه بودکردهستايش از اسکندر 

خــــود  را بــــه  وياز کتــــابکــــار بــــرده، بـــازهم اينهــــا چنــــدين صــــفحه    بــــه ايــــن داســــتانهار ذکـــ او در

چنـين داســتانهائي خواننــده را خــسته   خــواهم کــه بـا پــرداختن بــه  مــن نمـي . داده اســتاختـصاص  

ايــن جوانــکِ   نمايــشگر شخــصيت  ۀعنــوان آئينــ  بيــنم کــه اينهــا را بــه   کــنم؛ ولــي چــون شايــسته مــي  

 اختصار بـازگويي کـردم، و        قرار دهم، بناچار برخي از آنها را به        روي خواننده  در پيش    مقدوني

  .گويم ميزارش پلوتارک باز از گا مختصردوتاي ديگر را نيز

غزلخوانـان   روز در بزمـي کـه اسـکندر برپـا کـرده بـود و يکـي از        د که يک نويس  ميپلوتارک  

ايـن  «: اسکندر گفـت  خواند، يک افسر پير يوناني در مستي خطاب به  در ستايش خدايي او مي    

کنـي کـه    تو ادعا مي و اکنون ايم جالل رسانده اين جاه و به تو را ضرب شمشيرهايمان  مائيم که به  

آيـــا فکـــر «: اســـکندر گفـــت» ! واالتـــريانـــسانهاهـــستي و از ) خـــداي بـــزرگ مـــصر(فرزنـــد آمـــون 

ه مـست بـود   مـرد کـ  پير» کيفـر بمـاني؟   درازي کنـي و بـي    مقدونيها چنـين زبـان  در برابرکني که     مي

» . را خـدا بـدانيم  انسان معموليبينيم زيرا مجبوريم که يک        ما مدتها است که کيفر مي     «: گفت
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کــه پيرمــرد . پيرمــرد پرتــاب کــرد  ميــز برداشــته بــه  از روي خــشم شــد و ســيبي  شــدت در اســکندر بــه

بــــا اســــکندر گفــــت، و اســــکندر از حالــــت عــــادي خــــارج شــــد و  بــــازهم چيزهــــائي بــــهمــــست بــــود 

 زد کــه بياينــد و ايــن مــرد را    نهيــبنگهبانــانش  بــسيار رکيکــي بــه   مقــدوني لهجــۀ  بــهدشــنامهائي

يي  از خــداانتقــاد خــودش کــرده بــود بــازهم بــه  بــي از خــود پيرمــرد کــه مــستي. ســزايش برســانند بــه

شمـشيري رسـاند     خـودش را بـه     برجهيـده  خشمگين شد که     چنداناسکندر ادامه داد، و اسکندر      

را  کـرد و وي  اش فـرو  را درسـينه  را گرفته بر روي پيرمرد پريد وآن آن  وپس پرده نهاده بود، که در 

  ١.درجا کشت

  در ميان مخالفان الوهيت اسکندر که     شماري از  ۀپلوتارک ضمن يادکردن داستان شکنج    

د کـه يکـي از اينهـا هـم يـک      نويـس  مـي آنها چنـدين تـن از دوسـتان نزديـک خـود اسـکندر بودنـد،               

بار  اين مرد چونکه يک. ندگذاشت مياواحترام  طو بود که همگان بهفيلسوف پير از دوستان ارس

اسکندر که يک انسانِ فناشونده است مثل بقيـه   حاضر نشده نسبت به   که  به دوستانش گفته بود     

در  ديـد  مـي زنجير شـکنجه   دستور اسکندر بازداشت و در زنجير شد و هفت ماه در رفتار کند، به 

  ٢. زنجير جان دادهمان

   هخامنشيريختِن آخرين سنگرفرو. ۱۰

گفتيم که بسوس پس از آنکه داريوش سوم را کشت خودش را اردشير چهارم ناميد، و از 

 درنگيـــانَە از اســـکندر. گـــردآوري نيـــرو بپـــردازد بـــاختريە رفـــت تـــا بـــه برابـــر اســـکندر گريختـــه بـــه

 بــاختريە  بــهوقتــي اســکندراردشــير نيــروي کــافي در اختيــار نداشــت، و  . کــشيد لــشکر بــاختريە بــه

مــي از ک جاسوســانش ۀوســيل اســکندرکه بــه. گريخــت  جنــوبيمــاوراي جيحــون  بــهاونزديــک شــد 

سـپاه اردشــير چهــارم مطلــع شــده بــود چنـدين لــشکر را در منطقــه پراکنــد و ســرانجام يکــي از ايــن   

. گرفتـــار کـــرد و خبـــر ايـــن گرفتـــاري را بـــراي اســـکندر فرســـتادشکـــست داده لـــشکرها اردشـــير را 

کننـد و زنجيـر      دلير در خشم بود که دستور داد او را برهنه در زنجير            ايرانيچنان از اين    اسکندر  

دنبال اسب بکشند و در کنار راهي ببندند تـا او سـواره از وي بگـذرد       را به   برگردنش افکنده وي  

راه گذشت و وقتي   از آن گردونهطبق دستور اسکندر عمل شد و اسکندر سوار بر          . را ببيند   و وي 

نعمت خودت خيانت کردي و او را  دوست و ولي شاه و چرا به«: او گفت  رسيد بهبسوسنار  ک به

 اردشير که در فکر بود شايد بتواند راهـي بـراي نجـات خـويش بيابـد و                  »شتي؟ و ک  کرديدر بند   

                                                 
  .۸۷: اب اسکندر پلوتارک، کت-1
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 داد پاسـخ  برانـد،  از کشور را گر ويران جوانکخويشتن را زنده نگاه دارد تا در سر فرصتي اين        

. کــرد  او اســکندر را قــانع نمــي ۀولــي ايــن پاســخ فريبنــد  . وي تــسليم کنــد  ه او را بــهاســتخو مــيکــه 

  و،مهـــارت داشـــت ي عـــوامفريب  در کـــه از اســـتادش ارســـطو بـــسيار چيزهـــا آموختـــه بـــود  اســـکندر

ــه  خواســــت مــــي ــه بيــــشتر ايــــن  کــ ــر هرچــ ــرد دليــ ــال   ۀ را شــــکنجبزرگمــ  روحــــي دهــــد و در عــــين حــ

 ايران را بکشد و اکنون بـر  شاه بفهماند که او ميل نداشته که که در آن نزديکيها بودند    کساني  به

را  او بــراي اينکـــه ايـــن عـــوامفريبي  .  را کـــشته خــشم گرفتـــه اســـت شـــاهخـــاطر اينکــه    بـــه»بــسوس «

 بلند اعالم کند که اسکندر چنين وبانگِ  ه بتا  جارچي را واداشتيکگوش ايرانيان برساند  به

 داد تـا اردشـير   دسـتور اسـکندر  . کنـد  شي مجازات مير شاهکُخاط گويد و اين مرد را به    چنان مي 

 و براي اينکه دوران درازي ، گوشها و بينيش را بريدندوشديدترين وجهي شکنجه کردند  را به

  بـرايش ممکـن نبـود، و او را برهنـه در    گـريختن حالتي افکندنـد کـه    را به  در زير شکنجه باشد وي    

 ايران برگشت وقتي غرب که به چندي بعدشد؛ و  ده ميقفس آهنين کردند و همراه اردوي او بر

زور  ئــي کــه درختهــا بــه  گونــه  دودرخــت بــستند بــه در ميــان زنــدهرا همــدان رســيد دســتور داد وي بــه

آنگـاه هـردو درخـت را رهـا کردنـد و جـسد اردشـير دوپـاره               هم نزديک شـده بودنـد، و        چندمرد به 

ــد ــاره . شـ ــاي جـــسدش را  پـــس از آن پـ ــرهـ ــارو  برسـ ــين انراه کـ ــي  رو بـ ــاالً در نزديکـــي  (المللـ احتمـ

  . زدنددار  بر) بغستان

  سرزمينهاي ايراني در هندوستان لشکرکشي اسکندر به. ۱۱

 پس از آنکه خيالش از داريوش سوم و اردشير چهـارم آسـوده شـد تـصميم گرفـت           اسکندر

او  ههمــه بـــ   را بگيــرد تــا در آينـــده کــسي احــساس وجــود نکنــد و      شامکانــات مــادي ســربازان    کــه 

باشـند؛ و ديگـر مـسائلي چـون ابـراز مخالفـت بـا خـدايي         خدائيش را قبول داشته     محتاج باشند و  

بــار بــودن افــسران و ســربازان را بهانــه  ران و گــ هنــدلشکرکــشي بــه او انــد کــه  نوشــته.او بــروز نکنــد

اينهــا . آتــش بکــشند  همگــان دســتور داد کــه هرچــه امــوال تــاراجي بــاخود دارنــد را بــه        کــرد و بــه 

تاراج برده بودند، وگرنـه امـوال شـهرهاي بزرگـي چـون        شرقي ايران به  در نواحي موالي بود که    ا

مقدونيــه و يونــان فرســتاده    هايــشان بــه  را پيــشتر بــراي خــانواده  و همــدان بابــل و شــوش و اســتخر   

هــاي  شــکنجه در زيــر شــدن افــسران  د کــه ســربازان اســکندر کــه کــشته  نويــس مــيپلوتــارک . بودنــد

بـا فرمـان او   کـه  أت نکردنـد  اموالشان دلبسته بودنـد جـر     به گرچهچشم ديده بودند،      اسکندر را به  

  ١.آتش کشيدند اموالي که با خود داشتند را بهاجرا درآورده  مخالفت کنند، و بناچار فرمان به

                                                 
  .۹۸:  همان-1



۵۲۰                                                                                                                   اسکندر مقدونيها در ايران                               هلني

 هنــد کــه جــزو قلمــرو هخامنــشي بــود ۀقــار  از شــبهبخــشآن   بــه خيبــر گذشــتهۀگــ از تناو ســپس

 عبــور از يکــي از گرفــت و پــس از در پــيش پــشاور شــد و از آنجــا راه جنــوب  وارداو. لــشکر کــشيد

دفــاع چنـداني نداشـتند تــاراج    عمومـا  هـاي پنجـاب وارد ســند شـد و شـهرهاي ســرراه را کـه      شـاخه 

 آن ۀ بــود کــه اســکندر ضــمن محاصــر ملتــانتنهــا شــهر مهــم ســند کــه دفــاع مــستحکم داشــت   . کــرد

ــا خـــاک يکـــسان کـــرد و مـــردم شـــهر را از    پـــس از آنکـــه شـــهر ملتـــان   او .شـــدمجـــروح  دم تيـــغ  را بـ

اين سرزمينها . سوي جنوب ادامه داد در شهر را غارت کرد، پيشروي بهگذرانده اموال موجود 

 و از زمان داريوش بـزرگ در درون قلمـرو           دهند  مي کشور پاکستان را تشکيل      ۀامروز بخش عمد  

د کـه کـشتارها و تاراجهـائي    نويس ت ميکه ستايشگر اسکندر اسپلوتارک   .شدند  ايران واقع مي  

الـشعاع قـرار    نيکرفتاريهـاي سـابق او را تحـت   که اسکندر در سند انجام داد چنان شـديد بـود کـه            

ئي کـه   يعني کارهاي وحشيانه ١.دفاع را گرفته بردار زد او حتي رهبرانِ ديني و برهمناِن بي    . داد

  .او در ايران بوددر سند از اسکندر سر زد بسيار شديدتر از جنايتهاي 

ــا ايـــن اواخـــر در قلمـــرو شاهنـــشاهي    ســـرزمين بخـــشي ازاســـکندر پـــس از آنکـــه    ــند کـــه تـ  سِـ

 راه کرانـه    هخامنشي بودند و چند شاه خودمختار بـومي داشـتند را تـسخير کـرد، در جنـوب سـند                   

ــته وارد خــــاک    در پــــيش گرفتــــه از ســــوي غــــرب   بــــهرا  ــار کنــــوني گذشــ بنــــدرهاي گــــوادر و چابهــ

يــــک بخــــش از ). م  پ۳۲۵ســــال  (پــــارس برگــــشت  از راه کرمــــان بــــهمــــروزي شــــد وبلوچــــستاِن ا

 دريــا روانــه راه کــه از مــردم ســند مــصادره کــرد، از  )قــايق بــزرگ( لــنج ۱۸۰۰ را نيــز بــا ســپاهيانش

 ۀ آريـــان کـــه کتـــاب هـــشتم لشکرکـــشي اســـکندر را برپايـــ.بابـــل برونـــد  ارونـــدرود بـــه راهکـــرد تـــا از

ايـن ســفر دريــايي اختــصاص داده، ننوشــته اســت کــه   ايــن لنجهــا بــهيادداشـتهاي فرمانــده يونــاني  

ــتاد      ــا فرسـ ــا ايـــن لنجهـ ــند را بـ ــرده در سـ ــارت کـ ــوال غـ ــا در ايـــن کتـــاب اطالعـــات   . اســـکندر امـ امـ

 کــه  دهــد مــيدســت    بــهدريــاي پــارس  آباديهــاي ســواحل بلوچــستان و بنــادر    ۀارزشــمندي دربــار 

 کـه بنـدر مينـاب    دانـيم  ميما از اين کتاب   مثالً.خواندنش براي هر ايراني خالي از فايده نيست       

 يــک ۀ بــر دهانــ  شــهر نــسبتًا بزرگــي بــوده  شــده ناميــده مــي ) نــام يعنــي بــي (زمــان انــاميش   کــه در آن

 وجـود داشـته اسـت؛     جـز زيتـون در آن        بـه  همين نام واقع شده بوده و انواع درختـان ميـوه            رودي به 

 تقـسيمات کـشوري   از نظـر نـد و  ا هناميـد  مـي  را هرمـوزيە ) ۀ بنـدرعباس و مينـاب   منطقـ (اين منطقـه    

 و محــصوالتش خرمــا و انگــور  خــارک کنــوني نــامش هــوورکتَە   ۀجزيــر. جــزو کرمــان بــوده اســت  

 مقـدس بـوده کـه همـه سـاله مـردم در روزهـاي خاصـي               ۀ يک نقط  کنوني کيش   ۀجزير. بوده است 

 نامهــاي .نــدا داده بــاني مـي  قر ميتــر و اَنـاهيتَە نـد و بــراي  ا رفتــه آنجــا مـي  بـراي عبــادت و قربـاني بــه  
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 ن نيز همين بوده و اولي اَپستانَە و دومي کگانَەزما  در آن  کنوني» ريگ«و  » کنگان«و  » بستانه«

چـشم خودشـان       دلفـين فـراوان بـوده و يونانيهـا بـه           درياي پارس در آبهاي   . بودهو سومي رگُنيش    

   ١.اند ديده

 و خطرنــاک ســند و بلوچــستان   از بيابانهــاي خــشک اســکندرآميــز برگــشت شــتابگــزارش 

 بــا ناکــامي بزرگــي همــراه بــوده   ســند بــه جنگــي او ســفرفرجــامِ  کــه دارد مــيدرون ايــران معلــوم   بــه

هـزار   ۱۵ هـزار پيـاده و     ۱۲۰ند که اسکندر در لشکرکشي بـه سـند          نويس  ميمورخان يوناني   . است

ولـي   ٢. نمانـده بـود  ايران برگشت جز يکچهارم اين سپاه برايش        سواره همراه داشت، و وقتي به     

  .عادت ندارند که شکستهاي او را بازتاب بدهند

 انـد۔    ۔آنگونـه کـه يونانيـان نوشـته        دانست   ايران مي  شاهنشاه اکنون که خودش را      اسکندر

آتـــش کـــشيده بـــود   را بـــهجمـــشيد  کـــاخ عظيمـــي چـــون تخـــت شـــهر آبـــادي چـــون اســـتخر واز آنکـــه

وه را تبـاه نکـرده بـود تـا در آن تـاج برسـر       همـه شـک    کـاش آن خواسـت کـه    مـي پشيمان بود، و دلـش      

حـــضور   و هماننـــد داريــوش و خــشيارشا پادشــاهان جهــان را بــه     نشــست   بــر تخــت مــي    ونهــاد  مــي 

د کـه يونانيهـا از اينکـه        نويـس   مـي کونـت کـورت     . ار گذشـته بـود    از کـ  ولـي ديگـر کـار       . پـذيرفت   مي

آتـش   مـستي بـه   در د رازمـين بـو   آن شـکوه کـه پايتخـت کـل مـشرق      آن عظمت و کـاخي بـه   شهري به 

کــار کــه گفتنــد  شــان شــرم داشــتند؛ ولــي بــازهم باخودشــان مــي    از خود بودنــدکــردهکــشيده نــابود 

اش پـشيمان   ردهاز کـ اسـکندر کـه   . شـد    نـابود مـي     کـه  بايست  کاخ مي   شهر و اين    درستي شده و اين   

 در   کـه اسـکندر    نداشـتند را     آن گردن يونانيهـا افکنـده گفـت کـه يونانيهـا چـشم ديـد                بود گناه را به   

  ٣.ويران کندو آتش بکشد  را به برانگيختند تا آنبنشيند، و او را  بر تخت  خشيارشاکاخ

   نشستن اسکندر در پاسارگادبر تخت. ۱۲

پاسـارگاد بـرود و      ديگر وجـود نداشـت اسـکندر تـصميم گرفـت کـه بـه               جمشيد چونکه تخت 

ان شاهنـشاه رسم   به شده بودأسيسدست کوروش بزرگ ت ي ايران به  شاهنشاهدر همانجائي که    

  بر تخت زريند که وقتي اسکندر در اورنگ زرين    نويس  ميپلوتارک  . نهدسر   تاج بر هخامنشي  

ان جلــوس کــرد، پيرمــردي مقــدوني از دوســتان پــدر اســکندر چنــان احــساساتي شــد کــه  شاهنــشاه

داريـوش را  تخت  بر دريغا که پيشينيان ما زنده نيستند تا جلوس اسکندر    «: فت و گ  گريه افتاد   به

                                                 
  .۳۹ -۳۳/ ۸:  آريان-1

  .۱۰۹:  پلوتارک، کتاب اسکندر-2

  .۱۰/ ۷:  کورتياس-3
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  ١.»به چشم بنگرند

او بگوينــد کــه  عــده از مغــان کــه هنــوز زنــده مانــده بودنــد جــرأت نکردنــد بــه  در پاســارگاد آن

 بـر زمـين   چيـزش را غـارت کـرده نعـش را نيـز           آرامگاه کوروش بزرگ دستبرد زده همه       يونانيها به 

خـاطر اهانـت    اسـکندر و بـه  دسـتور شـخص    ؛ زيرا يقين داشتند که اين کار به   اند  کردهافکنده رها   

  .فايده خواهد بود ش بي و گفتن، مقدسات ايرانيان صورت گرفته استترين مقدس به

انــد، يــک گنبـــد    زمــان نوشــته   ئــي کــه مورخــان آن    گونــه  آرامگــاه کــوروش در پاســارگاد، بــه    

 باغـستانهاي سـلطنتي پاسـارگاد قـرار      در ميـان  بود کـه  وسيع و بزرگ   در ميان عمارتي     شکوهمند

 ۀتــه بــود و اطــرافش را گلزارهــاي زيبــا احاطــه کــرده بــود کــه جويبــاراني بــا ســنگهاي تراشــيد      گرف

. رنگارنگ در ميانشان جاري بود و اطراف اين جويباران را چمنزاران سرسـبزي فراگرفتـه بـود            

زيبـاترين نحـوي تـزيين شـده       هايش بـه    بناي آرامگاه از سنگهاي بزرگ ساخته شده بود و ديواره         

شـد در حالـت خميـده وارد آن     شکل بود، و مدخل کوچکي داشت که مي  گنبديبود، و فرازش  

 ميــزي نهــاده شــده بــود کــه      بــر روي تــابوتي زريــن     کــوروش بــزرگ در  ۀشــد  جــسد موميــايي  . شــد

ــا پارچـــه  پايـــه هـــاي نفـــيس بـــابلي و قاليهـــاي ارغـــواني آراســـته شـــده بـــود و     هـــايش از زر بـــود، و بـ

ها و زيورهاي زرين جواهرنـشان    رنگ با طوقها و ياره    پيرامونش رداي سلطنتي و رختهاي رنگا     

ي گذشت ميشدي از پلکاني  ساختمان بزرگ آرامگاه وارد مي ۀمجموع وقتي به. چيده شده بود

ــه  ــه بـ ــان منتهـــي مـــي    کـ ــالن مخـــصوص مغـ ــداري      سـ ــاه پاسـ ــان شـــب و روز از آرامگـ ــد، و ايـــن مغـ شـ

ر کنـــار آرامگـــاه کـــوروش د. کردنـــد کردنـــد و بـــراي شـــادي روح کـــوروش بـــزرگ نيـــايش مـــي  مـــي

  :خط پارسي نصب بود که رويش چنين نوشته شده بود ئي به کتيبه

ي پـارس را    شاهنـشاه م کـه    ا  مـن .  هـستم  بـوجيە   کاممن کوروش پسر  ! هان اي انسان فاني   

ام بنگــر و  زمينــي کــه مــن بــرآن خفتــه    ايــن پــاره  بــه. بنيــاد نهــادم و بــر جهــان فرمــان رانــدم   

  .عبرت بگير

داد که فرجام هـر بـشري مـرگ          مردم جهان اندرز مي    ۀهم  زبان حالش به    به ساده   ۀاين نوشت 

ئــي تبــديل خواهــد شــد و او را زمــين  الشــه هــر شــکوهي کــه باشــد بــه اســت و انــسان در هــر مقــام و بــه

دادگري توان دارند  داد که تا در  انسانهاي روزگاران اندرز ميۀهم  اين نوشته به.خواهد خورد

ــا     از بيــدادپيــشه کننــد و   اســت و انــسان بايــد    و زودگــذر پنجــي ســهبپرهيزنــد و بداننــد کــه ايــن دني

  .چيز را رها کرده برود همه

پيرايـــه و  چيـــزي جـــز نعـــش بـــي درون آرامگـــاه رفـــت متوجـــه شـــد کـــه هـــيچ  چـــون اســـکندر بـــه

                                                 
  .۶۷:  پيشين-1
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هاي استخواني است   آرامگاه نمانده است، و نعش نيز پاره       در درون  کوروش بزرگ    ۀشد برهنه

چون تحقيق کرد معلوم شد که عامل  و. پراکنده استرا بر زمين   آنر يونانيهاکه دست جنايتکا

 ۀاســتخوانهاي پراکنــده شــد . مــاخوس بــوده اســت  نــام پــولي  ايــن دســتبرد يــک افــسر مقــدوني بــه   

پيرايـه نهادنـد و درب آرامگـاه      در تـابوتي چـوبين و بـي       آوردهدستور اسکندر جمع      کوروش را به  

  .برآوردندرا با خشت 

روح ايـن بزرگمـرد تـاريخ بـشريت      آرامگاه کوروش رفته بود تا مغرورانه به   اسکندر به  حتما

ببـــين کـــه مـــن از اروپـــا آمـــدم و ملـــک را از دســـت فرزنـــدان چـــون تـــوئي بيـــرون کـــشيدم و : بگويـــد

مـزدوري کـردن بـراي فرزنـدان تـو افتخـار        کـساني افکنـدم کـه تـا ديـروز بـه           آغوش    به تو را    دختران

ــو را اي تـــو و فرزنـــداننجهـــو گ کردنـــد، مـــي ــاراِج بـــه تـ ــانتـ ــو بـــه  آنـ آن عـــشق   دادم و ملتـــي را کـــه تـ

هـاي اسـتخوانت همچـون      مقدونيان ساختم، و اکنون ايـن تـوئي کـه پـاره      ۀيدي اسير و بند   ورز  مي

تـو نزديـک شـود و تـو      پراکنده است و ازهيبت من کسي جرأت نـدارد بـه   بر زمين کسان جهان  بي

کــس و زار  شــد اکنــون چنــان بــي   اهان جهــان برآســتانت ســوده مــي  کــه جبــين شــ  تــو. ي کنــدريــارا 

 پـا بـر   ۔کردنـد  بنـدگي تـو و خانـدانت افتخـار مـي      که تـا ديـروز بـه   ۔ي که پابرهنگان مقدوني   ا شده

  .نهند مي تو ۀهاي الشاستخوان

، و بــار ديگــر جنايتهــايش را از نظــر بگذرانــد     اســتخر رفــت تــا يــک     آن اســکندر بــه پــس از

اخ  و کــ تعمــدي او چــه چيــزي از آن شــهِر باشــکوه برجــاي مانــده اســت،ســوزي آتــشبنگــرد کــه از 

 در چـه  گـاه شـاهانِ جهـان بـود اکنـون      شکوهمند داريوش و خشيارشا که روزگارانِ درازي سجده 

ان دسـتبرد زده  شاهنـشاه آرامگاههـاي    بـه  يونانيها در آنجا نيز معلوم شد که        !حالتي افتاده است  

دور بــوده ويــران    بــزرگ بــه ســوزي آتــش مقــدس ايرانيــان را کــه از   و امــاکنانــد،  و تخريــب کــرده 

 او عــاملين  کونــت کــورت نوشــته کــه   گرچــه. انــد غــارت بــرده   و هرچــه در آنهــا بــوده بــه   انــد کــرده

انِ هخامنشي در استخر که اجسادِ داريـوش بـزرگ و خـشيارشا و             شاهنشاهتخريب آرامگاههاي   

 کـه ايـن جنايتهـا    رسـد  مـي نظـر      ولـي بعيـد بـه      ؛ت کـرد  را مجـازا  اردشير اول را بيـرون ريختـه بودنـد          

ان بـــزرگ تـــاريخ شاهنـــشاهآرامگاههـــاي  همـــۀ در اســـتخر.  او صـــورت گرفتـــه باشـــدۀبــدون اشـــار 

 هنـوز هـم آثـار شکـسته     .تـاراج رفتـه بـود     تخريب شده بود و هرچه در آنها بود به        يونانيهادست    به

ــره  ــدن چهـ ــتهاي ســـنگ   شـ ــا و دسـ ــاره هـ ــشيا   نگـ ــاي داريـــوش و خـ ــاره هـ ــر نگـ ــاي روي  رشا و ديگـ هـ

دســـت  جمـــشيد کـــه پـــس از فرونشـــستن آتـــش و ســـرد شـــدن ســـنگها بـــه  هـــاي ســـنگي تخـــت ديـــواره

را نداشـتند کـه ايـن     آنها حتي چشِم ديدِ آن. چشم ديد توان به مقدونيها شکسته شده است را مي    

نـه کـرده بـود    زيـرا احـساس حقـارتي کـه قرنهـا در وجودشـان ال      . ها باقي بمانَـد  ها بر ديواره    نگاره
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  .داد که توانِ ديدن افتخارات ايرانيان را داشته باشند اجازه نمي

 در برابـر   کم و بـيش     هنوز سالهائي که اسکندر در شرق ايران و سند بود، چون ايرانيان           در

 تــا تمــامي  انــواع جنايتهــا زدنــد    دســت بــه يونــانيدادنــد، ســرداران   نــشان مــي ي  مقــاومتيونانيهــا

آتش کشيدند، هرکس از بزرگان ايراني         بسياري از آباديها را به     آنها. کوبندم   در ه  مقاومتها را 

، و خودشـان  ، و چنان کردند که هيچ سري در ايران باقي نمانـد کشتندداشتند   را در جائي سراغ   

مغان بلندپايه . کس زنده نماند  از خاندان هخامنشي هيچ. باشندايراندهندگان در  تنها جوالن

نوشتۀ دوران هخامنشي هيچ چيزي برجا  نوشته و چرم    همه پوست   از آن . دندنيز همگي کشتار ش   

ســـنگها بـــراي آينـــدگان بازمانـــد تـــا حکايـــت شـــکوِه ديرينـــه را بازگوينـــد؛          نمانـــد، و فقـــط پـــاره  

سـتونهاي تخـت جمـشيد تـا امـروز بـردِل کـوه و زيـر آسـمان بـا               سنگها و شکـسته     گونه که پاره    همان

  . گويند ستيزِي اسکندر داستانها مي از شکوه تمدنِ ايراني و تمدناند و  قامت استوار ايستاده

  يازدواج افسران مقدوني با دوشيزگان ايران. ۱۳

ــکندر  ــه  اسـ ــد از ويرانـ ــه   پـــس از بازديـ ــتخر بـ ــاي اسـ ــوش رفـــت  هـ ــانوان و  . شـ ــسياري از بـ او بـ

 يکـي  در ميـان ايـن دوشـيزگان     . اسـارت گرفتـه بـود        را بـه   ايرانـي دوشيزگان خاندانهاي سرشناس    

 کــه مثــل هــزاران  ايــن دوشــيزه. نــام داشــترخـشانک بــود و افتــاده اســارت   بــهبــاختريەبـود کــه در  

ايرانـي در   ۀمجبـور بـود کـه همـراه ديگـر دوشـيزگانِ کنيزشـد           ديگر ايرانـي کنيـز شـده بـود           ۀدوشيز

ئـي برخـوردار بـود کـه وقتـي       زيبـايي مـسحورکننده   از چنـان  او .سربازان اسکندر برقصد بزمهاي  

زودي فهميـد کـه    او بـه .  براي خود نگـاه داشـت   را  اش شد و وي      دلباخته او افتاد   م اسکندر به  چش

. شکــست يافتــه و متــواري اســت   در بــاختريە پارســي اســت و پــدرش   يکــي از بزرگــان  وي دختــر 

همـسري    ايـران مـشروعيت بخـشد او را بـه     سـلطنت خـويش بـر     برآن شد که بـراي آنکـه بـه         اسکندر

از  رسـما  خـود جلـب کـرد و    نحـوي بـه    را بـه دوشـيزه ايـن    ائلي انگيخته پـدر   او وس . خودش درآورد 

توانـست   شد و مي     با اين ازدواج داماد خاندان سلطنتي ايران مي         او .دخترش خواستگاري کرد  

 ايران بنامـد و فرزنـدي کـه از ايـن          انشاهنشاهوارث اورنگ   خودش حق بدهد که خويشتن را         به

  . خودش معرفي کندعهد ولِيعنوان  بانو بزايد را به

 .کهتــر اردشــير ســوم نيــز ازدواج کــرد   دختــرپريــزاتيش دخترداريــوش ســوم و اســتاتيرااو بــا 

 داريـوش  ۀ بـرادرزاد آماسـترين  . دادهفستيون رفيقشمحبوبترين  دختر ديگر داريوش سوم را به   

ــامە ،بـــاد اَرتَە دختـــر ەکـــام اَرتَە شـــهريار مـــاد، آتَرپـــاتدختـــر يـــک ســـوم،  و اَپـ خـــواهران رســـينَەب 

ــاد اَرتَە ــيز بـ ــدين دوشـ ــر  دۀ و چنـ ــه  يگـ ــانهخامنـــشي را کـ ــوع شمارشـ ــه  در مجمـ ــيتـــن ۸۰بـ ــيد مـ  رسـ
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هــزار   اســکندر بــا ده  ســپاهســران از هــزار تــن   اينهــا دهجــز. ازدواج بهتــرين ســردارانش درآورد  بــه

 ۀهمــ. ازدواج کردنــد ۔کــه همگــي در اســارت بودنــد ۔ دوشــيزه از خانــدانهاي سرشــناس ايرانــي 

  ١.جمعي و برطبق رسوم ايرانيان برگزار شد طور دسته ازدواجها در شوش در مراسم خاصي به

زنان  با اين ازدواجها خواست مييکي آنکه : هدف اسکندر از اين ازدواجها دوچيز بود

 شـان  مرور زمان ثروتهاي خانوادگي به تعلق خاطر بيابند و     يونانيها  ايراني به  خاندانهايي بزرگ 

 ۀ انتقــال دهنــد، تــا در آينــده همــ    شــانهــاي جديد خــانواده   بــهبــود نهــان مانــده  وقــت نتــا آرا کــه 

 ايرانـي بـود   اشـرافيتِ راه و رسـم   ۀشـيفت ديگـر آنکـه چـون     . منتقل شود يونانيها    ثروتهاي ايران به  

 خواسـت  ميکرد،  پوشيد وآموختن زبان ايراني را تشويق مي  ايراني ميرخت  اکنون تاجائي که 

يها را بانوان ايراني تربيت کنند، و آنهـا خـود و فرزندانـشان بـا راه و رسـم و تمـدن       که اوالد يونان  

ان شاهنــشاه ايــران شــود افــرادش نيــز مثــل افــراد   شاهنــشاهايرانــي آشــنا شــوند، و در آينــده کــه او   

ماندگان  توانست زنده يافتند مي  ميشانشوهران ، تعلق خاطري که اين بانوان بهعالوه به. باشند

 را در ايـــران اســـتوار يونانيهـــاهـــاي   ريـــشهکنـــد و نزديـــک يونانيـــان اي ايـــن بـــانوان را بـــهخانـــدانه

   . در ايران افزايش يابديونانيهاوسيله امکان استمرار حاکميت  اين ، و بهبدارد

  تأثير فرهنگ ايراني در اسکندر . ۱۴

. ار کنـد بايـست همچـون يـک شـاه بـا مـردم ايـران رفتـ                 اسکندر اکنون يـاد گرفتـه بـود کـه مـي           

آوردهـاي   هـاي تمـدني و دسـت    اکنون پس از کشتارها و شهرسوزيها و جنايتها و تخريـب سـاخته          

رســيد کــه او يــاد گرفتــه بــود کــه بايــد از لشکرکــشيهايش هــدفي تمــدني نيــز      نظــر مــي فرهنگــي، بــه

و  ،قرار گرفتـه بـود   ايران  نابودشدۀِيشاهنشاهشدت تحت تأثير شکوه  بهاو اکنون . داشته باشد 

ان و دولتمردان تاريخ شاهنشاه ايراني شوند و جاي ي همراهش که خود و يونانيها    رزو داشت آ

کــسب کننــد کــه دســتگاه    در جهــان و در ميــان انــسانها   را بگيرنــد، و همــان عــزت و احترامــي را    

 را بزرگان خاندانهاي ۀ تن از نوجوانان اسيرشدهزار۳۰او  .کسب کرده بودي سلطنت هخامنش

را برآنها گماشت يوناني  ۀافسرانِ برجست کرده در پادگاني نهاد و شماري ازبراي خودش جدا 

معنـــاي   نهـــاد کـــه بـــه»اپيگـــوني« صـــفت جوانهـــا بـــر ايـــن او. تـــا بـــا زبـــان يونـــاني آشنايـــشان کننـــد 

هـدف وي از ايـن کـار آن بـود کـه ايـن       حتما .  بازماندگان بزرگان ايرانيعنيبود،  » بازماندگان«

بـا فرهنـگ و خلـق و خـوي ايرانـي آشـنا        اثـر بگذارنـد و آنـان را    يونانيها ۀحيجوانان ايراني بر رو   

ناپـذير   انـضباط  نـشدني و   سـرکش و مطيـع  ۀدانـست کـه يونانيهـا روحيـ     تجربـه مـي      و چـون بـه     .کنند

                                                 
  .نقل از آريان ، به۱۸۸۵ -۱۸۸۳: پيرنيا. ۱کتاب ايومين، :  پلوتارک-١
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ري از ايـن جوانـان کـه حاصـل دوقـرن و نـيم سـلطنت منـضبط                   ذيأثيرپـ بـا ت  دارند، اميـدوار بـود کـه        

 .نظـم و انضباطـشان اميـدوار شـد     نيـز کـساني پـرورده شـوند کـه بـشود بـه           يونانيهـا     در ميـان   بودند،

گرفتنــد کــه نبايــد در برابــر بزرگترهــا آبِ دهــا   توســط همــين نوجوانــان بــود کــه يونانيهــا يــاد مــي  بــه

هنگــام خــورد غــذا بايــد از     شاشــيدن بايــستند، بــه   بــرزمين اندازنــد، نبايــد در حــضور ديگــران بــه    

جلـو   نه از کـف دستهايـشان، برسـر ميـز غـذاخوري نبايـد دسـت بـه        چمچه و چنگال استفاده کنند    

اســتفراغ افتنــد، و نبايــد   گــساري چنــدان بنوشــند کــه بــه    هنگــام مــي  يکــديگر دراز کننــد، نبايــد بــه  

بسياري ديگر از   . ادبي است   خودشان را دربرابر ديگران برهنه کنند زيرا چنين کاري نشانۀ بي          

 بزرگان يوناني پيشترها در کتابهاي هـرودوت و ديگـر           رسمهاي تمدني ۔که اسکندر و برخي از      

 از همـين نوجوانـان     مورخان يوناني دربارۀ تمدن و فرهنـگ ايرانـي خوانـده بودنـد۔ را يونانيهـا               

همـين آموزشـها بـود کـه اسـکندر را شـيفتۀ تمـدن ايرانـي کـرده بـود و عالقـه داشـت             . آموختند  مي

ن چيــزي کــه آنهــا از ايرانيــان آموختنــد آن بــود کــه     مهمتــري. کــه يونانيهــا از ايرانيــان يــاد بگيرنــد  

تـرين   نـرد بـا مـاده اسـت، و زشـت     اي انسان و همۀ جانوران فقط آميزش  آميزش جنسي طبيعي بر   

 چنـين کـاري حتـي    .يـا مـردي آميـزش جنـسي داشـته باشـد      کار آن است که يک پسر يا مرد با پسر  

 که نبايـد نـر بـا نـر درآميـزد بـراي انـسان             دانند  دهند؛ و وقتي جانوران مي      جانوران نيز انجام نمي   

چنـان مرحلـۀ پـستي برسـاند کـه دسـت بـه چنـين عملـي بزنـد،                   نيز شايسته نيست که خويـشتن را بـه        

 اومـــستد .عملـــي کـــه انحـــراف از ســـنِت طبيعـــت و مايـــۀ شرمـــساري دربرابـــر ســـنت طبيعـــت اســـت 

  ١».آگيِن خود را مسخر کرد شرق کشورگشاي خشم«نويسد که  مي

تا بـراي او  است  با اطمينان از اينکه ديگر در ايران هيچ سري باقي نمانده    سکندرااکنون  

او .  کنـد  که از افـراد يونـانيش بکاهـد و جـاي آنهـا را بـا ايرانيـان پـر          خطري ايجاد کند، برآن شد    

 کـرد سـپاهيانش پيـشنهاد     بـه انـد   نوشـته   اوپـيس  ي که نامش را   وقتي از شوش حرکت کرد در شهر      

را  د کـه وي اندوخته اسـت اجـازه دار   و ثروتهاي کافي هم است و خسته کند پير  فکر مي هرکهکه  

او بــا پــيش  . آرامــش بگذرانــد   بــهشــهر خــودش  عمــر را در ۀ و بقيــدميهــنش برگــرد   بــهرهــا کــرده 

 ســـپاهش را مـــرخص کـــرده انبخـــش بزرگـــي از يونانيـــکـــه کـــشيدن ايـــن موضـــوع در نظـــر داشـــت  

 کـه منظـور اصـلي او را درک کـرده بودنـد و ميـل نداشـتند             سـربازان و افـسرانش      . اروپا بفرسـتد    به

دنبال اين پيشنهاد  ، بهيونان فقير برگردند     و به  همه نعمت که در ايران هست دل برکنند          از آن  که

مــان را  خــواهيم کــه اســکندر همــه مــا مــي«: اعتــراض گفتنــد ي بــه و کــسانمخالفــت برداشــتند ســر بــه

. »گــذارآن خــدائي کــه پــدر او اســت بــرايش بجنگــد   شــهرهايمان برگــرديم؛ ب  بــهتــامــرخص کنــد 

                                                 
 .۷۳۴:  اومستد-1
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کــه  خــشم شــد کــه دســتور داد ســيزده تــن از کــساني    چنــدان بــهيونانيهــااســکندر از ابــراز مخالفــت 

، تا همگان ياد بگيرند کـه    ند دستگير و اعدام شوند    ورز  ميشد بيشترين مخالفت را       پنداشته مي 

  ١.نبايد دربرابر دستور او مخالفت ورزند

د کــه اســکندر وقتــي ديــد کــه جوانــان   نويــس اســت و مــيز ايــن گــزارش را آورده پلوتــارک نيــ

ــه        ــرده بـ ــرخص کـ ــا را مـ ــشي از يونانيهـ ــه بخـ ــد، خواســـت کـ ــدتر از يونانيهاينـ ــي کارآمـ ــا  ايرانـ اروپـ

يـــم؛ بگـــذار ايـــن  رو  مـــيمـــا«: طعنـــه گفتنـــد يونانيهـــا بـــا فرمـــان او مخالفـــت کردنـــد و بـــه  . بفرســـتد

اســکندر از . »ن ندارنــد بــراي اســکندر جهانگــشايي کننــدهــزار جــوان کــه هنــري جــز رقــصيد ســي

عنـوان   يونانيها درخشم شد و سه روز از آنها کنـاره گرفتـه بـا جوانـان ايرانـي گذرانـد و آنهـا را بـه                     

سرانجام در اثر التماسها و زاريهاي يونانيها برخي از آنها را بخشود  . اش تعيين کرد    گارد ويژه 

  ٢.اروپا فرستاد ترام و با اموال بسيار بهو بخشي را نيز مرخص کرده با اح

  مرگ اسکندر. ۱۵

.  سرور کل جهان متمدن شود    شاهنشاهان هخامنشي آرزومند بود که چون      اکنون   اسکندر

 او از. اسـت  مـين  در کنکه اجلآ، غافل از ديد ميدر شوش آرزوي خودش را برآورده اينک  او  

 چنـدي  رسـيد  مـي   کـه هـر شـهري    در بـين راه بـه  .بابـل بـرود     تا از آنجـا بـه      رفت همدان    بهخوزستان  

 ايـران تجاوزهـاي بـسيار    ۀدفـاع شـد   مال و ناموس مـردم بـي    بهسپاهيانشپرداخت و    عشرت مي   به

 بزرگتـر از اسـکندر بـود    کـه  (هفـستيون همدان اردو زد، رفيق محبوبش   در کنار     وقتي .کردند  مي

گــساري  در اثــر افــراط در مــي) ت داشــته اســجنــسي از کــودکي بــا اســکندر روابــط  کــه شــايع بــودو

 عـــادت داشـــت کـــه ۔ پلوتـــارکۀنوشـــت بـــه۔اســـکندر . بيمـــار شـــد و اســـکندر را در انـــدوه فـــرو بـــرد

چـــون ديگـــر هـــيچ دشـــمني نمانـــده بـــود کـــه بـــا او   . غمهـــايش را بـــا جنـــگ و آدمکـــشي فرونـــشانَد 

 ۀرينــکــه از ســرگرميهاي دي »انــسان کار و شــتعقيــب«تــصميم گرفــت کــه بــازي  بجنگــد، در اينجــا 

که در آباديهاي نزديک سـکونت داشـتند از بـار      ، و با کشتاِر کساني    دندازراه ا   را به يونانيها بود   

مـردم يـک روسـتا کـه نـامش        گروهي مسلح را با خـود برداشـته بـه   ،اين منظور به او   .غمش بکاهد 

آن آرام درپـي   ، ورا ازدم شمشير گذرانـد  مردم روستا ۀور شد و هم  حملهاند  نوشته»کوسايي«را  

د کـه اسـکندر   نويـس  مـي  پنـاه   روسـتائيان بـي  جمعـي از  توجيه اين کشتار دسـته     پلوتارک در  .گرفت

دســتور  »آمــون«  پــدر آســمانيش؛ زيــرا ازايــن کــار را کــرد تــا بــراي شــفاي هفــستيون قربــاني بدهــد 
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   ١. بداردشادرسيده بود که روح هفستيون را با يک کار شايسته و دوستانه 

 تعقيب و شکار توانست خدايش را خشنود سازد، ، که مي ام نزد اسکندر  ترين اقد   شايسته

 اسکندر مـردم يـک روسـتا را در يـک بـازي ديومنـشانه                . بود دفاع و ناتوان    ي بي و کشتار انسانها  

ئــي را   شــايد نمونــۀ چنــين بــازي .کــشتار کــرد تــا خــدا از او خــشنود گــردد و دوســتش را شــفا بدهــد  

ولي از انسانها، جز از     . گفتند بتوان ديد    نيان که دربارۀ ديوها مي    هاي ايرا   فقط بتوان در افسانه   

چنانکــه از گزارشــهاي . تــصور آورد شــود بــه اســکندر و مقــدونيها، چنــين رفتــار ديومنــشي را نمــي

.  نــزد يونانيهــا يــک رســم معمــولي و تکــراري بــود شــيوهايــن  قربــاني دادن بــهآيــد،  يونانيــان برمــي

چنانکــه در  . کردنــد  را قربــاني مــي دفــاع  بــي  مــردم گونــه  نايــ   بــهکــسان ديگــري از افــسران او نيــز   

 فرمانـدار مقـدوني شـهر بابـل نيـز گروهـي از مـردم        بابـل،    ورود اسکندر به   ۀ در آستان  زمان و   همين

 از او شاد شود   قرباني کرد تا خدايش     براي خدايش  شکاردر يک چنين بازي تعقيب و       شهر را   

پلوتــارک کــه ايــن داســتان را نوشــته اســت   . ســان خواهــد بــود  اش چــه  کــه آينــدهالهــام کنــداو   بــهو

بابـل رسـيد فرمانـدار شـهر مـشغول            کـه وقتـي اسـکندر از همـدان حرکـت کـرده بـه               دهد  ميتوضيح  

 درپــاي جــان شــده داده يــا نيمــه  وپــار شــدگاِن جــان ادن بــود، و شــمار بــسيار زيــادي از لــتقربــاني د

چــشم خــود ديــد کــه خيــل عظيمــي از مــردم   ر بــهون افتــاده بــود، و اســکند و خــديــوار شــهر برخــاک

   ٢.شدند ميهمراه با خروش و فريادهاي تند کشتار 

زدۀ بابـل   معلوم نيـست کـه در ايـن بـازي تعقيـب و شـکارِ يونانيهـا چـه نـسبت از مـردم فلـک                  

خــاطر خــشنودي خــداي يونانيهــا     ۔کــه شهرشــان را داوطلبانــه تــسليم اســکندر کــرده بودنــد۔ بــه       

انـسان  » تعقيب و شـکار «هرحال، اين يک گزارش ديگري از رسم يونانيِ        بهکشتار شدند؛ ولي    

دفـاع   دادنـد، و بـا کـشتار انـسانهاي بـي      خـاطر خـشنودي خدايـشان انجـام مـي      است که يونانيها به  

  .کردند دلشان را خنک مي

 که پيشترها سرگذشت کـوروش و داريـوش و خـشيارشا و ديگـر شاهنـشاهان ايـران                   اسکندر

انـدازد    راه ي بـه گـذار  تاجمراسم  در بابل  تصميم داشت کههاي يونانيان خوانده بود را از نوشته 

ان شاهنــشاه در ايــن مراســم حــضور يابنــد و همچــون   بودنــد شــهرياراني کــه در اطاعــت او  ۀو همــ

او تقـديم دارنـد، و    هـاي باجهـاي کشورهايـشان را بـه        هخامنشي در برابرش کرنش کنند و سـياهه       

.  بـسازد  ان ايـران  شاهنـشاه  دوم   ۀش نسخ  از خود   جهان اعالم کند و    اهنشاه رسما ش  او خودش را  

 گزارشــها و داســتانهاي بـسياري خوانــده و شـنيده بــود و اکنــون   شاهنــشاهان هخامنـشي  ۀ دربـار او
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ي کلداني که مورد اعتماد گو غيبيک ولي  .کرد ي همطراز آنها تصور ميشاهنشاهخودش را 

 و درون بابـل جلـوگيري کنـد     وارد شـدن اسـکندر و سـپاهش بـه     براي آنکه ازظاهرااسکندر بود،   

اســکندر پيــام داد کــه از وارد  ، بــههــا نيايــد مــصيبتهائي بــيش از آنچــه تــا کنــون آمــده بــود بــر بــابلي 

اسـکندر  .  ناگواري بـرايش پـيش آيـد   ۀحادثکه  بابل خودداري ورزد وگرنه ممکن است         شدن به 

ــود ايـــن     ــد خرافـــات بـ ــه پابنـ ــا را پيـــشگوييکـ ــردبـ ــار  وور کـ ــد روزي   در کنـ بابـــل اردو زد، و هرچنـ

يکـي   پـس از  .بـرد  سـر مـي   کـرد و همـواره در چـادر بـه       ئي منتقل مي    نقطه  بهئي    از نقطه اردويش را   

 جهــان شــود  رســما شاهنــشاهعــشرت گذرانــد، پــيش از آنکــه بتوانــد بابــل بــهاطــراف دومــاه کــه در 

  .)م  پ۳۲۳خردادماه  (بيمار شد و درگذشت

نش نوميـد شـد     از جـا   الوهيتش بود که وقتي بربستر بيماري افتاد و          ۀحدي شيفت   بهاسکندر  

محرمانش دستور داد که چون بميرد مرگش را از همگان نهـان دارنـد و جـسدش را در فـرات              به

آسـمان رفتـه و مـدتي      بـه پدرخـدايش    و شايع کننـد کـه اسـکندر بـراي ديـدار              ،افکنند تا آبش ببرد   

 ١. ادامـه دهـد    بـر جهـان   الـوهيتش      گـشت تـا بـه      و برخواهد ان خواهد ماند    وان مهمان در آسم   عن  به

 انـسان  صـدهاهزار او سالها تيـغ زده بـود و       . زد  وار بود که از اسکندر سر مي       اين يک بيان ديوانه   

ولــي . ويرانــي کــشانده بــود تــا بــراي خــودش ســلطنتي ابــدي بــسازد   و جهــاني را بــهکــردهرا نــابود 

سـو احاطـه     او مهلـت نـداد و او را از همـه            نايتهـايش بـود مـرگ بـه       اينک که وقت چيـدن ثمـرات ج       

کـرد کـه او مردنـي نيـست بلکـه بايـد         مـي  گمـان  عقلـش را باختـه بـود و   ديـد  ميرا    کرد؛ و او که اين    

توانست باور کنـد کـه اکنـون وقـت آنـست کـه از جهـان                  او نمي . زودي برگردد   آسمان برود و به     به

 کــه ديــد مــيو وقتــي . راي خــودش گــرد آورده اســت رهــا کنــد  رخــت بربنــدد و همــه آنچــه را کــه بــ   

شــد و  خــاطر مــي  ئــي نــدارد کــه بتوانــد ميــراث او را تحويــل بگيــرد بيــشتر پريــشان         فرزنــد شايــسته 

  .زودي برگردد آسمان بکند و به خواهد سفري به کرد که مي  و ادعا ميافتاد هذيان گفتن مي به

يونـاني موضـوعي بـاورکردني و قابـل قبـول      مقام خـدايي در فرهنـگ    ارتقاي يک انسان به   

اگـــر . مقـــام خـــدايي رســـيده بودنـــد  پـــيش از اســـکندر نيـــز بـــسياري از قهرمانـــان يونـــاني بـــه   . بـــود

 کـه  رانـد  مي فرمان اسکندر در ايران بود و بر ايرانياني        ها چنين عقايدي را باور داشتند،       يوناني

 و بــراي هــيچ  ،ندپنداشــت مــي جهالــت  را ناشــي از خرافــات و فکــر خــدا شــدِن انــسان در ايــن دنيــا   

شــمردند، و اگــر  ، و هــيچ انــساني را مقــدس نمــي انــساني فــضيلتي جــز انــسان بــودن قائــل نبودنــد  

مـشاوران   وقتـي اسـکندر بـه    .ديدند در مقام و منزلت انسانها بـود نـه در خـوِد انـسانها          تقدسي مي 

آسـمان   مهمـاني پـدرش بـه     بهآب افکنند و شايع کنند که او        يونانيش دستور داد که جسدش را به      
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 يونـاني در  ۀدانـست ايـن عمـل جاهالنـ      گـشت، رخـشانک کـه مـي    برخواهـد زودي   رفته است و بـه    

محرمـان اسـکندر توصـيه کـرد کـه چنـين کـاري              مردم جهـان خواهـد شـد، بـه        مورد استهزاي   آينده  

هـاي    و دانـست کـه گفتـه   شـد اسکندر چون متوجه مخالفت رخشانک با خدايي خـودش          . نکنند

 فريـاد د، از او در خشم شد و با چشمان اشکباري برسـرش  گذار ميرخشانک بر افسران او تأثير  

همــه افتخــارات کــه   ســخنان تــو چــه معنــائي دارد؟ آيــا جــز اينــست کــه تــو از ايــن      «: کــشيده گفــت 

  ١»ي؟ورز مي نصيبم شده است بر من رشک خدا شدنم ۀدرنتيج

 ۲۰ شـود، و از سـن    سـاله ۳۲ه بـود تـا   اسکندر مقدوني روزي که درگذشت چند مـاهي مانـد     

سالها را در جنـگ    اين ۀيي کرده بود، و هم    روا  فرماندوازده سال و نيم        نزديک به  بعد   به سالگي

مدام و مستمر و بر پشت اسـبان گذرانـده بـود کـه يـازده سـالش را در جنـگ بـا ايـران بـود، و هـيچ                

يهـايش  گر ويـران جهانگـشاييها و   ۀ ثمـر خواسـت  مـي کـه     درست زماني  .خوشي از دنيا نديده بود    

اســکندر زهــري کــشنده چــشانده     کــه بــه گوينــد مــيگزارشــها . را بچينــد چــشم از جهــان فروبــست  

 بـود کـه نيابـت       پـاتر  آنتـي  بنـام    افـسرانش  يکـي از     محرک قتـل او   . سبب مرگش شد    بودند و همين  

 يونـان اروپـايي  بـر   که هواي پادشـاهي  مادر اسکندرگويا  .سلطنت او در اروپا را برعهده داشت    

 دربـارۀ او  پيوسـته   بـردارد، و  از ميـان  پـاتر را     تـا آنتـي    چيد  مي توطئهسر داشت    را براي خودش در   

پاتر بـدگمان   اسکندر در اثر سعايت مادرش از آنتي. ادفرست ميسخنان ناشايسته براي اسکندر  

آنهـا را   کـرد، و سـختي مجـازات خواهـد      پـاتر و پـسرش را بـه         بار گفته بود که آنتـي       شده بود و يک   

سرانجام هم مادر و خواهر اسـکندر بخـشي از نيروهـاي مقدونيـه را بـا           . مرگ کرده بود    تهديد به 

خودشـــان همنـــوا نمـــوده برضـــد ايـــن افـــسر شـــوريدند و مقدونيـــه را گرفتـــه ميـــان خودشـــان تقـــسيم   

يـرو گـرد   پـاتر در يونـان ن      کـه بـيم داشـت آنتـي       مادر اسکندر   . به يونان گريخت  پاتر    کردند، و آنتي  

کـرد و بـا فرسـتادن     پـاتر توطئـه مـي      برداشـتن آنتـي     از ميـان   همواره بـراي  مقدونيه برگردد     آورد و به  

پـاتر خطرنـاک اسـت و بايـد هرچـه زودتـر او          کرد کـه آنتـي      را تحريک مي    اسکندر وي   پيامهائي به 

 .تاد زهــر فرســ  اســکندر بــود ريــزِ بــاده کــه پــاتر توســط پــسرش بــراي پــسر ديگــرش    آنتــي .بکــشدرا 

 روز  و چنـــد، بيمـــار شـــداو داده بـــود ريـــزش بـــه کـــه بـــاده  بـــادۀ زهرآلـــوده در اثـــر نوشـــيدنِاســـکندر 

من دهيد تا خودم را بکـشم و از ايـن درد    ه بدشنه«که زد  طوري درد کشيد که همواره فرياد مي        به

بـود  ه شـا مادر اسـکندر کـه در مقدونيـه     .داد گفت و دشنام مي ، و همواره هذيان مي   »نجات يابم 

توطئـه درقتــل اســکندر بودنــد را   کـه مــتهم بــه  ياز کــسانپـس از درگذشــتِ اســکندر شـمار بــسياري   

پـاتر کـه مـتهم اصـلي بـود را       پسر آنتـي . قتل رساند هاي گوناگون دستگير کرده فجيعانه به   حيله  به
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  ١.باد داد زنده در آتش سوزاند و خاکسترش را بر زنده

 زنـده بمانـد تـا    چنـدان  داريـوش سـوم      ۀدر داغديـد   کـه مـا    خواسـت   مـي قضاي روزگـار چنـين      

او  انگـار    .چـشم خـود ببينـد        نشانده بود بـه    سوگ  به  با جنايتهايش  مرگ اسکندر را که جهاني را     

منتظــر بــود کــه مــرگ اســکندر را ببينــد و از جهــان بــرود تــا بــيش از آن شــاهد بيچارگيهــاي ملــت       

او توانـــست در داغ فرزنـــدش بـــا مـــرگ اســـکندر بـــود کـــه  .  خـــودش نباشـــدمـــنش بـــزرگبـــزرگ و 

نـژاد    ايرانـي پـاک  صـدهاهزار  ايـران عزيـزش و در داغ        ۀرفتـ   و در داغ شکوه ازدسـت       شاه داريوش

دسـت اسـکندر       و درداغِ شـهرهاي زيبـائي کـه بـه           شده بودند،  کشتار خشندست اين سردار      که به 

 دسـتهاي جنايتکـار    ايرانـي کـه گرفتـار   ۀ آزادۀ بانو و دوشيزدههاهزارويران شده بودند، و درغم   

مـرگ  .  زارزار بگريـد و مـرگ اسـکندر را بهانـه سـازد              بودنـد،  شدهروسپي مبدل     يونانيها شده به  

ايـن بـانوي بزرگـوار    . تواند از اين جهان بـرود      که اکنون مي   ديد  ميداد و     او تسلي مي    اسکندر به 

 رگ اسـکندر و در  مـ ۀبهانـ  مرگ اسکندر و پس از آنکه اين پنج روز را بـه      پس از    درست پنج روز  

  .اين دنيا رفت شورش زاريها کرد از و کملت خاطر فرزندان و واقع به

 خوشـبختي و  . چه اندازه خوشبخت و چه اندازه بدبخت اسـت        ديگري   که   داند  مي ن کس

کـه   نامـداران و ثروتمنـدان   چه بسا. توان با ميزان مقام و ثروت و شهرت سنجيد        بدبختي را نمي  

را خوشــبختان روزگــار    و ديگــران آنــان کــشند مــي کوههــا را بــا خــود   ۀســنگيني همــ  انــدوهاني بــه 

. ســر آورده بــود  بــود عمــري را در انــدوه و غــم بــه    کــه مــادر داريــوش ســوم   ايــن بــانو . نــدپندار مــي

 هفـت  ايـن بـانو  . بـود  را گرفتـه سـر بريـده      اين بانو  برادران و برادرزادگان     پدر و همۀ  اردشير سوم   

ايـن   آنهـا  ۀکشته شده بودند و تنها بازمانـد قدرت شان در نزاعهاي  هدنيا آورده بود که هم  پسر به 

 و روزگــار چنــين  شــدســلطنت رســيد بــا بــالي اســکندري مواجــه    داريــوش بــود کــه از روزي کــه بــه  

 شاهد شکست و دربدري و مرگ دردناک او و شاهد اسارت و بدبختي بانو که اين خواست مي

از همه شـاهد دوران اسـارت ملـت بـزرگش باشـد و              خود و عروسانش و فرزندان پسرش، و فراتر         

همه درد و مـصيبت داده   او اين درد بکشد و در اين درد تاب بياورد، و از خدا بخواهد که اگر به     

  . ببيندچشم خويشتن  زنده نگاه دارد تا مرگ اسکندر سياهدل را بهچندانرا  است، وي

نــه او .  باشــد کــه درخــور ســتايشمهــيچ نقطــۀ مثبتــي را بيــابي اســکندر کــه در تــوانيم  مــا نمــي

ورز و   جـوان دليـر و مغـرور و خـشن و کينـه     . بـود  و نه يک شخصيت باعظمتساز تمدنباتدبير نه   

غربيهـا   . بـود   و هوالکو   شبيه چنگيز  ويرانگر او يک افسر   .باوري بود، و جز اين هيچ نبود        خرافه

نـزواي تـاريخي بيـرون آورد،     اسـکندر غـرب را از ا  آن اسـت کـه  ند بـراي  سـتاي   مـي اگر اسـکندر را     
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ي را گيــر  چــشم اروپــا تحــول     اروپــا گــشود، و در  بــر روي خاورميانــه را   درهــاي ثروتهــاي ايــران و  

و با تاراج ايجاد کرد که باعث شد اروپا قدرت بگيرد و در آينده نيز در خاورميانه ماندگار شود               

 سـدۀ  ۹ کـه اروپـا تـا    کـه باعـث شـد     کـسي . برقـدرت اقتـصاديش بيفزايـد      خاورميانـه    کردن خيـرات  

 .تسلط داشته باشد، همين اسکندر بود) اناتولي و شام و مصر(بخش غربي خاورميانه    ديگر بر 

چنانکــه ۔ ســرباز خــشن و متهــوري بــود کــه آرزوهــاي دور و درازي در ســر داشــت ولــي       اســکندر 

. دســـتيز بـــو گـــر و انـــسان  او ويـــران.کنـــدشايـــسته نبـــود کـــه آرزوهـــاي خـــويش را بـــرآورده  ۔ديـــديم

گـاه   آن شـکوه و عظمـت و پيـشرفت برجـا نهـاد چنـدان بـود کـه هـيچ          ويرانيهائي کـه او در ايـرانِ بـه        

زيـست بيـرون آورد و     اروپـا را از انزوائـي کـه در آن مـي    تنها کار اسکندر آن بود که   . التيام نيافت 

انـه و  خاورميايـران و  تمـدن   همـان انـدازه کـه بـه       يـورش اسـکندر بـه     . درون جهان متمـدن کـشاند       به

ايــران  بـا يـورش اســکندر بـه   . اروپـا خـدمت کــرد   همــان انـدازه بــه  کليـت تمـدن بــشري لطمـه زد، بـه    

از . ســوي اروپــا ســرازير شــد و تحــولي غيرمنتظــره را در اروپــا ايجــاد کــرد     بــهخاورميانــهثروتهــاي 

 و از او  مفاسد و رذايلي که در وي بود بستايندۀرغم هم رو مردم اروپا حق داشتند که او را به       اين

 هنـــوز هـــم در ميـــان . کـــوروش و داريـــوش ترســـيم کننـــدۀ همپايـــ۔نـــاحق بـــه۔شخـــصيت برجـــسته و 

داننـــد کـــه چـــرا او را  ســـتايند، ولـــي نمـــي نويـــسندگان غربـــي بـــسيارند کـــساني کـــه اســـکندر را مـــي 

کننـد چيـزي جـز     ستايشي که اينهـا از اسـکندر مـي    .ستايند جز اينکه او يک غربي بوده است        مي

ــاني  .  قـــومي نيـــست نـــشانۀ تعـــصِب  ــز مثـــل ترکـ ــا نيـ ــه چنگيزخـــان را مـــي   اينهـ ــرا   انـــد کـ ــتايند؛ زيـ سـ

ترکــان بيابــاني کــرد کــه    چنگيزخــان نيــز بــا ويــران کــردن ايــران و تمــدِن ايرانــي همــان خــدمتي بــه      

  .اروپائيان کرد اسکندر به
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