
  

  

  

  

  

  

  

  

  سوم بخش

  درايرانها هِلِني



  گفتار نخست

  یاسکندرمقدون

  پیدایش اسکندر در اروپا. ۱

جزیـرۀ   شـبه سـلطنت رسـید    م که داریوش سوم بـه  پ ۳۳۶ پادشاه مقدونیه تا سال  دوم فیلیپ

اسـکندر  .  و نخـستین سـلطنت مقتـدر را در تـاریخ اروپـا تـشکیل داد      تـسخیر درآورد  بالکـان را بـه  

بیـست  سـن   آنگـاه شـاه شـود، در     خواسـت بنـشیند تـا پـدرش بمیـرد و            یلیپ که نمـی   فسرکِش  پسر  

مـاه پـس از      درسـت یـک    (و خود برجایش نشـست     دست عناصری ترور کرد     سالگی، پدرش را به   

 برای آنکه دست خود را از خون پدرش پاک کند ادعـا کـرد کـه              .)تخت نشستن داریوش سوم     به

او کـه    .انـد   ایـران گریختـه     ده و کـشندگانش نیـز بـه       پدرش توسط جاسوسان داریوش سوم ترور شـ       

 فیلیـپ نبـوده   پـسر  ادعـا کـرد کـه       شدیداً شیفتۀ فرعونان کهنِ مصر بود، وقتی به سلطنت نشـست          

زیــر آمــده بــا  شــب از فــراز کــوه المــپ بــه  یــک اســت و زئــوس)خــدای یونانیهــا( زئــوس پــسربلکــه 

پیدا شده و خدازاده است و بر دیگـر  مادرش همبستر شده و او از این همبستری در رحم مادرش        

خدای یونان را ثابت کند شایع کرد کـه فیلیـپ             او برای آنکه انتسابش به    . افراد بشر امتیاز دارد   

 پیـروی از فرعونـان مـصر        بـه  پدرش فیلیپ نیـز پـیش از او       .  گفته که اسکندر پسر او نیست      نیز

های دوازده خدای یونان قـرار        کره را بر فراز پی    شدانست، و پیکرۀ خود      می زادهخودش را خدا  

  .داده بود، تا نشان بدهد که از همۀ خدایان برتر است

پس از فیلیپ شهرهای آتن و تِبِس و چندشهر دیگر برای بازیابی استقالل سـر بـه شـورش          

دربــار ایــران فرســتاده از داریــوش ســوم خواهــان کمــک بــرای      هــا هیــأتی را بــه  آتنــی. برداشــتند

ولی داریوش که درگیر و دار تهیۀ مقدماتِ    . شان از دست مقدونیها شدند    آزادسازی سرزمینهای 

هـا تـوجهی نکـرده خطـر اسـکندر را جـدی نگرفـت، و         درخواست آتنی مصر بود به لشکرکشی به 

  .یونان دربرابر اطماع اسکندر رها گردید

و دیـدیم کـه گروههـای بزرگـی         (مصر لشکرکشی کرده بـود        در ماههائی که داریوش سوم به     

، اسـکندر فرصـِت کـافی یافـت تـا شـهرهای نافرمـانِ               )ز مزدوران یونـانی نیـز در سـپاهش بودنـد          ا

او سپس پرچم جهاد هِلِنـی برضـد ایـران را برافراشـت و درصـدد                . یونانی را سرکوب و آرام کند     

داریـوش سـوم وقتـی از       . ها از سلطۀ ایران برآمد      بهانۀ آزادسازی یونانی    اناتولی به   لشکرکشی به 

درخواست سابق آتن پاسـخ مـساعد بدهـد؛ و عمـالً هـم مقـادیر        گشت تصمیم گرفت که به    مصر بر 
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. بــرای آتــن و اســپارت فرســتاد؛ ولــی دیگــر دیــر شــده بــود     )  قنطــار زر۳۰۰(قابــل تــوجهی پــول  

اسکندر، مصمم و پرتوان، شورش شهرهای یونان اروپایی را در هم کوبیده شهرها را یکی پس         

کیفـر رسـانده      رحمانـه بـه     و هر شهری که در مقابلش ایستاده بود را بی         ا. از دیگری بازگرفته بود   

اسـکندر  بود؛ چنانکه شهر تِبِس که تابع ایران بود وقتی پس از مقاومت سرسختانه تسلیم شـد،                 

هـزار زن   شـش . زنان و دختران تجاوز نمایند  دستور داد که شهر را غارت کنند و به شسپاهیان  به

 بودنــد تــنهــزار   شــدند و بقیــه کــه حــدود ســیکــشتارهیان اســکندر دســت ســپا و مــرد و کــودک بــه

اسـکندر حتـی   . تـا بـرده شـوند   فـروش رسـیدند    مزایده نهاده شده به     زودی به   اسارت رفتند و به     به

امـاکن    و خاک تِبِس را بـه   منهدم کردند های شهر را      سپاهیانش را برآن داشت تا دیوارها و خانه       

  .دپس هیچ آثاری از شهر برجا نمان آندوردست برده پراکندند تا از 

اسکندر، نوشته که اسکندر بعدها از این کـار           حکمِ شیفتگیش نسبت به     گرچه پلوتارک به  

نابودسـازی کامـل یـک شـهر     ۀ  ، امـا واقعـ    )هیچ سـندی متکـی نیـست        ئی که به    نوشته(پشیمان شد   

گاه  نبداری از ایران، هیچاتهام جا بزرگ و تاریخی و امحای کامِل یک قوم نامدار و باستانی به 

. هـــای یونانیـــانِ پـــس از اســـکندر بازتـــاب یافـــت  از یـــاد مـــردم یونـــان نرفـــت، و در همـــۀ نوشـــته 

ترین رقیبِ آتن و اسپارت بود ننگ   نابودسازی شهر زیبای تبس که روزگاران درازی سرسخت       

 تـبس و  کـاری کـه اسـکندر بـا شـهر     . بزرگی بود که بـرای همیـشه بـر جبـین اسـکندر مانـدگار شـد                

مردمش کرد همۀ مردم شهرهای یونان اروپـایی و جزایـر دریـای ایـژه را از او در هـراس شـدیدی                       

  .فروبرد و فکر مقاومت دربرابر این جوانک مغرورِ خشن را از سرهای آنها بیرون کرد

گیــرِی مــصر بــود کــار   م کــه داریــوش ســوم مــشغول بــازپس    پ۳۳۴اســکندر تــا اواخــر ســال  

بــرای » جهــاد هِلِنــی برضــِد بربرهــا « اروپــایی را یکــسره کــرد آنگــاه پــرچمِ  تــسخیر سراســر یونــان

درون   نـشین در انـاتولی را برافراشـت و آمـادۀ لشکرکـشی بـه                رهاسازی دیگر سرزمینهای یونـانی    

توانــست غنــایم بــسیاری را نــصیب ســپاهیانِ او کنــد  انــاتولی کــه مــی لشکرکــشی بــه. انــاتولی شــد

بـا او    رغـم مخالفتـشان بـا سیاسـتهای اسـکندر           بـه ز یونانیهـا    سبب شـد کـه گروههـای بزرگـی ا         

یی برای همۀ ارتـشهای منطقـه    چنانکه بارها شاهد بودیم، یونانیها مزدوران حرفه    . همراه شوند 

زمـان هـم گروههـائی از آنهـا در لشکرکـشی ایرانیـان              طـور هـم     بار دیدیم که به     بودند؛ مثالً چندین  

اکنون کـه اسـکندر آمـادۀ      . ائی در کنار شورشیان مصر بودند     مصر شرکت داشتند و هم گروهه       به

کردنـد،   شد، دهها هزار یونانی در ارتش ایران در انـاتولی خـدمت مـی     اناتولی می   لشکرکشی به 

اگـر اسـکندر در    . اناتولی بودند   و دهها هزار دیگر آمادۀ همراهی با اسکندر برای لشکرکشی به          

خـورد   آوردنـد، و اگـر شکـست مـی         دسـت مـی     بـسیاری بـه   شد آنها غنایم      این لشکرکشی پیروز می   



۴۷۸                                                                                                                            اسکندر مقدونیها در ایران                        هلنی

دیـار خودشـان برگردنـد و بـاز هـم در فرصـت دیگـری وارد ارتـش ایـران                       توانـستند کـه بـه       آنها می 

  . دست آورند از ایرانیان دریافت کنند شوند و آنچه نتوانسته بودند در همراهی با اسکندر به

خاورمیانـه همـۀ      در غـرب   تـه بـود ولـی      بازگرف ۳۳۴هرچند که مصر را داریوش سوم در سـال          

که از زمان کـشته شـدنِ اردشـیر سـوم           ی  ئخشونتها. ها برای توسعۀ نفوذ اسکندر فراهم بود        زمینه

راه افتاد و پس از کودتای داریوش سوم اوج گرفت بسیاری از سپهداران کشور را از داریوش            به

 فینیقِیّـه و مـصر    مقدسـات    بـه  ائی کـه  انتهـ اه. خشم آورده و دربرابرِ او او نافرمان کرده بود          سوم به 

 کـه   بـود زدهئـی بـر پیکـر شاهنـشاهی       چنـان دشـنه   شورشها اعمال شـده بـود     در هنگام فرونشاندن    

 از بخت بد ایران     ؛ ولی یک داروی درازمدت بردست یک حکیم ماهر نیاز داشت           به اصالحش

 .ران ســلب کــرده بــود هرگونــه فرصــتی را از دربــار ایــ   هــا کمــین کــرده و  پــشت دروازه دشــمن در

اطاعـت کـشاندن ناراضـیان پارسـی و      داریوش سوم مردی کاردیده و باتجربه بـود؛ ولـی بـرای بـه          

خریــد و خــود را بــیش از پــیش   شــد و خــشم بیــشتر را بــرای خــودش مــی  زور مــی مــادی متوســل بــه

  ئــی کــه اســکندر بــرای ایجــاد آشــوب در نــواحی غربــی   اقــدامات فریبکارانــه.کــرد تــضعیف مــی

 داریـوش سـوم   بـا عناصـر ناراضـی از    او و ارتباطاتی که داد انجام میفینیقِیّه و مصر در  تولی و   ناا

  کهبایست داد، و داریوش می کرد خبر از بروز یک حادثۀ ناگوار می در این سرزمینها برقرار می

 در داخــل کــشور درگیــر  اوولــی . شــد کــار مــی  احتمــالی دســت بــه فاجعــۀبــرای رویــارویی بــا ایــن  

 در کودتـای  چهارسـال پیـشتر اردشـیر سـوم         . بـود  رقیبان قـدرتِ خانـدانی    سامانیها و مقابله با     ناب

داریـوش  .  بـود در یـک کودتـا کـشته گردیـده     او نیـز  پسر بعد کشته شده بود و دوسال    وهوش  بگَە

بـسیاری از نیرومنـدان ناراضـی از خـشونتها را نـابود             کـار آمـده بـود         برسـر  در یک کودتا  سوم که   

چینی برای جنگ خانگی نتیجۀ   ولی چنین اعمالی جز نارضایتیهای داخلی و زمینه       . بودکرده  

دشــمنان داریــوش ســوم کــه از دســت او آســیب دیــده  . توانــست درپــی داشــته باشــد دیگــری نمــی

 و رقیبــانش درصــدد از میــان برداشــتنش  ،دولــتش زدن بــه لطمــه بودنــد در اندیــشۀ تــضعیف او و 

شدت ناراضی بودند و زمینۀ فریفته شدنشان توسط هر نیروی            ران به ای  از فینیقیه و مصر  . بودند

سـبب    بـه ) انـاتولی غـرب (ە  و فـریگی لیکـیە ایـران در  دربار ۀ  سلط .خارجی ضد ایرانی فراهم بود    

 و فرمانـدارانِ پارسـی و مـادی، ناخـشنود از             بود رفته ازبین   تحریکات ایرانیان مخالف داریوش   

ــا خودســـری حکومـــت مـــی  سیاســـتهای خـــشن داریـــوش ســـوم، در ا  در . کردنـــد یـــن ســـرزمینها بـ

؛ و در سـرزمین مـاد نیـز       همین منوال بـود     نیز وضع به   )ۀ شرقی اناتولی  نیم( پتوکَە و ارمنستان    کَت

 مــصر و شــام آمــاده . کــه رؤیــای احیــای پادشــاهی مــاد را درســر داشــتندابودنــد عناصــری از مادهــ

ــصر     ــه»نجــاتبخش«بودنــد کــه هــر عن ــران از ســلطۀ خــاطر رهاشــدن   را ب ــدای ــسیاری از . بپذیرن  ب
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سرزمینهای شاهنشاهی در آشوب بود، و آرزوی استقالل در بسیاری از کشورهای زیر سلطه سر               

   .برآورده بود

 .خـاک آسـیا نهـاد        بـه  گـام  گذشـت و     هلـسپونت از تنگـۀ    در چنین وضعیتی بود کـه اسـکندر         

نهـاد، و   اروپا قدم بر خاک آسـیا مـی  بار در تاریخ بود که یک سپاه متجاوز از خاک           این نخستین 

بـرای  شـد کـه     ی غربی   بار آغاز یک راه دراز سلطۀ اروپا بر مناطق وسیعی از آسیا             همین نخستین 

عنــوان نقطــۀ عطفــی در تــاریخ  آســیا بــه  اســکندر بــهلشکرکــشِیاگــر در اروپــا .  ســده ادامــه یافــت۹

ا بـر روی اروپـا گـشوده شـد و            راه آسـی   ایـن لشکرکـشی   همین علت بـوده کـه بـا            تلقی شده به   جهان

  .گاه مسدود نگشت هیچ

ــانی    ــانِی شــهر ســاحلی یون ــدار یون ــون نــشین فرمان ــه   ایلی ــا خیانــت ب ــران ب راهگــشای  ای

پاداشی که این شهر از اسکندر گرفت آن بود که اسـکندر آن را              . آسیا شد   اسکندر برای ورود به   

دمختاری برخوردار خواهـد بـود و   یک شهر مقدس شمرد و اعالم کرد که این شهر همیشه از خو 

بــودنش  زودی دروغ کــه بــههــدف او از ایــن وعــده  . گــاه از او مالیــات گرفتــه نخواهــد شــد   هــیچ

خـودش    پیوسـتن بـه     نشیِن انـاتولی و تـشویق آنهـا بـه           فریب دادنِ شهرهای یونانی    آشکار گردید 

وسـط یکـی از مخالفـان       اندکی پیش از آن داریوش سوم توانسته بود شـورش لیـدِیَە را کـه ت               . بود

شـهریاری   را بـه ) سـپهرداد (او شـوهر دختـرش سـپیتراداتە       .  بخواباند اش برپا شده بود     خاندانی

سوی دریای ایژه بـا حرکتـی بـسیار           این  انتقال اسکندر و نیروهایش به    . لیدِیَە منصوب کرده بود   

 منطقـه   درارتـش ایـران   سریع و غافلگیرانه اتفاق افتاد که با خیانت بسیاری از سپاهیانِ یونـانی  

  .صورت گرفته بود

آخـرین  بـا اسـکندر در کنـار رود گرانیـک در          ) سـپاِه لیـدیَە   ( ایـران    رویارویی سـپاه  نخستین  

 تماســهائی محلــیۀ  اســکندر از مــدتها پــیش بــا شخــصیتهای برجــست. غــرب انــاتولی رخ دادحــِد

مـاده کـرده بـود کـه اگـر جنگـی            ۀ اسـتقالل و آزادی داده آنهـا را فریفتـه آ           آنها وعد   برقرار کرده به  

. شکـست حتمـی بکـشانند    بین او و ایران دربگیرد اینها در حین نبرد بشورند و سپاه ایران را بـه       

در این درگیری چندروزه که تلفاتی هم بـر سـپاه اسـکندر وارد شـد و شـماری از بهتـرین افـسران                        

) ســپهرداد( تراداتەســپیبزرگــانی چــون  کــشتن رفتنــد، ایرانیــان شکــست یافتنــد، و    اســکندر بــه 

داماد شاهنـشاه و    ) مهرداد( میترداتەپتوکَە،    شهریار کَت ) مهربرزین( میتربرزینشهریار لیدِیَە،   

، برادرزن شاهنشاه، آرشـیت شـهریار فریگیـه       ) فرناک( فرناکَە در غرب اناتولی،     ارتشفرمانده  

دفـاع از حیثیـت       قربـانی  شیآریاوهوپال عموی داریوش سوم، و چندتن دیگر از بزرگـان هخامنـ           

هزار تن از سـربازان سـپاه ایـران کـشته شـدند و بـیش       ۱۲ ۀ دیودورنوشت ، و به تاریخی ایران شدند  
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مزدوران یونانی ارتـش ایـران نیـز در ایـن جنـگ تلفـات بـسیار        . اسارت افتادند هزار تن به  ۲۰از  

 ایــن جنــگ بــالغ بــر  نوشــتۀ مورخــان یونــانی شــمار مــزدوران یونــانی ارتــش ایــران در   بــه. دادنــد

 شــان خواســت کــه زنــده  نامیــد نمــی  یونــان مــی اســکندر کــه آنهــا را خائنــان بــه  . هــزار تــن بــود ۲۰

  و هـزاران تـن گریختنـد،      کـشتن رفتنـد،     نیمی از مزدوران یونانی پس از تسلیم شـدن بـه          . بگذارد

 بــرده در عنــوان مقدونیــه فرســتاد تــا بــه شــدگان را اســکندر زنــده گذاشــته بــه  دوهــزار تــن از تــسلیم

خانـۀ سـاردیس      در گـنج  . دسـت اسـکندر افتـاد        ساردیس به  .مزارع برای مقدونیها بیگاری کنند    

رؤیـا شـباهت    همـه مـال کـه بـه       دسـت مهـاجمین افتـاد کـه آنهـا بـا دیـدن آن                چنان اموال انبـوهی بـه     

  ١.تر شدند  بیشتر در راه اهداف اسکندر آماده فشانی شگفتی افتادند، و برای جان داشت به

دنبـــال آن   انـــاتولی در هـــم شکـــسته شـــد و بـــه  غـــرِب نیـــروی ایـــران درجنـــگ گرانیـــکر د

پادگانهـای کوچـک ایرانـی      . ادامـه یافـت   ۀ جنـوبی     از کرانـ   روی اسکندر در خاک اناتولی      پیش

هـای     وعـده  . و شهرهای سـر راه تـسخیر شـدند         یکی ازپا درآمدند    غرب و جنوب اناتولی یکی     در

 دموکراسـیهای مـستقل محلــی در آن   ۀِن انـاتولی مبنـی بــر اعـاد   نـشی  شـهرهای یونــانی  اسـکندر بـه  

ــه      ــه و برضــد حکــامِ محلــی ب ــود  شــهرها مــردم را فریفت ــا ایــن . شــورش درآورده ب برخــی از حــال  ب

شــان گرفتــار خــشم   در اثــر مقاومــت جانانــهایــران وفــادار بودنــد  کــه بــهشــهرهای جنــوب انــاتولی

میلیتـوس کـه از   شـهر  . فروش رفتند  به شدهسیرماندگانشان ا  تخریب گشتند و زنده  شدهاسکندر  

 بالدیـدگان   ایـن  ۀ ازجملـ  ایران بود   آغاز شاهنشاهی هخامنشی از وفادارترین شهرهای یونانی به       

 بـود کـه چنـدین       ئی ازجملـه شـهرها     نیز که وضعیتی شبیه میلیتوس داشت      شهر هلیکارناس . بود

نتیجـه نرسـید؛ زیـرا شـاه          ومتش بـه  ، ولـی مقـا     در زیر حمالت شدید اسکندر پایداری ورزید       هفته

اسـکندر ایـن شـهرها و چهـار شـهر      . یـاری ایـن شـهر قهرمـان برسـد           موقـع بـه     ایران نتوانست که به   

کیفـر ماندنـشان در اطاعـت ایـران و      سـان بـه   ایـن  نشین سواحل جنوبی انـاتولی را بـه         دیگر یونانی 

.  مـردمش را کـشتار کـرد       ویـران و  » جهاد هلنی برضـد بربرهـا     «شان برای شرکت در       عدم آمادگی 

  .همین سرنوشت گرفتار شدند چند شهر جزایر دریای ایژه نیز به

میــان، یــک افــسر مقــدونی کــه در دســتگاه دولتــی ایــران مــشغول کــار بــود، از روی      در ایــن

خـدمت داریـوش رسـید و از او تقاضـا کـرد کـه           شوش رفتـه بـه      ورزید، به   حسدی که به اسکندر می    

زمــان  داریــوش کــه خــود در ایــن . ا و کــشتارهای اســکندر کــاری کنــد بــرای جلــوگیری از تخریبهــ

ئی داد خطاب به یکی از خویشان         او نامه   خواهانِ نافرمان بود به     گرفتار رقابتهای داخلی قدرت   

اسکندر که این نیز نامش اسکندر بود و برادرش یکی از مشاوران نزدیک اسـکندر و همدسـت                 
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ین اسکندر نوشته بود که اگـر اسـکندر پـسر فیلیـپ را بکـشد      ا او در کشتن فیلیپ بود، و در آن به    

ولـی ایـن فرسـتاده را جاسوسـان     . او داده خواهد شد اضافه هزار قنطار زر به   پادشاهی مقدونیه به  

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

 نـام   زمان یک افـسر دلیـر یونـانی بـه           یونیه و قبرس در این    ناوساالر نیروی دریایِی ایران در ا     

مصر خدمات بسیار  این افسر و برادر بزرگش منتور در لشکرکشی اردشیر سوم به        . بود» ممنون«

دریاسـاالریِ ناوهـای ایـران در ایـونیە و         ارجمندی انجام دادند، و ممنون که پـس از بـرادرش بـه            

جاگیر در غرب انـاتولی را گرفتـه دامـاد ایـران شـده      قبرس رسید دختری از یک خانوادۀ پارسی   

ــانِی ایرانــی  . عمــالً ایرانــی شــد   ــوفراداتە      ایــن یون ــر دســت اوت ــران در  (شــده کــه زی دریاســاالر ای

 قـصد یونـانِ    بـه نـاو  ۳۰۰کرد از خواهندگانِ بقای شـکوه ایـران بـود؛ لـذا بـا             خدمت می ) مدیترانه

یونــان  کنــد، شــاید بتوانــد اســکندر را بــهیــه حملــه مقدون آن امیــد کــه بــه  حرکــت کــرد؛ بــهاروپــایی

 همگـان  ویونان جنایتهای بسیار کرده  اسکندر در.  بکشانددرون اروپا   بهجنگ را     و برگرداند،

 اسپارت و چنـدین شـهر یونـان بـا شـنیدن ایـن خبـر کـه نیـروی دریـایی                       .را از او متنفر ساخته بود     

 گـشتند و شـور و       ممنـون هرها داوطلبانـه تـسلیم      ی از ایـن شـ     شـمار ایران در راه است شـاد شـدند و          

ولـی از بخـت بـد       . در میان یونانیان پدیدار شد    برای رهایی از دست اسکندر و مقدونیها        شوقی  

ئـی کـه بـرای نجـات      میانه بیمار شد و درگذشت، و نقشه  ایران، این فرمانده دلیر و پاکباز در این       

 درون خـاک اصـلی یونـان        های نبرد اسـکندر بـه       و بازگرداندنِ جبهه   یونان از جنایتهای اسکندر   

بـازو کـه اینـک مـسئولیِت سـابق ممنـون را        نـام فـرنە    افسری بـه   .گور رفت   در سرداشت نیز با او به     

زودی طبق فرمانی که از شاه دریافت ناوساالریِ کشتیهای ایران در دریای  برعهده گرفته بود به   

اوتـوفراداتە    قبـرس رفتـه بـه       سـپرد و خـود بـه      ) نـون بـرادرزادۀ مم  (ایژه را به تیمونداس پـسر منتـور         

روزگــار نبــود، و ایــن تــصمیم داریــوش ســوم اشــتباه   امــا ایــن تیمونــداس مــرِد میــدان آن . پیوســت

آتن و اسپارت آمادۀ همکاری با نیروی ایرانی بـرای رهاسـازی یونـان بودنـد، ولـی          . بزرگی بود 

هیــأت اعزامــی آتــن و   .  نداشــتنفــس  تیمونــداس تــدبیر شایــسته بــرای جــذب نیروهــای تــازه      

راه   ماندۀ شهر تبس نیز همراهشان بودند برای دیدار با شاهنشاه بـه             اسپارت که گریختگانِ زنده   

سراســر یونــان آمــادۀ شــورش برضــد . افتادنــد ولــی در راه توســط مــردان اســکندر دســتگیر شــدند

 کـه اقـدام شایـسته     توانـست   اسکندر بود، ولی شاه که خود گرفتار رقابت قدرت داخلی بود نمی           

  . را برای یونانیان انجام دهد

سـازیهائی کـه دربـارۀ        زمان است همـۀ افـسانه       این گزارشها که نوشتۀ مورخان یونانی در آن       

یونانیهـا  . نمایانـد   معنـی و پـوچ مـی        سـاخته شـده اسـت را بـی        » جهاد یونانِی اسـکندر بـا بربرهـا       «
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تـسلیم کـشاند بـود، و اگـر شـاه ایـران در                ب بـه  او آنهـا را بـا زور و ارعـا         . خواهان اسـکندر نبودنـد    

یونـان بفرسـتد منتقـل شـدنِ جنـگ            توانـست مـردان باتـدبیر و نیـروی کـافی بـه              وضعی بود که می   

ولـی  . یافـت  یونان حتمی بود و نـه تنهـا شاهنـشاهی ایـران بلکـه یونـان نیـز نجـات مـی                اسکندر به 

خواهـان   گانـۀ قـدرت    کودتاهـای سـه    .گویا سرنوشت این بود که دوران سروری ایران خاتمه یابد         

پارسی ازجمله خودِ داریوش، و رقابت کنـونِی اقتـدارگرایان بـا داریـوش سـوم، شـیرازۀ امـور را                     

  .پاشیدگی رسانده بود آستانۀ ازهم به

  سوسیساز ا جنگ سرنوشت. ۲

نـام    یـک پارسـی بـه     .  اسـکندر فریجیـه را گرفتـه و بـه کیلیکـیە رسـیده بـود                ۳۳۳تا بهار سال    

مە که شهریاری کیلیکیە را داشت جانانه دربرابر اسـکندر مقاومـت نمـود، ولـی فرجـامش                  ارشا

در شــهرهای جنــوبی انــاتولی امــوال بــسیاری  . دســت اســکندر افتــاد  کیلیکــیە بــه. شکــست بــود

.  هرچـه بیـشتر گـشوده بـود         نصیب سپاهیان اسـکندر شـده و اشـتهای آنهـا را بـرای جهانگـشائیِ               

شـمار   را بـه  ل مزدوران بیشتری از یونانیان را جذب سپاه خـویش کـرد و آن       عالوه او با این اموا      به

او که از آشفتگی سیاسـی اوضـاع داخلـی ایـران و نارضـایتی گـستردۀ       . بسیار زیادی افزایش داد 

سپهداران ایران از داریوش سوم اطالع داشت درصدد بود که در میان ایـن اوضـاع آشـفته شـام و       

او پیامهائی از فقیهان و سران بومِی این کـشورها دریافـت       . یردمصر را در یک حرکت سریع بگ      

هـائی کـه      وعـده   داد تا اسکندر بنـا بـه        اسکندر می   کرده بود که خبر از آمادگی آنها برای تسلیم به         

او مـشاورانی در اختیـار داشـت کـه در           . »اسـتقالل برسـاند     مردمـشان را بـه    «برایشان فرستاده بود    

اسـکندر یقـین   .  کـرده بودنـد و از اوضـاع ایـران اطـالع کـافی داشـتند            اناتولی یا در ایران خدمت    

توانـد نیـروی کـافی بـرای رویـارویی بـا او فــراهم        داشـت کـه داریـوش در شـرایطی اسـت کـه نمــی      

دانست که مخالفان داریوش در ایران بسیارند، و چون داریوش گرفتار مقابلـه    عالوه می   به. کند

قـدرتِ داریـوش شـدت خواهـد یافـت و کـشور هخامنـشی را                با او شـود جنگهـای داخلـی رقیبـانِ           

تــرین فرصــِت ممکــن   خواســت کــه در نزدیــک  رو مــی از ایــن. پــاره و تــضعیف خواهــد کــرد   پــاره

زمــان توســط جاسوســانش در  اقــداماتی کــه او تــا ایــن. جنــگ بــا خــودش بکــشاند داریــوش را بــه

، او را امیدوار کـرده بـود کـه          تماس با شخصیتهای نیرومند محلی در شام و مصر انجام داده بود           

او   داریـوش توسـط جاسوسـانی کـه گـزارش دروغ بـه            . گرفتن ایـن کـشورها چنـدان دشـوار نیـست          

جنگ اسکندر بکشانند شنید که اسکندر در کیلیکـیە نزدیکـی طرسـوس     رساندند تا او را به     می

روسـتاهای  اردو زده اسـت و بیمـار اسـت و افـرادش مـشغول تـاراج       ) شهر مـرزی کیلیکـیە و شـام      (
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. کوهستانی کیلیکیە هستند، و اسکندر در نظر دارد که تاراجها را برداشته به مقدونیـه برگـردد                

شـام رفتـه از راه ایـسوس بـا یـک حرکـت سـریع وارد کیلیکـیە شـده                      بـه  بـرآن شـد کـه     لذا داریـوش    

بـور   خطر مخالفان خاندانی در ایران نیز برای او شدید بود، و او مج             .اسکندر را گوشمالی دهد   

بخشی از جواهرات  او.  را با خودش ببرد) فرزندانخواهران و زن و   مادر و (اش   خانوادهشد که   

سلطنت  سلطنتی را نیز برد تا اگر در غیاب او در ایران تحوالتی رخ دهد، و اگر دوباره نتواند به                 

  .دازدگردآوری نیرو بپر چیز نماند و بتواند با استفاده از این ثروتها به دست یابد، بی

مـردم انـاتولی مبنـی بـر احیـای دموکراسـیهای              هـائی کـه بـه       وعـده   خواسـت بـه     اسکندر نمـی  

خودشــان  مــستقل محلــی داده بــود عمــل کنــد، بلکــه تــصمیم گرفــت کــه نیرومنــدان محلــی را بــه     

لیــدِیَە را . خواهــان منـاطق مختلــف رخ داد  درنتیجـه جنــگ داخلـی میــان قـدرت   . مـشغول بــدارد 

پتـوکَە از مـدتی پیـشتر و     در کـَت . ها برضد فریگیه وارد جنـگ شـدند        پیسیدی. آشوب فراگرفت 

ها در جانبداری یا مخالفت با اردشـیر بـروز کـرده     از زمان اردشیر سوم اختالف پارسیان و مادی 

وضع تداوم یافت، شهریار منصوب داریوش در جنگ  کارآمدن داریوش سوم این بود؛ و با روی

میان دو مدعی سـلطنت تقـسیم شـد کـه هـردو از مخالفـان داریـوش        پتوکَە   داخلی کشته شد و کَت    

سـرانجام یکـی از آنهـا کـه جنـوب کاپـادوکیە را              . بودند، و جنگ میان آنهـا مـدتها ادامـه یافـت           

دنبــال  نــزد او فرســتاد و بــه  گرفتــه بــود بــرای آنکــه حمایــت اســکندر را کــسب کنــد گروهــی را بــه    

د اطمینان حاصل کرد که اسکندر قـصد لشکرکـشی          مذاکراتی که این هیأت با اسکندر انجام دا       

طبیعی بود که اسکندر نیز از اینها قول بگیرد که در صورتی که داریوش              . پتوکە را ندارد    کت  به

ترتیــب  ایــن بــه. پتــوکَە بــا داریــوش همراهــی نکننــد  بــا اســکندر وارد جنــگ شــود ســپاهیان کــت  

 سـرزمینهای داخلـی   .و در آشـوب شـد   ۀ قلمرو داریـوش سـوم بیـرون   سراسر اناتولی عمالً از حیط   

فالت ایران نیز چنین وضـعیتی داشـت، و در هـر نقطـه یکـی سـر بـرآورده بـود و مـدعی داریـوش                         

  .نهایت ضعف رسیده بود در نتیجۀ این آشوبها ارتش داریوش به. بود

او  پنداشت، و به داریوش بنابر گزارشهای دروغینی که دریافته بود اسکندر را ضعیف می

ده بودند که قصد اسکندر جز تاراج اموال مردم اناتولی نبوده و اکنون در کیلیکیە بیمار           خبر دا 

او نیروهـائی کـه بـرایش مانـده بـود را برداشـت تـا پـیش از                   . مقدونیه است   و درصدد بازگشت به   

حلـب رفـت      او از بابـل بـه     . یونان برگشته باشد در کیلیکیە کارش را یکسره کند          آنکه اسکندر به  

وارد ) ۀ کوهــستانی میــان ســوریه و کیلیکــیەواقــع در ناحیــ(راه ایــسوس  یــِر پــا نهــادن تنــگتــا بــا ز

راه بـا همـۀ نیروهـایش         تنـگ   ها را چیده بود در کنار این        اسکندر نیز که این زمینه    . کیلیکیە شود 

دام اسـکندر     راه بـه    در حین عبـور از ایـن تنـگ        م     پ ۳۳۳ماه    دی درداریوش  . منتظر داریوش بود  
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ئـی بـود در میـان کـوهِ            باریکـه  ١راه ایـسوس، چنانکـه گزینوفـون تـشریح کـرده اسـت،               تنگ .افتاد

ماننــد و ســوی دیگــرش را دریــا احاطــه  ایــسوس و دریــای مدیترانــه، کــه یکــسویش را کــوهِ دیــواره

ــود  ــرده بـ ــوار    . کـ ــوب، دو دیـ ــمال و جنـ ــی در شـ ــه، یعنـ ــن باریکـ ــوی ایـ ــد ودر دوسـ ــا    بلنـ ــور بـ قطـ

و بر ، شد درونِ آبهای مدیترانه ختم می ، انتهای دیوارها بهرار داشتعظیم آهنین قهای  هدرواز

یــک پــس هرکـدام از ایــن دودروازه   در بـانی ســاخته شـده بــود، و   دیـواره برجهــای دیــده   هــرفـراز 

 .شـد  دائر بـود، کـه یکـی در خـاک سـوریه و دیگـری در خـاک کیلیکـیە واقـع مـی               نظامی   قرارگاه

دریـای   ئی در این فاصله جریان داشت که به  بود، و رودخانهمیان دو دروازه شش کیلومتر ۀ  فاصل

ایــن تنهــا راهِ ارتبــاطی میــان ســوریه و کیلیکــیە بــود، و ورای آن منــاطقِ        . ریخــت مدیترانــه مــی 

ایــن یــک گــذرگاه  . گــذر بــود کــه امکــان عبــور لــشکر از آنهــا وجــود نداشــت     کوهــستانی ســخت 

ز آن حفاظــت کـرده از عبــور یــک لــشکر  توانــست ا شــمار مـی  اسـتراتژیک بــود کــه یـک لــشکر کــم  

نیــز وقتــی  اش ســخن رفــت کــه در جــای خــود دربــاره کــوروش کهتــر . بــزرگ جلــوگیری کنــد 

کنارِ این معبر فرستاد تـا درصـورت بـروز     هائی به راه عبور کند کشتی   خواست که از این تنگ      می

 فرمانـده نیروهـای   رسـد کـه   نظـر مـی   بـه . هـا بـرای فـرار اسـتفاده کنـد       خطری بتوانـد از ایـن کـشتی       

ۀ اسـکندر  فروختـ  کـه احتمـاالً از مـردم محلـی شـام بـود      راه ایـسوس      های تنـگ    نگهبان دروازه 

دام  راه شـود و بـه   داریوش فرستاد تا او بـا غفلـت تمـام وارد تنـگ              گزارشهای غلطی به   شده بود و  

  . اسکندر بیفتد

شـام رفتـه بـه داریـوش         د بـه  شهریار مصر نیز با سـپاهیانش کـه عمـدةً مـزدوران یونـانی بودنـ               

 .دام اسـکندر افتـاد و شکـست یافـت     راه بـه  داریوش در حین عبور از این تنگ      . سوم پیوسته بود  

. نیروهای زبدۀ اسکندر در همـۀ بلنـدیها موضـع گرفتـه بودنـد، و بـرای پیـروز شـدن آمـده بودنـد                        

از فــراز سرشــان   اینهــا رســیدند مــیهــا  درون یکــی از دره کــافی بــود کــه وقتــی شــاه و ســپاهش بــه   

 آنچه معادلۀ جنگ ایسوس را رقم زد آن بود که مقدونیها برای پیروز شدن               .سنگبارانشان کنند 

و برخورداری از ثروتهای ایران آمده بودند، و سپاهیان شاه ازجمله مزدوران یونانی سـربازانی               

د و گــزارش جنــگ ایــسوس را آریانــ  . بودنــد کــه بــیش از هرچیــزی در فکــر زنــده مانــدن بودنــد    

اند که    هزار نوشته ۶۰۰را   داریوش   شمار سپاهیان ، و   اند   آورده های بسیار   دیگران همراه با گزافه   

 مـسلم اسـت کـه ذکـر چنـین شـمار عظیمـی بـرای بـزرگ          .هزار تنـشان مـزدوران یونـانی بودنـد       ۳۰

شــمار کــشتگان ســپاه ایــران در کــه انــد  کــردن پیــروزی اســکندر در ایــسوس بــوده اســت؛ و نوشــته 
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 از ی شــمار عظیمــچنــینعبــور دادن  امــا از آنجــا کــه ١.هــزار تــن بــود۱۰۰وس بــالغ بــر  ایــسجنــگ

 گــزارش جنــگ ایــسوس   اســت بــوده غیــرممکن توســط ایــن گزارشــگران راهــی آنچنــانی  تنــگ

 آنچه مسلم اسـت آنکـه شـاه در        .ها نهان مانده است     گویی  حقیقتش در پشت گزافه    آشفته شده و  

 او. بـار هـیچ انتخـابی نداشـت         نش در آن تنگنـای مـرگ      وضعی قرار گرفته بود که جز نجـات جـا         

 وابـسته اسـت و بایـد    اوبقـای    دانست در آن شرایط حساس تاریخی بقای کشور و ملـت بـه              که می 

پـشت    خـود را بـر    جهیدهاش    با استفاده از تاریکی شب ازگردونه     هر قیمتی باشد زنده بماند،        به

 سره   پیروزی اسکندر حتمی شد، شاه یک      روز دیگر چون  . از خطر رست  اسپ تیزتکی افکند و     

کشور را در برابر این دشمن متجاوز حفـظ   آوری نیرو بپردازد و جمع  تا دوباره به   بابل گرفت  راه

اسکندر زمانی از فرار شاه اطالع یافت که سـپیده دمیـد و گردونـۀ سـلطنتی همـراه بـا ردای            . کند

شکـست داریـوش سـوم    . ان ایسوس بودشهریار مصر از جملۀ کشتگ    . دست افرادش افتاد    شاه به 

   .ۀ پایان شاهنشاهی هخامنشی را رقم زددر ایسوس نقط

  سقوط سوریه و فینیقِیّه. ۳

سـوی دمـشق حرکـت         بـه   وارد سـرزمین شـام شـده       پس از پیـروزی در ایـسوس سـپاه اسـکندر          

 .زیـستند   در آن مـی  و شـماری از افـراد خانـدان هخامنـشی    خانـدانهای ایرانـی    ازبعـضی کرد کـه    

 ایــن شــهر مرکــز  .دمــشق رســانده بودنــد  شــماری از فراریــان جنــگ ایــسوس نیــز خودشــان را بــه    

 داریــوش ســوم نیــز امــوال و  .شــد خانــۀ عظیمــی در آن نگهــداری مــی  گــنج شــهریاری شــام بــود و 

مادر و زن و دو دختر و . خانۀ دمشق گذاشته بود  جواهراتی که از ایران با خود آورده بود در گنج         

 شکــست داریــوش در ایــسوس خبــر از آن . نیــز در دمــشق گذاشــته شــده بودنــدپــسر داریــوش یــک

شـهریار  . داد که اسکندر بیش از آن نیرومند اسـت کـه ایرانیـان شـام خیـالش را کـرده بودنـد                       می

دانـست کـه داریـوش زنـده و در تـالش گـردآوری نیـرو اسـت، درصـدد برآمـد کـه بـا                      دمشق که می  

. وی تـسلیم کنـد   اموال و مردم شـهر بـه    شرط عدم تعرض به     اسکندر وارد مذاکره شده دمشق را به      

  مـادر و   رفتـار اسـکندر بـا     ۀ  نتیجـه رسـید، زیـرا گزارشـهای مورخـان دربـار             ظاهراً این مذاکرات به   

دسـتور اسـکندر مـورد احتـرام قـرار       اتفـاق نظـر دارنـد کـه آنهـا بـه        دخترِ داریوش سـوم      دو همسر و 

 داشته باشـند، در تجمـالت سـابق بماننـد و زیورهایـشان      گرفتند، اجازه یافتند که چاکرانشان را  

گویند که درعـین آنکـه زنِ داریـوش زیبـاترین زن روزگـار بـود و                   این گزارشها می  . را نگاه دارند  

او خـودداری ورزیـد؛ و    در زیبائیش همتا نداشت، اسکندر چـشم طمـع از او بربـسته از تجـاوز بـه          
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  ١»!ربایند این بانوان ایرانی چه زیبا و دل«: نش گفتاطرافیا حضورش بردند به وقتی آنها را به

. قول و قرارهائی که با بزرگـان دمـشق بـسته بـود پابنـد بمانـد          البته اسکندر برآن نبود که به     

او اعتماد کرده خود      او پس از آنکه بر دمشق دست یافت، شهریار و دیگر متنفذان شهر را که به               

صـورت سـکۀ    هئـی کـه بـ     نقدینـه .و فرزندانشان را برده کـرد او تسلیم کرده بودند کُشت و زن     را به 

از بـیش   ( تـاالن    هزار۳دست اسکندر افتاد بالغ بر        بهخانۀ شهریاریِ دمشق      گنجرایج و شمش در     

همـه    نویـسد کـه مقـدونیها وقتـی برثروتهـای دمـشق دسـت یافتنـد و آن                    پلوتارک مـی   .بود)  تن ۹۰

ــارو را کــه نظیــرش ر    ــانوان و دوشــیزگان زیب ــه  ب ــان مــسحور    ا ندیــده بودنــد ب ــد، چن بردگــی گرفتن

ثروتهــای هنگفــت ایرانیــان و زنــدگی پرتجمــل آنهــا و زیبــایِی زنــان شــدند کــه پــس از آن حاضــر  

ئی را  بودند برای دستیابی بیشتر بر چنین ثروتها و تجمالتی و بر چنین زنانی هرگونه فداکاری        

ــد    ــه . در راه منویــات اســکندر انجــام دهن ــه  ایرانــی ایشخــصیتهاز جمل اســارت   کــه در دمــشق ب

، شـهریار سـابق لیـدِیَە     »بـاد   ەارت«فرزنـدان    اسکندر درآمدند، زن و سه دختر اردشیر سـوم، زن و          

 »منتـور «مدیترانـه، همـسر و سـه دختـر       نیـروی دریـایی ایـران در     دریاسـاالر  فَرنـاکَە فرزندان    و زن

که  ممنون بیوۀ» برسینە «.ممنونزندان ، و همسر پارسی و فربرادرِ ممنون که باالتر ذکرش رفت

اش شد  باخته  دل تا او را دید اسکندرکه زیبا بود چندان دخترزادۀ شاهنشاه بود   و باد  دختر اَرتە 

  ٢.پس همخوابۀ خویش کرد برای خود برداشته مورد تجاوز قرار داد و از آنو او را 

آریانـد  . ِر سـلطۀ ایرانیـان نبـود      پیش از ایـن دیـدیم کـه فینیقیـه دیگـر خواهـان مانـدن در زیـ                  

 .اسکندر نامه نوشته او را برای گرفتن شهرشان دعوت کـرده بودنـد     نویسد که سران صیدا به      می

 که پایگاه دریایی ایران در شرِق مدیترانه بود تصمیم گرفـت کـه در برابـر اسـکندر                   اما شهر صور  

پادشـاه صـور      کـاری زد و بـه     فریب  اسکندر چون متوجه مقاومت صور شد دسـت بـه         . پایداری ورزد 

پیام فرستاد که قصد تصرف صور را نـدارد ولـی مایـل اسـت کـه وارد شـهر شـده بـرای خدایـشان                          

او پاســخ  گویــد بــه دانــست اســکندر دروغ مــی   ولــی پادشــاه صــور کــه مــی ٣هرکــول قربــانی بدهــد؛ 

                                                 
  .۴۱ ۴۰کتاب اسکندر، : پلوتارک 1
  .۷۰۰:  اومستد.۱۳۲۲ ۱۳۲۱: پیرنیا. ۴۳: همان ٢
هرکـول خـدای    ). خـدای بزرگترشـان بعـل بـود       (هرکول یکی از دوخدای باسـتانی مـردم فینیقـیە بـود              3

زمـانی کـه     از را فینیقِیهـا     یک نسخه از پیکـرۀ سـنگیِ او       . ا بود دریاها و حامی دریانوردان نزد فینیقِیّه     
نقــاطی از ســواحل شــمالی تــونس و الجزایــر و مــراکِش کنــونی و همچنــین ســواحل جنــوبی اســپانیا را    

 بودنـد و    افراشـته   گرفـت   نـام  تنگۀ جبـل طـارق    تصرف کرده بودند، در کنارۀ شمالیِ آبراهی که بعدها          
معبــد اصــلی هرکــول در ســاحل شــهر صــور    . را مــورد پرســتش قــرار دادنــد  نیــز آن دریــانوردان یونــانی
  .اینجا نیز از دیرباز توسط یونانیها مرکز زیارت و نیازخواهی بود. برکنار مدیترانه بود
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 بزرگ کند که خدای» بعل«صیدا رفته قربانی خویش را تقدیم  نوشت که بهتر است اسکندر به

اند و نـه حاضـرند    وقتی اسکندر پافشاری کرد آنها پاسخ فرستادند که نه هوادار داریوش   . است

پــس از آن اســکندر ضــمن یــک ســخنرانی بــرای   . شهرشــان راه دهنــد کــه بیگانــۀ مقــدونی را بــه 

اگر صور کـه پایگـاه دریـایی ایـران در مدیترانـه اسـت سـقوط نکنـد، بـا                  افسرانش تشریح کرد که     

وی دریــایی ایــران در صــور و قبــرس نــه تنهــا تــصرف مــصر نــاممکن خواهــد بــود بلکــه  وجــود نیــر

ممکن است که یونان نیز از اطاعـت مـا بیـرون شـود؛ زیـرا شـهرهای یونـان ازجملـه آتـن درصـدد                          

ه بـه        . انـد  فرصتی برای خارج شدن از اطاعت     دسـت مـا    امـا اگـر مـا صـور را بگیـریم سراسـر فینیقِیـّ

نیـروی دریـایی ایـران در صـور کـه از نظـر شـمار و تجهیـزات از اهمیـت                 وقـت     خواهد افتـاد، و آن    

بسیار زیادی برخوردار است هـم شـاید تحـت فرمـان مـا درآیـد، و پـس از آن قبـرس نیـز از ایـران                            

که شهرهای فینیقِیّه و قبرس در دست         در چنین حالتی، یعنی زمانی    . دست ما بیفتد    جدا شده به  

خـاطر ایرانیـان بـرای حملـه       ان و کشتیهای صور حاضر باشـند بـه        ما باشد، امکان اینکه دریانورد    

شـرایطی کـه مـا     یونان عالقه نشان دهند بسیار اندک خواهد بود، بلکه مجبـور خواهنـد شـد بـه         به

پس از آن مـا بـا اطمینـان    . اطاعت ما درآیند برآنها تحمیل خواهیم کرد گردن نهند؛ و چه بسا به 

 مصر حرکت کنیم، و مطمـئن باشـیم کـه در پـشت سـرمان      بیشتری خواهیم توانست برای تصرف   

افسرانش گفـت کـه شـب         او حتی برای قوت قلب دادن به      . کند  هیچ خطری یونان را تهدید نمی     

آمده دسـت    خدای صور پیش در خواب دیده که انگار او در پشت دیوار صور بوده و هرکول               

اسـت؛ و ایـن رؤیـا را وعـدۀ خـدایی            درون شـهر بـرده        راستش را پیش آورده دست او را گرفتـه بـه          

  ١.کند سقوط صور تعبیر می به

. حرکـت درآورد  صور آماده کرده برای محاصرۀ شهر بـه        اسکندر مردانش را برای حمله به     

موقـع    بتوانـد بـه  شـاه  هفت ماه زیر محاصرۀ اسـکندر مقاومـت ورزیـد و بـر ایـن امیـد بـود کـه                       صور

در این اثناء فرستادگان اسـکندر بـا پیـشنهادهای           .دکنیاریش شتابد و از سقوطش جلوگیری         به

ــه اعــزام شــدند، و ســه تــا از ایــن    کننــدۀ اســکندر بــرای   تــشویق بزرگــان شــهرهای کوچــک فینیقِیّ

اسـکندر    شـده بـه   هـائی     یروهایـشان سـوار بـر کـشتی       شـان شـوریدند و ن       شهرها برضد حکام ایرانـی    

چند کشتی نیـروی دریـایی ایـران کـه     در جزیرۀ رودس نیز همین موضوع اتفاق افتاد و        . پیوستند

از مقدونیــه نیــز یــک کــشتی بــا نیروهــای  . اســکندر پیوســت در دســت یونانیهــا بــود از رودس بــه 

هــائی کــه  وران اســکندر بــا ســران قبــرس و وعــدهأم مــذاکرات مــ.نفــس بــرای اســکندر رســید تــازه

اسـکندر و فـرار      زیـرا پخـش شـدن خبـر پیـروزی            اسکندر برای آنها فرستاده بـود نیـز نتیجـه داد،          
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 در .کلـی از میـان بـرده بـود      شاه در ایـسوس بـر اهمیـت اسـکندر صـحه نهـاده شـوکت ایـران را بـه                    

 قـایق   ۱۲۰قبرس نیز شـورش ضـد ایرانـی برپـا شـد و شـاه قبـرس سـپاهیانش را برداشـته سـوار بـر                           

از معنـای   همـۀ اینهـا بـه    .راه افتاده در سواحل صیدا بـه اسـکندر پیوسـت    سوی صیدا به جنگی به 

زودی  بـه . هم پاشیده شدن نیروی دریایی ایران در مدیترانه پس از شکست شاه در ایـسوس بـود   

اینک اسـکندر   . صیدا رسیدند   نفِس یونانی نیز در چندین قایق جنگی به         هزار جنگجوی تازه  ۴

 بـرای رسـیدن     امید صـور  . ناوهای کافی در اختیار داشت تا صور را از دریا مورد حمله قرار دهد             

 مقاومـت و پـس از آنکـه تلفـات        و این شهر قهرمان پس از هفـت مـاه          ؛فایده بود   بیز شاه   کمک ا 

 سـپاهیانش    بـه  شـد صور  اسکندر وقتی وارد    .  ازپا درآمد  سنگینی بر نیروهای اسکندر وارد آورد     

نوجـوانِ   هـزار ۳۰،  کـشتن رفتنـد    همۀ مردان شهر به   . دستور داد که بر هرکس دست یابند بکشند       

برطبــق رســم دیرینــۀ  اســارت گرفتــه شــدند و بعــد  شــدن بودنــد بــه قابــل فروختــه کــه پــسر و دختــر

 شاه صیدا که صیدا را .صور ویران و خالی از سکَنه شد   . فروش رسیدند   در مزایده به   ها  یونانی

  ١).م  پ٣٣٢سال (شده را نیز تحویل گرفت  داوطلبانه تسلیم کرده بود پادشاهی صورِ ویران

بایــل بیابــانی شــمال عربــستان نیــز کــه ســرزمینهای پرنعمــت شــام را  در میــان ایــن آشــوبها ق

راه افتادنـد و کـشتزارها و باغهـای     سـوی آن سـرزمینها بـه    هـای بزرگـی بـه    دفاع یافتند در دسته   بی

اسکندر هیچ اقدامی برای . بسیاری را از بومیان تصرف کرده در سرزمینهای شام جاگیر شدند      

داد کـه بومیـان را ایـن          یابـانی انجـام نـداد؛ زیـرا تـرجیح مـی           ممانعت از خرابکاریهای عربهای ب    

  .تر گردد واردان تضعیف و ذلیل کنند تا در اطاعت داشتنشان آسان تازه

   مصر فلسطین وسقوط. ۴

) زودی یونانیها لیبـانون نامیدنـد   که به( و سقوط سراسر فینیقِیّه صور فتح و تخریب  پس از 

غـزه  شـهر     او سـپس راهـی جنـوب شـد تـا بـه            . سـان بـود   تسخیر شهرهای فلـسطین بـرای اسـکندر آ        

غــزه . رســید کــه شــهری بــزرگ در فاصــلۀ چهــار کیلــومتری جنــوب ســاحل دریــای مدیترانــه بــود   

زمـان نبطـی بودنـد     شرق آن کشور بود، و مـردمش در آن    آخرین شهر شمالی مصر در گوشۀ شمال      

غــزه آمــادۀ تــسلیم   ). بــودزبــان عربــی   هــای قــوم ســامی کــه زبانــشان نزدیــک بــه       یکــی از تیــره (

 در غـــزه مقاومـــت نبطیهـــا ایرانیـــان و . را در محاصـــره گرفـــتاســـکندر شـــهر. اســـکندر نبـــود بـــه

محاصـرۀ غـزه    .کردنـد را نیـز مجـروح        خود وی  آوردهورزیدند و تلفات سنگینی بر اسکندر وارد        

 و دا کردنــد در دفــاع از شــهر جانهایــشان را فــ بــومیطــول انجامیــد و ده هــزار ایرانــی و   دومــاه بــه
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اسـارت    بـه غـزه  فرمانـدار در حـین درگیریهـا   . تلفات بسیار سنگینی نیز از سپاه اسـکندر گرفتنـد     

 رفتـاری   ).نزد اسکندر رفته بـود و بازداشـت شـد           شاید برای مذاکره به    ( اسکندر درآمد  سپاهیان

 انجــام جــا  بــود کــه البتــه در همــهاســکندر دلیــر کــرد یــک نمونــه از رفتــار مــردکــه اســکندر بــا ایــن 

، آمـاج همـۀ خـشمی شـد کـه      بـود شـدت زخمـی و در شـرف مـرگ      که به  این اسیر در حالی   . داد  می

 دســتور داد پاشــنۀ پاهــای او را بــا چــوب ســوراخ   او. اســکندر از مــردم مقــاوم غــزه در دل داشــت  

دور شهر بر زمـین کـشیدند         اسپ بسته او را به      کردند و طناب از درون آن گذراندند و طناب را به          

پـس از سـقوط غـزه،       . تـدریج جـان بدهـد       خراش به  های شدید و فریادهای جان      در زیر شکنجه  تا  

معــرض   کــرد و زنــان و کودکــان را بــرده کــرد تــا در بازارهــا بــههمــۀ مــردان شــهر را اســکندر کــشتار

اومـستد کـه از جنایـت اسـکندر در ایـن      . کلی ویران و خـالی از سـکنه شـد     به  غزه. فروش بگذارد 

هـائی کـه گرفتـار     گرِی معمـول، زنهـا و بچـه    با وحشی«نویسد که  رنج آمده است می شهر مقاوم به 

های همسایه داده شـد، ولـی در خـودِ     دست تیره بردگی فروخته شدند، و جایگاه شهر به       شدند به 

 از .هـای را اســکندر تحویــل قبایــل بیابــانی عــرب داد   یعنــی ویرانــه١».شـهر کــسی نــشیمن نکــرد 

  .نشین شد ربزمان منطقۀ غزه ع آن

اسـپارت    بسیاری از یونانیانِ اناتولی که از جنایتهای اسکندر در یونـان درخـشم بودنـد بـه                

رفته خود را در اختیار شاه اسپارت نهادند، که بنابر گزارشـها کمکهـای مـالی از ایـران دریافتـه                

ۀ کریـت نیـز   زیـر ناوهـای فـراریِ ایـران در فینیقِیّـه و بیـشتر ناوهـای ج         . بود تا یونـان را آزاد سـازد       

 یکی از افـسران یونـانی   .شاه اسپارت پیوستند تا در جنگ او برای نجات یونان شرکت کنند    به

نام امینتاس که پیشتر در کیلیکیە بود، بهترین ناوهای فراری طرابلس را برداشته               تابع ایران به  

 مصر نامید که   قبرس حمله کرده خود را جانشین شهریار پارسی         با چهارهزار داوطلب یونانی به    

او قبرس را گرفت و نیرو فراهم آورده . بودکشتن رفته  در جنگ ایسوس همراه داریوش بود و به

ۀ مصر رسید، مصر آماد ولی وقتی به. دست اسکندر شود مصر رفت تا مانع افتادن آن کشور به به

  .کشته شدند شورشیاندست   بهافرادشپذیرایی از اسکندر بود، و او و 

 چنـدین شـهر   تـا کنـون   توهمی بودند خبر نداشتند که اسکندر آرزوی آزادیِ  درمردمی که   

دانـستند   نمـی .  اسـت بردگی افکنده به را ماندگان آن شهرها زندهرا از صحنۀ گیتی برانداخته و   

هرجا برسـد جـز بردگـی و          که این مرد یک غضب آسمانی است که بر جهان نازل شده است و به              

دالیلــی کــه بــرای  اســکندر را همــۀ نویــسندگان یونــانی بــه. خواهــد بــردارمغــان ن فقــر و فالکــت بــه

انـد کـه در    انـد؛ ولـی در همـین ستایـشها از چنـان رفتارهـائی سـخن گفتـه                   خودشان داشتند ستوده  
                                                 

  .۷۰۴ ۷۰۱: اومستد، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی. نقل از کنت کورث  به۱۳۵۲ ۱۳۵۰ :پیرنیا ١
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اقـوام  . رفـت  شـمار مـی   نکوهیـده بـه    اندیـشی   و هر انسان نیـک     زمان  گذاری ایرانیان آن    ارزش

گونه که در ارتباطـات   آن بهه، شم بر راه چنین مردی بودند ک  چ زیرسلطۀ ایران در اناتولی و مصر     

 »آزادی «زودی ســر برســد و آنهــا را بــه  بــه،آنهــا وعــده داده بــود پنهــانیش بــا شخصیتهایــشان بــه

بدبختی ضعیفان تاریخ همیشه این بوده که هربـار بـرای رهاشـدن از دسـت        . شان برساند  آرمانی

ایـن یکـی حتمـاً دوسـت     «ایـن امیـد کـه     انـد، بـه   آورده نفـس روی مـی     دشـمن تـازه      بـه  گـر   سلطهیک  

بـارتر اسـت، و زمـانی     اند که ایـن یکـی از آن یکـی بـدتر و زیـان            شده  اما بعدتر متوجه می   . »است

ایـن همـان چیـزی بـود کـه       . اند که دیگر کار از کار گذشته بوده اسـت           شده  متوجه اشتباه خود می   

چیـز    سـرزمینها همـه    تـسلط بـر ایـن      اسـکندر پـس از       زیـرا . رسیدشام و مصر    سر مردم اناتولی و      بر

 از فتوحــات پــس. ایــن ملتهــا را از میــان بــرد تــا فرهنــگ و عــادات یونــانی برآنــان تحمیــل کنــد    

هویـت   هـستی تـاریخی و  آنهـا  . اسکندر، مصر و شام و فینیقِیّه دیگر نتوانستند کمر راست کننـد   

همــۀ هویــت  ســایۀ شاهنــشاهی ایــران کــه در  را بــرای همیــشه از دســت دادنــد؛ در حــالی شــان ملــی

آداب  دیـن و زبـان و     یعنـی   (هویت    را حفظ کرده بودند و فرهنگ و شخصیت و         تاریخی خویش 

آمـدن اسـکندر خـط و نگـارش        ولـی بـا   . داشـتند  خودشـان را  ) خـط و نگـارش     وو قـوانین    و رسوم   

ن سـرزمینها  مردم این سرزمینها کنار نهـاده شـد تـا نگـارش یونـانی رسـمیت یابـد؛ دیـن مـردم ایـ           

 یونـانی رسـمیت یابـد و شـاه مقـدونی جـای       پرسـتِی   خرافـه ممنوع گردید تا دیـن نـوینی مبتنـی بـر        

 فرهنگـی مـردم ایـن سـرزمینها مبـارزه شـد تـا فرهنـگ         همـۀ عناصـر  خـدای آسـمانی را بگیـرد؛ بـا     

آنچه اسکندر مقدونی برای مردم ایـن سـرزمینها آورد نـه آزادی بلکـه               . یونانی جایش را بگیرد   

  .چیز این اقوام را از میان برد عیار بود که هویت ملی و دین و فرهنگ و همه ک اسارت تمامی

 بـرای مـردم   در خـالل نزدیـک بـه دو سـده     جانشینانـشان عدالتی که داریـوش و خـشیارشا و     

تـصویر کـشیده بـود        انسان کامل به   هائی از   شاهان ایران در آن کشور چهره      مصر آورده بودند، از   

 چنـان رفتـاری بـا    در دودهـۀ اخیـر  ولی . ایران برای دو سدۀ تمام در مصر برقرار بود    و رضایت از    

ویـژه    مردم مصر از رفتـار اردشـیر سـوم بـه          . جا گسترش داد     شد که نارضایتی را در همه      مردم مصر 

مدتها پیشتر   و اسکندر نیز از،شدت رنجیده بودند  بهخدایشان اپافوس  و خورده شدنِاز کشتن

آنهـا وعـدۀ آزادی     و بـه  ارتباطاتی داشت  و خاندانهای فرعونِی سابق       مصری کاهنانبا برخی از    

وجود چندده هزار سپاهی مزدور یونانی در مصر نیز کار اسـکندر بـرای تـسخیر مـصر را      . داد  می

ه      شـهریاری  زمینۀ سقوط مصر فراهم بود و دستگاه         .کرد  آسان می   در مـصر پـس از سـقوط فینیقِیـّ

فایده اسـت و   دانست که هرگونه مقاومتی در برابر اسکندر بی   مواجه شد و  با شورشهای داخلی    

 مـصر کـه در اثـر        سـران مـصر بـدون مقاومـت تـسلیم اسـکندر شـد و              . ند اسـکندر  خواهـان مصریان  
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پیشواز اسکندر رفتنـد و       پنداشتند که اسکندر نجاتبخش است، به        می شانتبلیغات اخیر فقیهان  

شهر ممفیس شد و همۀ اموال و داراییهـای موجـود در مـصر              اسکندر مثل یک قهرمان ملی وارد       

دسـت   ئی که اسکندر در خزانـۀ مـصر بـه          اند که طال و نقره      نوشته. تملک درآورد   مصادره کرده به  

او در مصر اعالم کرد که فرزند خدای آسمان . بود)  تن۲۴۰بیش از  ( هشتصد تاالن    بالغ بر آورد  

  . ون نائل آیددیدار پدرش در معبد آم است و باید به

آمون یک خدای دیرینۀ مصری در معبدباشکوهی در بیابان لیبیا بود که در کـشتِی زرینـی    

از زمـانی کـه یونـان جـزو     ).زمـین  آسمان و بازگـشتن بـه   عنوان آمادگی برای سفر به به(نشسته بود  

ر شــد، و در چنــدین مکــان د هــا پرســتیده مــی متــصرفات فرعونــان بــود ایــن خــدا در میــان یونــانی 

هـا بـرای    یونـانی . هـائی بـرای ایـن خـدا سـاخته بودنـد        خاک اصلی یونـان پرستـشگاهها و پیکـره        

حتـی  . کردنـد  کارهای بسیار مهمی کـه داشـتند از معبـد آمـون درخواسـت الهـام و راهنمـائی مـی            

لذا رابطۀ عقیدتی اسـکندر   ١.دوتا از نیاکان اسکندر نیز زمانی از این خدا الهام خواسته بودند   

 از معبـد آمـون زیـارت کـرد و دسـت در دسـت                او.  خدا در مصر یک رابطۀ خـانوادگی بـود         با این 

 که او فرزند حقیقی خدای آسمان وحی کرداو  کاهن معبد بهتوسط  آمون به نهاد و در آنجا آمون

توســط   آمـون همچنـین بـه   .آسـمان برگـردد بــر جهـان سـلطنت خواهـد کـرد       کـه بـه   اسـت و تـا وقتـی   

 در آنجـا بـود کـه کـاهن معبـد            .زودی سراسر جهان را خواهـد گرفـت         رد که به  او وحی ک    کاهنان به 

همراهـان اســکندر گفـت کـه بایــد او را ماننـد خــدای آسـمان مــورد       آمـون بنـابر اشــارۀ اسـکندر بــه   

در آرزویـش  از آن  از مـدتها پـیش   ایـن جوانـک   پرستش قرار دهنـد، و ایـن همـان چیـزی بـود کـه                

بعـد رسـماً     از آن بـه  کرد کـه نـه پـسر فیلیـپ بلکـه پـسر آپولـون اسـت                 زمان ادعا می    او که تا آن   . بود

 او وحی آمون را چندان بـاور کـرده          . که آمون باشد   است پسِر تنها خدای جهانی       که تصریح کرد 

نـزد او   شـکلِ مـاری بـه    بـار بـه   او اطـالع داد کـه خـدا یـک     مادرش نوشت بـه    ئی که به    بود که در نامه   

ن نــشانۀ آن اســت کــه او روح خـویش را در مــادر اســکندر دمیــده  آمــده اســت، و ایـ ) نـزد مــادرش (

آنهـا گفتـه کـه     انـد کـه خـدا بـه     او خبـر داده  است و اسکندر از این روح است؛ و کاهنان مـصری بـه      

نزد مـادر اسـکندر رفتـه و بـا او درآمیختـه اسـت، و از ایـن نظـر او                        بار به   مسِس یک   روح فرعون اُح  

   ٢.و خون فرعونان بزرگ در رگهایش جاری استمسِس نیز هست،  پسر فرعون اح

آخــرین فرعــون بــزرگ مــصر و همزمــان   چنانکــه در جــای خــود شــناختیم مــسِس  ایــن اح

کــوروش بــزرگ بــود کــه یونــان و قبــرس و جزایــر دریــای مدیترانــه را در قلمــروش داشــت، و آثــار  

                                                 
  .نقل از منابع یونانی  به۷۰۸ ۷۰۷: اومستد، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی 1
  .۷۰۹ ۷۰۷: اومستد. ۵۵ ۵۳کتاب اسکندر، : بنگر پلوتارک 2
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  . نهاده بودیادگار  های خدایان از خودش در یونان به بسیاری شامل معابد و پیکره

شـدند کـه دیـن کهـن خـویش را             با خدا شدنِ اسکندر در مصر، یونانیانِ سپاه او مجبور مـی           

ایـن امـر هرچنـد کـه        .  مـصریان بـود     پرسـتِی   رها کرده اسکندرپرستی کنند که شـکل نـوین فرعـون          

ــائین  ــر خــواهیم دیــد   چنانکــه پ ــرای        ت بــدون اشــکال پــیش نرفــت، ولــی در ســالهای بعــدی ب

  . ها جا افتاد یونانیمقدونیها و 

 مردم خاورمیانـه، بـا خـدا شـدنِ اسـکندر           نتیجۀ دو سده تالش ایرانیان در راه رشد معرفتیِ        

رفـت کـه    های خودِ یونانیها می    باورهای خرافِی بدتر از خرافه    . در آستانۀ فروریختن قرار گرفت    

اخ پادشـاهی برگـشته   خدای آسـمانی بـاز بـه درون کـ    . گیر شود باور همه های خرافه   در میان هلنی  

  .کردند رودان و فرعونان مصر می بود تا با مردم جهان همان کند که روزگاری پیامبرشاهان میان

زمــانی کــه اســکندر در مــصر بــود اســرائیلیان ســامره کــه هواخــواه ایــران بودنــد شــوریدند و  

فتـه  را گر  که معلوم نیست چـه جنـایتی بزرگـی مرتکـب شـده بـوده              فرماندار منصوب اسکندر    

اسکندر با شنیدن ایـن خبـر بـا شـتاب بـه شـام رفـت، مـردم سـامره را چنـان           . زنده سوزاندند  زنده

 ۳۳۱سـامره در سـال      . گاه روی آبادی ندیـد      کشتار و شهر سامره را چنان ویران کرد که دیگر هیچ          

ۀ بــاقی مانــد تــا نــشان) اروشــلیم(تــاریخ پیوســت و جــز نــامی از او برجــا نمانــد، ولــی یهــودا  م بــه پ

شـان سـامره نـابود     قرنـه   مـردم یهـودا از اینکـه رقیـب چنـدین          . اسرائیل باشد   ادامۀ حیات قوم بنی   

  . شده بود شاد بودند

  لمجنگ گاؤگَ. ۵

نفس برآمد و درعین حال      آوری نیروی تازه    داریوش پس از شکست ایسوس درصدد جمع      

ار کند و ایران را از تباهی بخش را با او برقر با اسکندر مکاتبه کرد شاید بتواند صلحی رضایت     

اینــک جنــگ قــدرت رقیبــان برســر ســلطنت در ایــران بــا شــدت تمــام     . ناشــی از جنــگ برهانــد 

جریـــان افتـــاده بـــود، و بخـــش اعظـــم نیـــروی داریـــوش ســـوم مـــصروف ســـرکوب شورشـــهای     بـــه

کـه اسـکندر صـور        زمـانی . گرفـت   شد و فرصت مقابله با خطر اسکندر را از او می            خواهان می   تاج

ئی که همراه یک هیـأت بلندپایـه بـرای اسـکندر فرسـتاد                ر محاصره داشت، داریوش درنامه    را د 

طور  تصرف اسکندر درآمده است را دولت ایران به او پیشنهاد کرد که زمینهائی که تاکنون به    به

. دانـد  آورد، و مرز دو کـشور مقدونیـه و ایـران را رود فـرات مـی       شمار می   رسمی قلمرو اسکندر به   

اســکندر نوشــت کــه حاضــر اســت بــرای برقــراری پیونــد دوســتی و مــودت، یکــی از       اً بــهاو ضــمن

ــه  ــرانش را ب ــاالن  ۱۰همــسری اســکندر درآورد و   دخت ــه )  تــن۳۰۰بــیش از ( هــزار ت ــوان  نقــره ب عن
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داریــوش نوشــت کــه اگــر حاضــر باشــد کــه     اســکندر در پاســخ بــه . او بپــردازد غرامــت جنگــی بــه 

وقـــت او تـــصمیم  و اســکندر را رســـماً پادشــاه آســـیا بدانــد آن   اســکندر واگـــذارد   پادشــاهی را بـــه 

دربارۀ پیشنهاد ازدواج با دختر داریـوش نیـز نوشـت کـه او اگـر دلـش                  . مقتضی را خواهد گرفت   

زنی بگیرد، چه داریوش راضی باشد و چه نباشد این کار را خواهد  بخواهد دختر داریوش را به

  ١).درشان در اسارت اسکندر بودندهمراه ما زیرا هر دو دختر داریوش به(کرد 

 بود شهبانوی اسیرشدۀ ایران در حین وضع حمل در وقتی اسکندر از مصر برگشته در شام

دستور اسـکندر   ، و بهآغوش مادر شاه درگذشت   ماما در  اثر نبودن پزشک و   اردوگاه اسکندر در    

یکـی از   . فـن کردنـد   رسـم ایرانیـان د      را بـه     ترتیـب داده شـد و وی       شۀ باشـکوهی بـرای    تشییع جناز 

تدبیر فرستاد  شاید اسکندر او را به این(ایران رفت  کنیزانِ مادرِ شاه که ظاهراً از اردو گریخته به      

او اطـالع داد کـه    داریوش رساند و بـه  ، خبر این واقعه را به)تا خبر مرگ شهبانو را به شاه برساند  

ادر و دختــران شــاه نیــز چنــین رفتــار اســکندر بــا شــهبانو اســتاتیرا مثــل خــواهر رفتــار کــرده و بــا مــ 

  ٢.کنند ئی نمی نیکویی در پیش گرفته است وآنها جز دوری از او احساس هیچ تنگی

کـه از پیـشتر در میـان        مخالفتهـای    وارد شـده بـود،       داریوش سـوم  سوس بر   یشکستی که در ا   

ضــدش او وجــود داشــت و تبلیغــاتی کــه ایــن رقیبــان در کــشور بر    بــسیاری از رقبــای او نــسبت بــه  

 داریـوش را  پا خاسـته بودنـد   تاج و تخت به امید دستیابی به  و مدعیانی که از هرسو به    کردند،  می

. سرنوشت شومی برای ایران گـره زده شـده بـود کـه هـیچ گریـزی از آن نبـود            . تضعیف کرده بود  

میـد شـد، جـایزۀ بزرگـی معـادل هـزار تـاالن              اا وقتی از مـذاکره و صـلح بـا اسـکندر ن            داریوش سوم 

 اعالم داشت که هرکس سـر او را بـرای وی ببـرد ایـن جـایزه       هکرد  را برای سِر اسکندر مقرر     رهنق

 و  ،افتـاد  ولی بخت از ایران برگشته بود و تدابیر داریوش کارگر نمی          . را دریافت خواهد داشت   

در حقیقـت دوران    . اسپ تقدیر در زیر پای اسکندر بود تا هرگونه که مایل باشـد در آسـیا بتـازد                 

ســرآمده دوران  امنیــت خاورمیانــه بــه دوران ثبــات و آرامــش و وری ایــران بــر جهــان متمــدن وســر

 خاورمیانــه و جهــان در آســتانۀ بازگــشت بــه دورانِ  .اســارت و فالکــت خاورمیانــه فرارســیده بــود 

  .آشوبها و ناامنیهای ماقبل هخامنشی بود

ای داخلــی داخــل کــشور بــا شورشــه  مجبــور شــد کــه در  پــس از شکــست ایــسوس داریــوش 

تحلیــل بــرد بلکــه مقابلــۀ مجــددش بــا  همــین امــر نــه تنهــا نیــرویش را بــه مخالفــانش مقابلــه کنــد و

 و شـام اسکندر فرصت داد که  تأخیر انداخت و به روی بود به اسکندر را که همواره در حال پیش 
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۴۹۴                                                                                                                            اسکندر مقدونیها در ایران                        هلنی

  در همۀ این مدت گرفتـار مـشکالت داخلـی بـود و    داریوش. تصرف درآورد فلسطین و مصر را به 

امـور    سروسـامان دادن بـه      مجبور بود که امر ایران را مقدم بر امر کشورهای تابعـه قـرار بدهـد و بـه                  

  .فرصت مناسبی واگذارد شود، و مواجهه با اسکندر را بهداخلی کشور مشغول 

 از فـرات    مـیش    در کنـار شـهر کَـرخە       رودان حرکت کـرد و       میان سوی  به اسکندر از راه حلب   

موصـل    وقتـی او بـه  .راه افتـاد    سـوی شـرق بـه        و از راه حـران بـه        شـد  رودان میـان گذشته وارد خـاک     

 ایـن واقعـه را شـگون تلقـی کردنـد و گفتنـد کـه آسـمان         بینـانش  فـال گرفتگـی رخ داد؛ و    رسید مـاه  

 اسکندر برای ماه و خورشید قربانی داد و از آنها برای           .برضد ایرانیان و در کنار اسکندر است      

 در لمــی بنــام گاؤگَکنــار روســتائ داریــوش در نــدروز پــس از ایــن واقعــهچ. پیــروزیش مــدد طلبیــد

هـای شـهر تـاریخی نینـوا          اینجـا بـا ویرانـه     . )م   پ ۳۳۱مهرمـاه   (رو شـد      روبه با اسکندر    شرق دجله 

 سال پیش  ۲۸۱ئی نداشت؛ و شاید همان جائی بود که           چندان فاصله  پایتخت باستانی آشور  

 با هوخشتر نبرد کرده و شکست خورده بود، و همان پیـروزی      از آن نیروهای آخرین شاه آشوری     

دســت آورد تــاریخ آینــدۀ جهــان را رقــم زد و شاهنــشاهی ایــران را بنیــاد    کــه هوخــشتر در آنجــا بــه 

اش را  اکنــون سرنوشــت اراده کــرده بــود کــه عمــر همــان شاهنــشاهی کــه اســاس و هــسته         . نهــاد

پهنـاورترین و شـکوهمندترین        داریـوش بـزرگ بـه      بـوجیە و    هوخشتر نهاده و توسط کورش و کـام       

  .حد خویش رسیده بود در همین نقطه خاتمه یابد

نهایـت ضـعف      خواهانِ رقیبِ داریوش در ایران ارتش او را بـه            شورشهای سراسری قدرت  

ولی مورخان یونـانی  . رسانده بود و او چندان نیروئی برای مقابله با اسکندر در اختیار نداشت         

نویسند کـه سـپاه داریـوش متـشکل از چهـل هـزار سـوار و              ردن پیروزی اسکندر می   برای بزرگ ک  

 فیل هندی بود؛ و شمار سپاهیان اسکندر هفت هـزار سـوار و چهـل هـزار                 ۱۶یک میلیون پیاده و     

که از سـپاه اسـکندر     یونانیها آنست که در حالیآمیز جالبترین نکته در گزارش مبالغه . پیاده بود 

   ١.کشتن رفتند ز صدتن کشته نشدند، افزون بر سیصدهزار تن از ایرانیان بهدر گاؤگَمل بیش ا

انــد، ولــی اوضــاع و احــوالِ آن روزگــار   چنــین نوشــته زنانــه الفگرچــه مورخــان یونــانی 

ی که میان چنـدین مـدعی سـلطنت در کـشور در         ئ  سبب جنگ داخلی گسترده    دهد که به    نشان می 

 هـیچ بخـش از ایـران را در اختیـار نداشـت، و      رودان یانمداریوش سوم جز سرزمین     جریان بود،   

وضعیت داریـوش سـوم   . مار افرادش بسیار اندک، و شاید کمتر از سپاه اسکندر بود  رو ش   از این 

  .ایران بود شبیه وضعیت یزدگرد سوم ساسانی در زمان حملۀ عرب به درستزمان  در این

اگــر شکــست  . شــدن نداشــتند   روزجــائی آمــده بودنــد کــه هــیچ راهــی جــز پیــ     مقــدونیان بــه 
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۴۹۵                                                                                                                            اسکندر مقدونیها در ایران                        هلنی

ایرانیــان در دو دور نبــرد ســپاه  . رفتنــد کــشتن مــی یافتنــد راه بازگشتــشان بــسته بــود و همــه بــه   مــی

ــه    ــور ب ــد و مجب ــد   اســکندر را شکــست دادن ــود کــه شــخص    . عقــب نــشینی کردن ــرآن ب اســکندر ب

ــا   ــدازدداریــوش را ازپ ــه. بین ــه  تاخــتقلــب ســپاه داریــوش    او ب یکــدیگر   و داریــوش و اســکندر ب

رانِ شـاه نشـست و شـاه را از            بـه  سوی داریـوش پرتـاب کـرد        زوبینی که اسکندر به   . ور شدند   حمله

 کشته شده است آشفته شدند و در این حالـت  شاهخیال آنکه    ایرانیان به . گردونه بر زمین افکند   

االکی بـا چـ   کـه   داریوش توانست   . سپاهیان اسکندر با شدت تمام آنها را مورد حمله قرار دادند          

تعقیـب داریـوش    اش بـه   زبـده افـسران اسکندر و  . برخاسته خود را از دسترس اسکندر دور سازد       

کشتن رفته   به شاهپنداشتند که      می گرچهایرانیان  . او دست یابند   برکه  پرداختند ولی نتوانستند    

 ایونانیهـ ولـی چونکـه   . است جانانه با دشمن جنگیدند و نزدیک بود کـه آنهـا را در هـم شـکنند     

توانـستند بکننـد، همـۀ توانـشان را      شـدن تـصور دیگـری نمـی     شـدن یـا کـشته     جنگیدن و پیـروز    جز

چون دوطرف دست از جنگ کشیدند، ایرانیان .  ادامه یافتتاریکی شب نبرد تا   . کار بردند   به

دانــستند کــه او زنــده اســت یــا کــشته شــده اســت، تــصمیم    نگــران بودنــد و نمــیشــاهکــه از غیبــت 

هـای    نیمـه .  بنـشینند  شـاه از  اثـری   شـدن     انتظـار یافـت     اربیل عقـب نـشینی کننـد و بـه          گرفتند که به  

او . را دلگـرم سـازد   همگـان اطـالع دهـد و آنـان     اردوگاه وارد شد تا زنده بودنش را بـه          شب شاه به  

نفس   نشینی کند و نیروی تازه      عقب همدان  به  که پس از مشورت با سرداران سپاه تصمیم گرفت       

 درپــی ایــن تــصمیم، ســپاِه. فرصــت مناســبی مجــدداً بــا اســکندر مقابلــه کنــد رآوری کــرده د جمــع

  ).م پ۳۳۱ مهرماه ۱۲ (سوی همدان حرکت کرد شب به همان  درشکستۀ داریوش سوم درهم

 آنکه مدعیان سلطنت و دشمنان خـویش را متوجـه خطـر             اقدامات داریوش سوم برای   ولی  

، و او نتوانـست نیـروی       نتیجـه نرسـید     گردانـد بـه   کـشور بر    را بـه   وحـدت    هـا سـازد و      جدی مقـدونی  

 برخی از سپهدارانِ غیرپارسی که در جنگ گاؤگمل .کافی را برای مقابله با دشمن فراهم آورد

در کنار داریوش بودند پس از شکست گاؤگمل دانستند که کار داریوش تمام است، و درصـدد                 

او . بایل آترپاتیک از ایـن جملـه بـود    یک سپهدار آذربایجانی از سران ق      .جدایی از او برآمدند   

زمـان   در همـین . بعد درصدد شد که بخش شمالی ماد را برای خودش نگاه دارد    از این هنگام به   

انــد، در تـــالش   نوشــته » باریــاکس «یــک ســپهدار دیگــر مــادی کــه نـــامش را در منــابع یونــانی        

معلــوم نیــست کــه ایــن  . رقابــت افتــاد ســلطنت بــود و بــا ایــن ســپهدار آترپــاتیکی بــه   دســتیابی بــه

اند؛ ولی چندسال بعد که اسکندر سراسر ایران  مدعیان با اسکندر ارتباطات یا قرارهائی داشته

آترپــاتیکی بــا اســکندر در ارتبــاط شــد؛ باریــاکسِ مــادی را کــه در جنــگ    ایــن ســپهداررا گرفــت

 ازدواج یکـی از  عقـد  اسکندر هدیه کرد، و دختر خویش را نیز بـه  شکست داده اسیر کرده بود به  



۴۹۶                                                                                                                            اسکندر مقدونیها در ایران                        هلنی

ــه   ــام پردیکــاس درآورد  نیرومنــدترین ســرداران اســکندر ب اســکندر بــرای آنکــه ایــن ســپهدار    . ن

 قبیلـۀ او   آترپاتیکی را برای همیشه در اطاعت خویش نگاه دارد مادِ شمالی را که بـا انتـساب بـه                

ــه    ــده شــد ب ــداد داشــت ســ     . او ســپرد آترپاتیکــان نامی ــا رود ارس امت لطنت در ایــن ســرزمین کــه ت

ایـن همـان    .  و این نام برای همیشه بر روی این سـرزمین مانـد             خودمختارِ آترپاتیکان تشکیل شد   

آترپاتیکـان  . نـا در آن برقـرار بـود    سرزمینهائی بود که پیش از تشکیل سلطنت مـاد سـلطنِت مـان            

نــا بودنــد ســپس بــه شاهنــشاهی مــاد     دهنــدۀ ســلطنت مــان  زمانهــا بخــشی از قبایــل تــشکیل   در آن

  .وضع ماقبل پادشاهیِ ماد برگشته بود آذربایجان پس از شکست داریوش سوم به. ستندپیو

داریــوش پــس از فــرار از گاؤگمــل نتوانــست کــه در همــدان بمانــد، و مجبــور شــد کــه بــرای   

در ایـن   . ظـاهراً او در اثـر شـورش مادهـا از همـدان گریخـت              . مرکـز ایـران بـرود       گردآوری نیـرو بـه    

اما داریـوش ایـن     . داتە ادعای سلطنت داشت     نام اخش   یز سپهداری به  هنگام در ایران شمالی ن    

نیرومندترین رقیب داریوش . مرد را در شمال کشور شکست داده دستگیر و در ری زندانی کرد      

زمان سـپهداری بـود کـه در نوشـتۀ یونانیهـا بـسوس نامیـده شـده اسـت و مـا شـکل درسـت                             در این 

یار باختریَە بود لقب اردشیر چهارم برخود نهـاده خـود   این سپهدار که شهر. دنیم نامش را نمی  

در مقابلــه بــا همــۀ تــوان داریــوش . دانــست و بخــشی از ارتــش را بــا خــود داشــت  را شاهنــشاه مــی

، و اســکندر در ایــن میــان در حــال پیــشروی در درون   شــد  مــیشورشــهای مــدعیان ســلطنت تلــف 

  .خاک ایران بود تا کار شاهنشاهی را یکسره کند

   بابل و شوشسقوط. ۶

ــل عمــر  داریــوش ســوم بــا شکــست   بــودســر رســیده  بــه ایــران عمــالً  شاهنــشاهی در گاؤگَم  .

تــوان تــصور نمــود کــه پــس از     مــی.ســوی بابــل حرکــت کــرد   و بــهگرفــت اربیــل را  شــهراســکندر

در شـهرهای مهـم سـر       ) هـا   هـا و بـابلی      ها و کلـدانی     آشوری(رودان    شکست گاؤگمل، بومیان میان   

 بابل را هموار کردند؛ زیرا رودان میانۀ دستیابی اسکندر برشهرهای تند و زمینشورش برداش  به

؛ یعنـی فرمانـدارِ   تـصرف اسـکندر درآمـد     بـدون هـیچ مقـاومتی بـه        )سومین پایتخـت شاهنـشاهی    (

دیـد، مجبـور شـد کـه      برضـد خـود مـی    که حتماً سربازان بـومی بودنـد     بابل چون نیروهایش را     

 در بابـــل چندهفتـــه اســـکندر و ســـپاهیانش ١.او تحویـــل دهـــد هتـــسلیم اســـکندر شـــده شـــهر را بـــ 

                                                 
زاد در قادســیه پــیش آمــد، مــردم    همــین وضــعیت در زمــان یزدگــرد ســوم پــس از شکــست رســتم فــرخ       1

رودان پس از شکـست ارتـش ایـران در قادسـیه وارد شـورش شـدند، بابـل بابـل داوطلبانـه تـسلیم                           میان
 .زمان پایتخت ایران بود کنار تیسپون رسیدند که در آن وقاص شد، و عربها پس از آن به عد ابیس



۴۹۷                                                                                                                            اسکندر مقدونیها در ایران                        هلنی

مقدونیـه فرسـتادند،      آوری کرده بـا کاروانهـائی بـه         استراحت کردند، اموال خزائن بابل را جمع      

هـای   اسـکندر نامـه نوشـته بـود کـه نوشـته       گویـا ارسـطو بـه   . راه افتادنـد     بـه  خوزستان قصد  بهآنگاه  

دست بـرادرزادۀ    سناد رصدخانۀ بابل را بر بار شتر کرده به        علمی بابل را برای او بفرستد، و او ا        

گینانه خبِر تاراج کلیـۀ تألیفـات          این گزارش شرم   ١.ارسطو که همراهش بود برای ارسطو فرستاد      

همین تألیفـات بـود کـه ارسـطو و          . دانشمندان بابل است که بر روی پوست تهیه شده بوده است          

و بـسیار مـورد اسـتفادۀ آنهـا قـرار گرفـت و ارسـطو را              نام خودشان مـصادره کردنـد         شاگردانش به 

 اینکه چه شمار از دانشمندان بـابلی را اسـکندر اسـیر             .شناسیم  آن مقام علمی رساند که ما می        به

دهـد کـه بابـل        اند؛ ولی رخدادهای بعدی نـشان مـی         یونان فرستاد گزارشها چیزی نگفته      کرده به 

دســت  ســازی بابــل بــا افتــادنش بــه نقــش تمــدن. کــدام از دانــشمندانش را ندیــد دیگــر روی هــیچ

همـه مراکـز علمـی کـه در           دهد که از آن     همچنین گزارشهای بعدی نشان می    . سر رسید   اسکندر به 

چیـزی برجـا نمانـد و از معابـد نیـز آنچـه        بابل زمان هخامشی وجود داشت تا چنـد دهـه بعـد هـیچ           

ی اسکندر یکی از شکوهمندترین و بابل در زمان لشکرکش. برای نسل بعد ماند جز ویرانه نبود      

بابـل  . ترین شهرهای جهان بود، ولـی یونانیهـا در سـالهای آینـده بابـل را ویـران کردنـد         پیشرفته

یــک نــسل پــس از ایــن   . شــکوهی کــه در دوران هخامنــشی داشــت برنگــشت   گــاه بــه  دیگــر هــیچ 

  . رخدادها آنچه از بابلِ شکوهمند مانده بود یک روستا بود

شــوش  پــیش از آنکــه اســکندر بــه . خــت شاهنــشاهی پــس از اســتخر بــود  دومــین پایتشــوش

 شـوش چنـان     تصرف. او اطالع دادند که شوش آمادۀ تسلیم است         رسیده باشد قاصدانی آمده به    

ایـن عقیـده را ابـراز داشـت کـه            از مورخان مشهور یونانی   آسانی صورت گرفت که دیودور        به

 بابـل و  چـون پنداشـت کـه اگـر شـهرهائی       مـی اهشـ  صورت گرفت، زیـرا      شاهاشارۀ    تسلیم شوش به  

ثروت انبوه این شهرها خواهند شد  آوری   جمعدست اسکندر بیفتد، مقدونیها مشغول        شوش به 

 اوضاع داخلی سروسامان دهد و دوباره نیروهایش را جمع و جور و او فرصت خواهد یافت که به

 نابجــا بــود، زیــرا اوضــاع شــاهولــی ایـن امیــد  .  آســان گــردد بــرایشکنـد و شکــست دادن اســکندر 

راه گـردد، و      مـدتها وقـت نیـاز داشـت تـا دوبـاره رو بـه                کشور چنـان از هـم پاشـیده شـده بـود کـه بـه               

  .اسکندر هم در کارش شتاب داشت

زمان عروس شهرهای جهان بود با خیابانهای عریض و سنگفرش شده،  شوش در آنشهر 

، و  نظیـر   کـم هـای دلگـشا و گردشـگاههای        هـای سـفیدرنگ و بـزرگ و مجلـل و باغ             کاخها و خانه  

امـوال انبـوهی کـه در خـالل         .  بودنـد   متمـدن  جمعیتی که آزادتـرین و جـوانمردترین مـردم جهـان          
                                                 

 .۷۱۸: اومستد 1



۴۹۸                                                                                                                            اسکندر مقدونیها در ایران                        هلنی

شمش و سکه و جـواهرات و  حدی بود که فقط  آوری شده بود به  جمعشوش سال در خزائن  ۲۰۰

هـزار تـاالن   ۴۰زون بـر  دسـت اسـکندر افتـاد افـ      به سلطنتی کهۀنجین موجود در گ  های زرینِ   ساخته

افزودنـد و     مـی  بـر هنـر    هنـر  همواره   دو سده  کاخهای شاهنشاهان ایران در طول       ١.بود ) تن ۱۳۰۰(

هــزاران اثــر هنــری جواهرنــشان در ایــن شــهر وجــود داشــت کــه بهتــرین هنرمنــدان و صــنعتگران     

ــران آنهــا را بــرای شاهنــشاهان   جهــان متمــدنْ  اری کاخهــا نگهــد خــزائن  ســاخته بودنــد و در  ای

هـای هنـری      ، و دیگـر سـاخته      شاهنـشاهان و شـاهزادگان ایـران        و سیمین   زرین های  پیکره. شد  می

 ایــن کاخهــا بــیش از حــد شــمارش بــود، و     خــزاین درارجمنــد از زر و ســیم و جــواهراتِ بهــادار  

هـای هنـری سراسـر جهـان           و زیورآالت خاندانهای سلطنتی ماالمال از سـاخته        پوشاکانبارهای  

ــ.گــار بــود متمــدن آن روز رختهــای ســلطنتی کــه از زمــان کــوروش بــزرگ در مــوزۀ ویــژۀ     ۀ  ازجمل

. سلطنتی برجا بود یک ردای ارغوانی بـود کـه یونانیهـا پنداشـتند ردای کـوروش بـزرگ اسـت                    

خانـه مانـده بـود چنـان بـود کـه انگـار                 سال که در گنج    ۱۹۰نویسد که این ردا پس از         پلوتارک می 

   ٢.هزار تاالن طال بها داشت۵نویسد که این ردای ارغوانی  یاو م. هم اکنون ساخته شده است

شـــاید بـــا همکـــاری همـــان ســـپهدار قبیلـــۀ مقـــاومتی  زودی همـــدان نیـــز بـــدون چنـــدان بـــه

اسکندر اموال خزانـۀ سـلطنتی      . تسلیم شد  اطاعت اسکندر درآمده بود     آترپاتیک که اکنون به   

او یکی از افسران مورد . یونان انتقال دهد همدان منتقل کرد تا درفرصت مناسبی به        شوش را به  

حفاظــت آنهــا گماشــت، و  نــام پــارمنیون را بــا گروهــی از افــراد زبــده در همــدان بــه   اعتمــادش بــه

ایـن در حـالی بـود کـه         . کـرد  پایتخـت مرکـزی هخامنـشی     نیروهایش را برداشته قـصد اسـتخر        

طنت بــود کــه یونانیهــا داریــوش ســوم در شــمال ایــران گرفتــار جنــگ بــا یــک مــدعی نیرومنــد ســل 

  .اند نامش را بسوس نوشته

  آتش کشیده شدن تخت جمشید استخر و بهسقوط . ۷

 شـهریار را    و ،»خـشتر « را   در زمـان هخامنـشی شـهر        بایـد اشـاره کـنم کـه        ،ۀ نام استخر  دربار

»ترهم به   عالوه،   به .نامیدند   می »پاو خش ترمعنای مقر حاکمیـت      و هم به   بودمعنای سلطنت      خش ،

صـورت   هـای بعـدی بـا تغییـری در تلفـظ و معنـا بـه               خـشتر در سـده     . دارالـسطنه و داراإلمـاره     یعنی

صورت شهربان درآمد کـه ایـن نیـز تـا             پاؤ نیز به    خشتر. شهر درآمد و تا کنون برای ما مانده است        

 را رسپـا اند پایتخت   گفته   می »پرس« مورخان یونانی که ایران را       .کنون در زبان ما مانده است     

                                                 
  .۶۷: پلوتارک، پیشین 1
  .همان 2
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 .، یعنی شهرِ پارس یا پایتخـتِ پـارس         باشد »پارسە خشتر « ترجمۀ که   اند  نامیده »پولیس پرس«

از . همـین نـام مانـد     و بـه  اسـتخر خوانـده شـد   تغییـر،  بـا انـدکی   هـای بعـدی،   در سده  خشتر   پارسە

  .نویسم رو من نیز نام این شهر را استخر می این

 بـا مقاومـت شـدید یکـی از شـهرهای خوزسـتان         رسپا   از خوزستان به   اسکندر برسر راهش  

 در کوههـای کهگیلویـه    . راهش ادامـه داد     در محاصره گرفته ازپا درآورد و به       روبرو شد و شهر را    

مـا  . را بـر او بـست     راه  ) انـد   که یونانیها آریو بـرزن نوشـته      ( ١»آریا برزین « نام  یک سپهدار دلیر به   

زمان حیطۀ سـلطنِت او بـوده یـا           ت بوده و پارس در آن     دانیم که این سپهدار از مدعیان سلطن        نمی

ولـی عـدم حـضور داریـوش        . داریوش سوم و فرمانده سپاهیان پارس بوده است         او از وفاداران به   

دهد که او را از پارس  ساز در پارس خبر از آن می      سوم در این موقعیت بسیار حساس و سرنوشت       

ــرزین .انــد بیــرون کــرده بــوده  ل نبــرد چنــان جانانــه بــا اســکندر جنگیــد کــه او را    در دور اوآریــا ب

 گـاهش  از سـپاهش را در اردو    بخشی اندیشید و    حیلهاسکندر شبانه   . عقب نشینی کرد    مجبور به 

کـه  ئـی   راهنمـایی یـک راهـشناس لیکـیە        بـه   دیگر در تاریکی شب    بخشینگاه داشت و خود با      

گفـت و زبـان یونـانی نیـز         خن مـی  خـوبی سـ     پیشترها در خوزستان خدمت کرده بود و فارسی را به         

.  شـبیخون زدنـد  بـه او  دو سو رساند و مقدونیها از آریا برزینپشت سر   خودش را بهدانست  می

ست جنگیدند ولی مقـدونیها نیـز بـرای     ا و همراهانش با رشادتی که از وصف بیرون       آریا برزین 

تانۀ شکـست قـرار گرفـت    در آسـ آریـا بـرزین وقتـی    . کردنـد   شـدن یـا پیـروزی جانفـشانی مـی           کشته

از آنجـا کـه تقـدیر بـا اسـکندر      . استخر برساند و مانع سقوط شـهر شـود   برآن شد که خودش را به  

هــدفش نائــل شــود و خــود و همراهــانش مردانــه بــا اســکندر   بــه کــه نتوانــستآریــا بــرزین بــود یــار

آریـا  شکـست   .  ایـران شـدند و یادشـان را جاودانـه سـاختند            حیثیـتِ شان قربـانی      جنگیدند و همه  

 در خـشم بـود،   آریـا بـرزین    مقاومـتِ کـه از  او. کـرد استخر را همـوار       راه رسیدن اسکندر به    برزین

کـشیدند و مـردم را    آتـش مـی   داد روسـتا را بـه       رسـید دسـتور مـی       میکه  هر روستائی     برسر راهش به  

  .کردند کشتار می

تخر در قلـب ایـران واقـع        اسـ . کنار استخر رسـید     م به    پ ۳۳۰ماه    های بهمن   اسکندر در نیمه  

یــاد   و تــا بــه، بــودجهــان شــهر  و شــکوهمندترینشــده بــود و آبــادترین و زیبــاترین و ثروتمنــدترین

 استخر از ۀه و نازپروردچشید خوشی مردمِ.  زیسته بود و آسایشآرامش داشت همیشه در امان و

                                                 
پتـوکَە    در کت . نام یکی از قبایل ایرانی بوده باشد      ) آریائیانِ باالیی (» آریا برزین «رسد که     نظر می   به 1

از لرسـتان و از همـان مردمـی بـوده باشـد کـه               » آریـا بـرزین   «شاید  . خوریم  برمی» زینآریا بر «نیز به نام    
  .گفتند می» پاالهوتوپ«آنها  روزگاری عیالمیها به
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اه آشـوب و نـاامنی   گـ   هیچ)م یعنی از سدۀ هشتم پ     (پدید آمده بود  هخامنشی   که پادشاهی وقتی  

 یاد نداشتند که روزی مورد تعرض یـک خـودی یـا بیگانـه واقـع شـده باشـند، و        ندیده بودند و به  

آسودگی و آرامش و رفاه زیسته بودند و در هیچ زمانی احساس نکـرده بودنـد کـه راه و                     قرنها در 

ساس نیـاز  گاه ایـن شـهر بـزرگ احـ     امنیت در پارس چندان بود که هیچ    . روش مقاومت بیاموزند  

کـه برصـحنۀ تـاریخ پدیـد آمـده            زمانی دفاع بود، و از    دیوار و بارو نکرده بود و شهری کامالً بی          به

 دست و پایشان را گـم کـرده   آور خشم شهر استخر در برابر این بیگانۀ ۀ آزاد مردم. بود چنین بود  

  . دانستند که چه باید بکنند بودند و نمی

 دو سـده  وتمندترین خاندانهای پارسـی بـود کـه در طـول            ترین و ثر     بزرگ گاه  نشیمناستخر  

آوردهـای تمـدنی و       ئی از دسـت    گنجهـا  شانهایـ    حکومت کرده بودند و در خانـه        متمدن بر جهانِ 

ــری بــشریت   ــر روی هــم انباشــته   فرهنگــی و هن ــدب  خــانوادۀ پارســی در ایــن شــهر    هــزاران.  بودن

دیـودور  .  مـردم جهـان بودنـد      رینتـ    و بافرهنـگ   تـرین   داشتند که ثروتمنـدترین و متمـدن       سکونت

هـای    نویسد که استخر زیباترین و آبـادترین و ثروتمنـدترین شـهر در زیـر آسـمان بـود، و خانـه                       می

هـای درازی گـردآوری    نوع بود که در خـالل سـده   شهر ماالمال از اثاث و تزیینات گرانبها از همه       

هـا   ۀ خانـه حـال همـ     ی بـا ایـن    مـردمِ عـادی بـود ولـ         هـای شـهر متعلـق بـه         بخش اعظم خانـه   . شده بود 

 کــه شــبیه آنهــارا در جاهــای دیگــر جهــان یافــت  ارزشــمند ۀ مجلــل ویــ اثاثانــواع و اشــکالدارای 

دسـت   هـا بـه    رختهـائی کـه در خانـه   . وجـود داشـت  گرانبهالمانهای بها م  خانه شد، و در همۀ     نمی

شـمار بـسیاری کـاخ    . دوزی و دارای انواع تزیینهای زردوزی با جـواهرات بهـادار بـود           آمد ملیله 

افزاید که اسـکندر تـصمیم گرفـت کـه            و می . در این شهر وجود داشت که در جهان همتا نداشت         

اسـتخر منفـورترین شـهر دنیـا        «: لـشکرش گفـت     او خطـاب بـه    . این شهر را بـا خـاک یکـسان کنـد          

ئـی را    خانـه آنها دستور داد که هیچ انسانی را زنده و هیچ او به. »را نابود کنیم است و ما باید آن    

رسیدند، چه زن بـود و چـه مـرد و             هرکس می   یونانیها وقتی وارد شهر شدند به     . برسِر پا نگذارند  

نویـسد کـه      و مـی  . کردنـد   افتاد غارت مـی     دستشان می   کشتند، و هرچه به     چه کودک و چه پیر، می     

 آنهــا چنــان در غــارتگری حــریص بودنــد کــه بــا وجــود فرارســیدن شــب بــازهم حاضــر نبودنــد کــه  

دست از تاراج و کشتار و انهـدام بکـشند، و برسـر تـصاحب اشـیای گرانبهـا بـا هـم جـدال و نـزاع               

ایـن اشـیاء یکـدیگر را کـشتند و بـسیاری دسـتهای                کردند، بسیاری از آنها برسـر دسـتیابی بـه           می

اســتخر کــه آبــادترین و  «نوشــتۀ دیــودور،  ترتیــب، بــه ایــن بــه. یکــدیگر را بــا شمــشیر قطــع کردنــد 

ترین   ترین و بدبخت    ویران   آسمان بود، به    رین و ثروتمندترین و زیباترین شهر در زیرِ       شکوهمندت



۵۰۱                                                                                                                            اسکندر مقدونیها در ایران                        هلنی

   ١.»و فقیرترین شهر دنیا تبدیل شد

دیدنـد   مـردم شـهر وقتـی مـی       . یونانیها چندین روز مشغول تاراج و کشتار مردم شـهر بودنـد           

را مورد تجاوز  شوند و آنان یور م دختران و بانوان نازپرورده حمله طرز وحشیانه به  بهیونانیهاکه 

افکندنـد تـا کـشته شـوند و دامنـشان را        میزیر  بامها به فرازدهند، زن و فرزندانشان را از         قرار می 

کشیدند تا خود با زن و فرزندانشان  آتش می هایشان را به برخی دیگر خانه. ننگ تجاوز نیاالید

 جـان   یونانیهـا دسـت    س در اسـتخر از    کـ   هـیچ .  نیفتند آور  خشم دشمنِدست    در آتش بسوزند و به    

. رفتنـد  کـشتن مـی   بـه شـدند   در نبـرد و زنـان و کودکـان نیـز پـس از اینکـه مـورد تجـاوز واقـع مـی              به

 آنهــاشــد آن بــود کــه  دســت اســکندر و مــردانش دامنگیــر ایرانیــان مــی  تــرین ننگــی کــه بــه  بــزرگ

ترین اهانتی بود که  ن زشت دادند، و ای    شان پسران را مورد تجاوز جنسی قرار می        قومیعادت    به

 ایرانــی پــسرکانِ. داشــت و برایــشان قابــل تحمــل نبــود ایرانیــان را بــیش از هرچیــزی در رنــج مــی

تـن ندهنـد مجبـور بودنـد      گـاه در فرهنگـشان راه نیافتـه بـود     که هیچ چنین ننگی برای آنکه به 

   .شی کننداز بلندی بانها پرتاب کنند یا در چاه اندازند و خودکخودشان را  که 

ثـروت  ۀ  دربـار .شـوش بـود   ثروتهـای  مراتـب بـیش از   هاسـتخر خفتـه بـود بـ      ثروتهائی کـه در   

ۀ کـه در خانـ    ) کمد لبـاس  (دان    نویسد که بهای یک رخت      زمان پلوتارک می    بزرگانِ ایران در این   

حدی زیاد بود که وقتی  ثروتهای استخر به ٢.رسید هزار تاالن طال می دست آمد به  بهوهوش  بگَە

برای حمل که مقدونیه بفرستند، نتوانستند  آوری کردند تا به اسکندر و سپاهیانش آنها را جمع

 کـه امـوال   انـد  نوشـته . دست آورنـد  حد کافی از آبادیهای اطراف به  به)قاطر(خرسپ  آنها شتر و    

هزار شـتر  ۵ و خرسپ هزار۲۰را بر بار  گیاز اثاث و رخت و وسائل خان   شده در استخر   تاراج

رد کـردن   دست آمده از خـ       نقدینگی سکه و شمش و نقره و طالی به         ٣.مقدونیه فرستادند   کرده به 

 از زیورهـائی همچـون      .انـد   هزار تاالن نوشـته   ۱۲۰ها و زیورهای استخر را        ظروف و ابزار و پیکره    

هایش را تارهـای زر       اهی بوده و شاخه   بخش اورنگ شاهنش    اند که زینت    تاک زرینی سخن گفته   

  ٤.داده است هایش را جواهرات گرانبها تشکیل می و خوشه

  و شـاهزادگان   انـدازه صـدها پیکـرۀ زریـن از شاهنـشاهان            بـی  در استخر عـالوه برجـواهراتِ     

پلوتارک . پاره کردند تا میان خودشان تقسیم کنند         پاره اسکندرایران وجود داشت که سربازان      

                                                 
  .۷۰/ ۱۷: دیودور 1
  .۶۹: همان 2
  .۶۷: پلوتارک، پیشین ٣
  .۷۳۱: اومستد. ۷۱/ ۱۷دیودور،  ٤
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 کاخهای اسـتخر و اسـباب و اثـاث آنهـا            تاراج با شور و شوق مشغول       یونانیهاکه وقتی   نویسد    می

کردنـد، چـشم اسـکندر     نفایس کاخ شاهنشاهان بـا یکـدیگر جـدال مـی          بودند و برسر دستیابی به    

، و چنان  خشیارشا افتاد که بر زمین افتاده بودشکوهمند ظیم وپیکرۀ زرین و ع  در کاخ استخر به

همچنـین  کـه   بایـد بگـذارم    آیـا  دانـم   نمـی «: پیکـره کـرده گفـت        رو بـه   او.  زنده است  بود که انگار  

خـاطر روح   ، یـا بـه  شـوی یونـان لـشکر کـشیدی مجـازات      خـاطر اینکـه بـه    برخاک افتاده باشی و بـه     

او لحظـات درازی در سـکوت    »؟ از زمین بلندت کنمنهادهاحترام   تو  بزرگ و صفات واالیت به    

ــار پیکــره ا   ــه و حیــرت در کن آن نگریــست، وآنگــاه بــدون آنکــه ســخن دیگــری بگویــد       یــستاده ب

   ١.راهش ادامه داد به

 شاهنشاهی که زمانی خورشید درخـشان جهـان متمـدن بـود گذشـت               زرینِ  از کنار پیکرۀ   او

  . و در میان خودشان تقسیم کنندبشکنندرا   آنیونانیهاتا 

افتخار خـدای    بهاستخر ِب شهر و تخریاسکندر پس از تاراج    که اند  مورخان یونانی نوشته  

ۀ آثار مـادی تمـدن ایرانـی را نـابود     او تصمیم داشت که هم    . شراب یونانی جشن پیروزی گرفت    

 پـس از آنهـک    آمـاده بـود،   بـشر  از پـیش بـرای تخریـب باشـکوهترین کـاخ تـاریخ             که چون کند؛ و 

سر دست گرفت و حد کافی اثر کرد، او از جایش برخاسته مشعلی بر مستی در او و سربازانش به

. راه افتــاد ســوی کــاخ شاهنــشاهان بــه  کنــان بــه آورد، رقــص هــای مــستانه برمــی  ضــمن آنکــه نعــره 

کشان در پشِت سـرش روان        و نعره   پایکوبان و دست  مشعل به  از او    افسران و سربازانش به پیروی    

 ئــی از آن افکنــد، و افــسرانش  کــاخ شاهنــشاهان رســید آتــش در گوشــه   اســکندر چــون بــه  .شــدند

   ٢.آتش کشیدند را به آنئی  گوشه هرکدام از

گــاه بزرگــان  کــه روزگــار درازی ســجده و اردشــیر  کــاخ داریــوش و خــشیارشا  ترتیــب ایــن بــه

 اگـر اسـکندر در   .کلـی سـوخت و آوار شـد        سراسر جهان متمدن بود در این آتش کینه و انتقام بـه           

شود که  هفته وقت گرفته باشد می کنار استخر رسیده باشد و تاراج شهر نیز یک ماه به نیمۀ بهمن

شـاید بتـوان بـا دقـت     . تـرین نمـاد تمـدن ایرانـی را تخمـین زد      آتش کشیده شدنِ این عظیم    روز به 

آتــش کــشیده شــدن ایــن عظمــت را  نویــسانِ همــراه اســکندر روز بــه بیــشتری در گزارشــهای وقــایع

  .دقت تعیین کرد به

تمـام    رد یـک تباهکـاری وحـشیانۀ بـه        نویسد که کـاری کـه اسـکندر در اسـتخر کـ              اومستد می 

بالیــد کــه همــۀ مــردم  فرســتاد بــر خــود مــی هــایش کــه بــرای بزرگــان یونــان مــی معنــا بــود؛ و در نامــه

                                                 
  .پلوتارک، پیشین ١
  .۷۲/ ۱۷: دیودور. ۶۸: همان 2
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تن را نیز زنده نگذاشته است؛ و بـا ایـن بالیـدنش بـیش از پـیش بـر                      استخر را کشتار کرده و یک     

  ١.آن عظمت بود ی بهآتش کشیدن کاخها تر به بدنامی خویش افزود؛ و از این وحشیانه

 اسـکندر   تطهیر جنایات که برای      چون دیودور و پلوتارک و دیگران      نویسندگان غربی 

، چنـین  انـد کـه کارهـای او را توجیـه کننـد       و همـواره کوشـیده   انـد   از هر تالشی فروگذاری نکـرده     

نـام   معـشوق یـک افـسر مقـدونی بـه     کـه   تائیسبنام روسپی مقدونی  که گویا یک     کنند  میوانمود  

ایـن نویـسندگان بـا نوشـتن        .  تـشویق کـرد    جمـشید   تخـت زدن    آتـش   ، اسـکندر را بـه     بطلمیوس بود 

؛ زیــرا بــا گفتــۀ انــد نمــوده  و ســیاهترتــر  را پــرداغایــن جوانــکِ ویرانگــرچنــین عــذری لکــۀ ننــگ  

توانـسته در معـرض تحریـک هـر           اند کـه مـی      اإلراده نشان داده    مسلوبشخصیتی   را  ویخودشان  

روسـپی  تحریـک ایـن      اگـر فـرض را بـر ایـن بگیـریم کـه اسـکندر بـه                . ئی قـرار گیـرد    زیباروروسپی  

شــود  ســان تحریــک مــی ایــن کــه بــهمــردی ایــن جنایــت ضــدتمدنی زده باشــد، آیــا چنــین  دســت بــه

را شایـستۀ  مـردی  توان چنین     است؟ آیا می   بودهآن پهناوری     روایی بر سرزمینی به      فرمان ۀشایست

  و داریوش و خشیارشا دانست؟ چون کوروش بزرگانیجانشینی 

هـا در     چونکـه مقـدونی   . شـدن کـاخ شاهنـشاهان آتـش در اطـراف گـسترش یافـت               با سـوخته  

گونــه کــه میــل اســکندر بــود همــۀ شــهر در آتــش   همــانسراســر شــهر اســتخر آتــش افکنــده بودنــد،

اثـری  ئی که به مقدونیه فرستاد خبر داد که نه از شهر اسـتخر   ، و او در نامه    خاکستر شد  سوخت و 

  . اند تن از مردم استخر زنده مانده برجا مانده است و نه یک

 کــاخ اســتخر آرشــیو زیرزمینــی در اســناد ِخــشتی شــدید بــود کــه هرچــه چنــدانســوزی  آتــش

همین امر سبب شد که این خشتها تا امروز نـسبةً سـالم بمانـد      . آجر تبدیل کرد    وجود داشت را به   

انـد و    بـوده بزگـوارانی  شاهنشاهان ایران چه دادگران و    بداند که  جهادست بشریت بیفتد تا       و به 

عدالت انـسانی و حمایـت از   ری اندازه در راه برقرا     دستگاه دولتی ایران در زمان هخامنشی چه      

شناســی اخیــر ایــن خــشتهای کوچــک    در کاوشــهای باســتان .حقــوق انــسانها موفــق بــوده اســت  

و اســناد نــسبةً مهمــی  ،  بیــرون آورده شــدجمــشید آرشــیوِ زیرزمینــِی تخــت تعــداد دههــاهزار از  بــه

ــا اردشـــیر اول    دوســـتی  دهنـــدۀ عـــدالت و انـــسان  کـــه نـــشانمربـــوط بـــه دوران داریـــوش بـــزرگ تـ

شناسـانِ     کـه بخـشی از آنهـا توسـط ایـران            از همین اسـناد    ٢.شاهنشاهان ایران است کشف گردید    

دانـیم    مـا اکنـون مـی    اسـت،  تاریخ ایران قرار گرفتـه      مندان به   غربی ترجمه شده و در اختیار عالقه      

                                                 
  .۷۲۳ ۷۲۲: اومستد 1
جــای   اومــستد نیــز در جــای.، تــألیف هایــد مــاری کــخ، ترجمــۀ پرویــز رجبــی »اززبــان داریــوش« بنگــر ٢

  .دهد دست می اطالعات مفیدی از این سندها به» تاریخ شاهنشاهی هخامنشی«کتاب ارجمندِ 
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ــه      ــشاهان ایــران، ب ــای   کــه در ســاختن بناهــای شاهن ، همــۀ )جمــشید تخــت(کــاخ اســتخر  ویــژه بن

کـس   انـد، و هـیچ   گرفتـه  انـد مـزد متناسـب مـی     حسب شغلی که داشته اند به   کرده  که کار می    کسانی

جــاران، دانــیم کــه آشــپزان، ن  بــا خوانــدن ایــن اســناد اســت کــه مــا مــی .کــرده اســت بیگــاری نمــی

روایان و شـهریاران   خیاطان، روفتگران، و دیگر کارگرانِ کاخهای شاهنشاهی و کاخهای فرمان     

تناسـبِ شـغلی کـه     انـد و هرصـنفی بـه    بگیـر بـوده   ایران نه غالم و کنیز بلکه آزاده و کارمنـدان مـزد        

دانیم در  با خواندنِ این اسناد است که ما می. کرده است داده مزد درخور دریافت می    انجام می 

داری وجــود نداشــته و تمــامی مــردم کــشور پهنــاور هخامنــشی از هــر    زمــان هخامنــشی نظــام بــرده 

بــا خوانــدنِ ایــن اســناد اســت کــه مــا  . انــد رفتــه شــمار مــی انــد رعایــای شاهنــشاه بــه قــومی کــه بــوده

ی و دانیم چه نظام بازرسی منظمی در سراسرِ ایران برقرار بوده تا از اجحاف کارمندانِ دولتـ            می

 بــا خوانــدن ایــن خــشتها .جلــوگیری شــود و اخــتالسگیــری  أمورین مالیــاتی و از احتمــال رشــوهمــ

ــز        اســت کــه مــا متوجــه مــی    شــویم کــه زبانهــای عیالمــی و آرامــی کــه زبانهــای ایرانــی نبودنــد نی

 هویـتِ فرهنگـِی همـۀ اقـوام درون      اند تا بر تـساویِ  دوشادوش زبان ایرانی رواج و رسمیت داشته 

ماند کـه    با خواندن این خشتها است که انسان درشگفت می.هنشاهی تأکید رفته باشد   سپهر شا 

چه عدالتی در ایران و خاورمیانه برقرار بوده و چه سازمان و تشکیالت منظمـی               در آن روزگاران    

شـویم کـه     با خواندن این سندها اسـت کـه مـا متوجـه مـی             . کرده است   از این عدالت پاسداری می    

ئـی   اند حقوق ماهیانه کرده پز و دوزنده و ریسنده و جز آنها که در استخر کار می   زنان خیاط و آش   

عالوه مردان و زنان از مرخصی استعالجی و زنـان از مرخـصی    اند، به تقریباً معادل مردان داشته 

و . انـد   کـرده   اند و در زمان مرخصی نیز حقوقشان را دریافت مـی            کرده  دوران زایمان استفاده می   

های بزرگی در ایران پرورده شـده بـوده کـه تـا کنـون هماننـد                    چه اندیشه  شود که   وجه می انسان مت 

   . دیده نشده است بشریتآنها در تاریخ

کلی ویران کرد نشان داده بود که اقـدام           عظمت استخر را به     اسکندر تا زمانی که شهری به     

هدف تمدنی در پشت تا کنون هیچ . قصد تخریب و تاراج است او یک لشکرکشِی رهگذرانه به

عنوان یک شاه فاتح به ایـران آمـده بـود و قـصد      او اگر به. شود  لشکرکشیهای اسکندر دیده نمی   

. بایست کـه بناهـای بـزرگ و بـا شـکوه شاهنـشاهی را بـرای خـودش نگـاه دارد          ماندن داشت می  

سـال  چنـد  . رسد که هدف این جوانکِ مغرور جز ویرانگـری و تـاراج نبـوده اسـت     نظر می  ولی به 

او کردنـد نظـر او برگـشت و تـصمیم      اش بـه  هائی کـه مـشاوران سـالخورده        بعد بود که بنا بر توصیه     

درســت در زمــانی کــه او . گرفــت کــه جانــشین شاهنــشاهان تــاریخ شــود، ولــی اجــل مهلــتش نــداد 

  .فکر افتاد که لشکرکشیهایش باید دارای یک هدف تمدنی نیز بوده باشد ازجهان رفت به
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  وش سومفرجام داری. ۸

همــه رخــدادهای نــاگوار، ســپهداران و بزرگــان   بــدبختی ایــران در آن بــود کــه در میــان ایــن 

 درگیـر بودنـد و هرکـدام درصـدد      سـوم بـا داریـوش  برسر تصاحب تـاج و تخـت شاهنـشاهی    کشور  

گزارشــهای . چنــگ آورد اورنــگ شاهنــشاهی را بــه  از میــان برداشــته خــود  داریــوش رابــود کــه  

 اورســاند کــه   و همــین انــدازه مــی ، آشــفته اســت ســوم سرنوشــت داریــوشمورخــان قــدیم دربــارۀ 

ــه بــا یــک     شــهریار بــاختریَە بــود و اینــک  نــام بــسوس بــود کــه    بــهنیرومنــد شورشــی درگیــر مقابل

 کـسی در درون  . بـود برخـود نهـاده  چهـارم   دانست و لقب اردشـیر  خویشتن را شاهنشاه ایران می    

نویـسد کـه در آن        دیودور مـی  . یاور شده بود    کس و بی   کرد و او بی     کشور از داریوش حمایت نمی    

هزار سپاهی در اختیار داشت کـه نیمـی از          ۳۰هنگام داریوش درگیر جنگ با بسوس بود و فقط          

داریوش سوم پـس از شکـست گاؤگمـل نـه تنهـا دیگـر شاهنـشاه                  ١.آن نیز مزدوران یونانی بودند    

وضـعیت داریـوش سـوم هخامنـشی پـس      . نبود بلکه شاه نیز نبود و فقط ادعای پادشاهی داشـت       

  .از شکست گاؤگمل درست شبیه وضعیت یزدگرد سوم ساسانی پس از فاجعۀ قادسیه بود

داتە را شکـست      نـام اخـش     یک مـدعی دیگـر سـلطنت بـه        داریوش  همراه با سقوط استخر،     

 بـسوس شکـست   ازدر پارت داده دستگیر و زندانی کرده بود، و اندکی پس از سقوط استخر او       

سـوی ری حرکـت      همـدان بـه    از راه اسکندر  . )م   پ ۳۳۰سال  (ه بود   اسارت بسوس درآمد    ته به یاف

 در نزدیکی هیرکانِیَە شنید کـه       او. راه افتاد   سوی پارت به    تصرف درآورده به    کرد و آن شهر را به     

اسـکندر در  . سوی باختریَە در حرکـت اسـت   به را بسوس شکست داده دستگیر کرده و   داریوش

 ایـران سروسـامان دهـد و بتوانـد نیـروی            دولـتِ   بـه  تا پـیش از آنکـه دوبـاره          شتافتس  تعقیب بسو 

  .فراهم آورد، او را از میان برداردوی کافی برای مقابله با 

انـد کـه گویـا     وار نقـل کـرده     مورخان یونانی دربارۀ فرجام داریوش سوم یک روایت افسانه        

خـورده بـا    ه بـوده رسـید، داریـوش را زخـم      محلی که پیشتر بسوس در آن اردو زد         اسکندر وقتی به  

 سلطنتی یافـت، و پـیش از آنکـه بتوانـد بـرای اوکـاری انجـام دهـد داریـوش             بر گردونۀ رمقی   نیم

معلوم نیست که این روایت تا چه حدی صحت داشته باشـد، ولـی آنچـه مـسلم اسـت             . درگذشت

کندر شایع کرد که چون   اسپس از آن    . کشته شد  او برسد    پیش از آنکه اسکندر به     آنکه داریوش 

شـایع کـردن چنـین      . بگیـرد از او    را   شاه است او قصد دارد که انتقام خون         شاهبسوس عامل قتل    

 د نبرد با اردشیر چهـارم را توجیـه        داستانی برای فریب اذهان عمومی مردم ایران بود تا او بتوان          

                                                 
  .۷۳/ ۱۷: دیودور 1
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 داستانهای تاریخی درهمین روایت بود که بعدها   . و نفرت عمومی برضد او را برانگیزد       یدمان

  . ماندبرای ما

. باختریَە رفت و درصدد گـردآوری نیـرو بـرای مقابلـه بـا اسـکندر برآمـد         اردشیر چهارم به 

ســرآمد و بقیــۀ نقــاط ایــران   شاهنــشاهی هخامنــشی بــهآخــرین نفــِسشــدن داریــوش ســوم  بــا کــشته

مـان یزدگـرد   گونـه کـه یـک مـدعی دیگـر سـلطنت در ز        همان.زودی توسط اسکندر تسخیر شد     به

آرزوهــایش بــرای  نــام مــاهویَە ســورن پــس از کــشتن یزدگــرد ســوم نتوانــست بــه    ســوم ساســانی بــه 

نشستن بر تخت شاهنشاهی ایران جامۀ عمل بپوشاند، ایـن بـسوس نیـز بـا کـشتن داریـوش سـوم                      

. هـم دارنـد   انگیـزی شـباهت بـه    نحـو غـم    رخـدادهای تـاریخی بـه     . آرزویـش برسـد     نتوانست که به  

  .کنند دست خودشان خراب می هایشان را به گردد بزرگان ملت خانه  ملتی برمیوقت بخت از

 و خــود و ســربازانش از  برگــزار کــرد،  مانــد و جــشنهای پیــروزی  پــارتاســکندر مــدتی در  

 کام ستاندند و که نازپروردگانِ بهترین خاندانهای ایرانی بودند، شدهدوشیزگان و بانوان اسیر

شـادی    بـه )شاید در جائی که اکنون نیـشاپور اسـت  (پارت  که در ییکماهپس از . شادیها کردند 

او خبـر   بـاختریَە برسـد بـه    پیش از آنکه بـه .  قصد اردشیر چهارم کرد که در باختریَە بود       ،گذراند

حمایت از سلطنت اردشیر چهارم برخاسـته مقـدونیها            به شهریارِ هرات » نیرزب ساتی«رسید که   

ساتی برزین فرمانـدار هـرات بـود و    .  است چهارماردشیر ستن به را از هرات رانده و درصدد پیو      

 رفتــه اظهــار نــزد اســکندر پــارت رســید، او بــه  پــس از کــشته شــدن داریــوش ســوم کــه اســکندر بــه   

 و اســکندر یــک لــشکر را بــرای  . نجــات دهــدبــود تــا هــرات را از تجــاوز یونانیهــا اطاعــت کــرده 

کارهـائی     در هـرات دسـت بـه       رسد که یونانیهـا     مینظر    به. استقرار در پادگان هرات فرستاده بود     

 و برآن داشت کـه از اردشـیر         واداشت شورش  به را پشیمان کرده برضد آنها       برزین  زدند که ساتی  

درنـگ   بـی همینکـه ایـن خبـر را شـنید      اسـکندر  .ان حمایـت کنـد  سـتیز  تمدنچهارم در برابر این     

ــ راه افتــاد، ولــی در ایــن هنگــام ســاتی  ســوی هــرات بــه بــه بــه اردشــیر چهــارم نیروهــایشن بــا یرزب 

  .از دسترسی اسکندر دور بود  بود وپیوسته

ن دسـت یابـد بـرآن شـد کـه همـۀ خـشمی کـه از                  یبرز اسکندر از اینکه نتوانسته بود بر ساتی      

دانــستند  مــردم هــرات کــه مــی . ایــن ایرانــی دلیــر در دل داشــت را برســر مــردم هــرات خــالی کنــد  

 تجــاوزات از بــیم، انــد ئی برســر مــردم شــهرهای ایــران درآورده   بالهــااســکندر و یونانیهــا چــه   

اسکندر که تصمیم . جنگلهای کوهستانی اطراف پناه بردند ناموسی آنها شهر را ترک کرده به

هرکـه از جنگـل بیـرون       .  مردم شهر گرفته بود دستور داد جنگل را آتـش زدنـد            کشتاِر همگانی   به

 و ،خودشان را نجات دهند   که   مردم نتوانستند    ،فتآتش جنگل را فراگر   . شد  آمد کشتار می    می
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   . و خاکستر شدندکودک در میان آتش سوختندو شان از بزرگ و کوچک و زن  همه

نگــارانِ همــراه اســکندر کــه رخــدادهای    خبــر ایــن جنایــت وحــشیانه و ضدبــشری را وقــایع  

 اسـکندر مخالفـانش را      انـد، و از اینکـه       اند برای ما بازگذاشته     نوشته  روزانه را برای اسکندر می    

 مـردم  اسـکندر سـوختند      آتـش کـه در      کـسانی . اند  کشته است افتخار کرده     شکنجه می   گونه به   این

جنگـل    او و تجاوزهـای جنـسی سـربازانش بـه    خـشِم  بـیم دفاع و زنـان و کودکـانی بودنـد کـه از        بی

کس جرأت   چنان وحشتی در منطقه ایجاد کند که هیچ کهخواست اسکندر می. پناه برده بودند  

کننــد   وقتــی ایــن حادثــه را ذکــر مــینگــاران یونــانی وقــایع. نیروهــای ملــی یــاری برســاند نکنــد بــه

 و ایــن ؛ایــن جنگلهــا پنــاه بــرده بودنــد  نگیــدن نبودنــد بــه ج گوینــد کــه اشخاصــی کــه قــادر بــه   مــی

در  اسـکن .دفاع است که زنان و فرزندانشان را برداشته از شـهر گریختـه بودنـد          معنای مردم بی    به

همــۀ اینهــا را از زن و کــودک و پیــر در آتــش ســوزاند تــا وحــشت از خــودش را در سراســر منطقــه     

  .بگستراند و فکر هرگونه مقاومت را در ایرانیان منطقه از میان ببرد

نگـــاران  گزارشـــهای لشکرکـــشیها و فتوحـــاتِ ایرانیـــان در زمـــان هخامنـــشی را نیـــز تـــاریخ 

  هایـشان حتـی یـک       ولی در نوشته  . اند  ن برای ما بازنهاده   هایشا  ها و شنیده    یونانی براساس دیده  

مورد از اقدامات ضدبشری شبیه آنچه که اسکندر در شهرهای یونان و شام و ایـران کـرد نیامـده                

دســت آنهــا  هــای یونانیهــا از فتوحــات شاهنــشاهان هخامنــشی در شــهرهائی کــه بــه نوشــته. اســت

ی، عــدالت، رأفــت، رحمــت و بخــشایش  دوســت منــشی، انــسان شــدند داســتان بــزرگ گــشوده مــی

انـد شهرسـوزی،    بینـیم کـه دربـارۀ لشکرکـشیهای اسـکندرِ خودشـان آنچـه نوشـته            ولی مـی  . است

در سالهائی . های تمدنی است کشتار جمعِی انسانها از زن و کودک و پیر، و نابودسازی ساخته

ر لشکرکـشیهای او  ئـی از هـدف تمـدنی د     که اسکندر در حال پیـشروی در ایـران بـود هـیچ نـشانه              

  .شود، بلکه آنچه هست ویرانگری و کشتار همگانی و تاراج است دیده نمی

  طرح ترور اسکندر توسط مخالفانِ خدایی او. ۹

  لـشکر  )مرکـز سیـستان در حـوزۀ هیرمنـد        (بـه دِرنگیـانە      کـردِن هـرات      پس از ویـران    اسکندر

 را از خــودش ناراضــی کــرده هشبــسیاری از یونانیهــای ســپاکــرد کــه  امــا او کارهــائی مــی. کــشید

 قــرار ســتوه آمــده بودنــد بــا هــم  یونــانی کــه از بازیهــای او بــه برخــی از افــسراندرنگیــانەدر . بــود

ولــی ایــن نقــشه پــیش از اجــرایش توســط یــک ســرباز یونــانی کــه  . گذاشــتند کــه او را تــرور کننــد

رخـــان یونـــانی داســـتان ایــن قـــضیه را کـــه مو  . بــود افـــشا شـــد  مقـــدونیمعــشوق یکـــی از افـــسران 

اند چنین اسـت کـه یکـی از افـسران بلندپایـۀ مقـدونی روزی یـک سـرباز جـوان یونـانی را               نوشته
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اوج لــذت رســید  بــرد، و در آنجــا وقتــی بــه ) شــاید معبــد انــاهیتە (درون معبــدی  بــرای گائیــدن بــه 

ان نیـز   ایـن سـرباز جـو     . بکُـشند اند که اسکندر را       سرباز گفت که او با دوتن دیگر قرار گذاشته          به

 از بیم آنکه توطئـه نافرجـام بمانـد    افسر و این     که از افسران اسکندر بود،     برادرش گفت   راز را به  

ــه ــر   و او ب ــه  آنشــودداشــته مجــازات   ســبب اینکــه از آن خب سردســتۀ . گــوش اســکندر رســاند   را ب

اسـکندر جلـسۀ   . تـرین دوسـتان اسـکندر بـود و فیلوتـاس نـام داشـت        گران یکی از صـمیمی     توطئه

فیلوتــاس و پــدرش عالقــه   حــد بــه اعــضای جلــسه اعــالم کــرد کــه او بــی   اکمــه تــشکیل داد و بــه مح

او اطالع داده است؛  اش این ارتقاء را به  ارتقاء یافته در نامهخداییمقام  داشته، و وقتی رسماً به

خـاطر ارتقـای تـو        بـه خدا شدن او شـاد شـود در پاسـخش نوشـته کـه                جای آنکه از    ولی فیلوتاس به  

که فنـا    مجبورند با کسیکه یحال کسان سوزد به  گویم ولی دلم می     تو تبریک می     به خداییمقام   به

  . و او را بپرستندداند زندگی کنند  میانسان از فراترشونده است و خود را 

بردار صمیمی و مخالف الوهیتش در خشم بـود کـه دسـتور داد                اسکندر چنان از این فرمان    

گـران بـا داغ کردنهـا و کنـدن      فیلوتـاس را شـکنجه  . دید نگـاه دارنـد  هـای شـ   را در زیر شکنجه  وی

آهـسته پوسـت و گوشـتش را قیچـی           داشـتند و آهـسته     های گوشـت و پوسـتش در زیـر شـکنجه            پاره

 .اش تازیانـه زدنـد      گوشـت شـده    کردند تا استخوانهایش پدیدار شد، آنگاه بر اسـتخوانهای بـی          

 وقتـی فیلوتـاس در   .بـرد  بود و از دیدنِ آن لذت میتماشای این شکنجه ایستاده  اسکندر خود به  

هـراس افتادنـد      افـسرانِ یونـانی چنـان بـه        از   شـماری کـشید،     سوز برمی  های جان   زیر شکنجه زوزه  

 در چندین افسر یونـانی   معلوم بود که    . متواری شدند  و جنگلها    در کوهها  گریخته   از اردوگاه  که

شــکنجه اعتــراف کــرد کــه افــراد دیگــری هــم بــا  فیلوتــاس در زیــر . انــد ایــن توطئــه شــرکت داشــته

او اعتراف کرد   . دانند   خودشان می  انخدای  ند و این ادعا را اهانت به      ا  الوهیت اسکندر مخالف  

انـد   اند که اسـکندر را بکـشند ولـی چونکـه بـا داریـوش در جنـگ بـوده            پیشتر برآن بوده    اینها که

  ١.اند تأخیر افکنده این عمل را به

مناسـبت موضـوع، از     در روایتهای مورخان از این داستان آنست کـه بـه           های جالب   از جنبه 

بـاز بـودن    میـان آمـده و بـر همجـنس      نیـز نـامی بـه     که معـشوق اسـکندر بـوده    یونانییکی از پسران 

مقدونی افسران پرنفوذ    ی از  شمار پی کشف این توطئه    اسکندر در . اسکندر تصریح شده است   

 پدر فیلوتـاس را کـه نایـب او در     پارمنیونهمدان فرستاد تا ا بهکسانی ر   را اعدام کرد و    و یونانی 

خانۀ همدان بود ترور کنند؛ زیرا این مرد بسیار نیرومند بـود و اسـکندر از        همدان و نگهبان گنج   

 دو تــن دیگــر از دســتیاران پــارمنیون نیــز بــر همــین فرمــان در همــدان تــرور   .انتقــام او بــیم داشــت
                                                 

  .نقل از کنت کورث ، به۱۶۷۶ ۱۶۵۶ :یرنیاپ ١
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داشــتند نیــز   کــه در میــان ســربازان محبوبیــت افــسران یونــانی رابرخــی دیگــر از اســکندر .شــدند

 آن بـود کـه او مـردی حـسود بـود و       این کـار او علت. قتل رساند  در توطئه به دست داشتن ۀ  بهان به

 یــا کــسی غیــر از او مــورد احتــرام کــس را غیــر از خــودش محبــوب مــردم ببینــد توانــست هــیچ نمــی

  .دیگران باشد

یونانیهـا خواسـت      از  پـس از ایـن کـشتارها        و ،وهیت خویش بـود   شدت شیفتۀ ال    اسکندر به 

را در   اعتـراف داشـته باشـند بلکـه بایـد ایـن             الوهیت او درحد عقیـدۀ قلبـی            که آنان نباید صِرفاً به    

و  ؛)هم التزام نظـری بـه مقـام قدسـِی او داشـته باشـند و هـم التـزامِ عملـی                   (اثبات برسانند   عمل به 

او که پسر آمون است و خدا اسـت   کنند یونانیها باید به مون سجده میگونه که مصریها به آ    همان

 را دیدنـد    اووقتی سرنوشت مخـالفین الوهیـت       که   بودند   اوی در سپاه    انطلب فرصت. سجده کنند 

یکــی از شــاعران . او نزدیــک ســازند  بــر الوهیــت وی خودشــان را بــهاعتــرافبــرآن شــدند کــه بــا 

هیـت اسـکندر تـصریح کـرد کـه همگـان بایـد اسـکندر را          ضـمن سـتایش الو  ئـی  چکامهیونانی در  

اسکندر را این ستایشنامه خوش . جای خدای سابقشان بپرستند و در پیشگاهش سجده کنند         به

 دستور اسکندر گرد آمدنـد و        افسران به  وقتی. را برای افسران بخواند     آمد و از او خواست که آن      

س پرده نهان شده بـود تـا بـشنود کـه چـه کـسی                پ خواند اسکندر در     می شاناو اینها را برای جمع    

 بـود ایـن     و همـدرس اسـکندر     یکی از افسران مقدونی که شاگرد ارسطو      . موافق الوهیتش نیست  

کنی مواظب باش که پیشانیت را محکم بر  وقتی سجده می  «: شاعر متملق را مسخره کرده گفت     

 داریـش را از دسـت داد   تنه خویـش خشم شد اسکندر از شنیدن سخنان این مرد به      .»زمین بسابی 

:  را بــر زمــین ســابید و گفــت پیــشانیش بــر زمــین افکنــد و  ســر و بــا زدو از پــرده بیــرون آمــده او را 

را  آنگـاه دسـتور داد ایـن افـسر    . »کردی مسخره اسـت   می کنی که فکر    همان کاری می   اکنون تو «

  ١.قفس آهنین افکندند تا در شکنجه بمیرد در بند کرده به

انـد و   ۀ مورخانِ یونـانی نوشـته  رهای ناشی از عدمِ تعادلِ روحی اسکندر را هم       داستانِ رفتا 

قــدری عمومیــت داشــته کــه حتــی مــورخی چــون پلوتــارک کــه خــودش را وقــف    ایــن داســتانها بــه

ۀ اختـصاری    بـا همـ    .نوشـتن آنهـا خـودداری ورزد        نیـز نتوانـسته از     ه بود کردهستایش از اسکندر    

خــود  را بــه کــار بــرده، بــازهم اینهــا چنــدین صــفحه از کتــاب وی     بــه ایــن داســتانها  ذکــرکــه او در

چنـین داسـتانهائی خواننـده را خـسته      خـواهم کـه بـا پـرداختن بـه      من نمـی . اختصاص داده است  

ایــن جوانــکِ ۀ نمایــشگر شخــصیت عنــوان آئینــ بیــنم کــه اینهــا را بــه کــنم؛ ولــی چــون شایــسته مــی

 اختـصار بـازگویی کـردم، و    برخی از آنها را به در پیش روی خواننده قرار دهم، بناچار        مقدونی
                                                 

  .همان 1
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  .گویم  از گزارش پلوتارک بازمی مختصراًدوتای دیگر را نیز

روز در بزمی کـه اسـکندر برپـا کـرده بـود و یکـی از غزلخوانـان                   نویسد که یک    پلوتارک می 

ایـن  «: اسکندر گفـت    خواند، یک افسر پیر یونانی در مستی خطاب به          در ستایش خدایی او می    

کنـی کـه      ایم و اکنون تو ادعا می       این جاه و جالل رسانده      ضرب شمشیرهایمان تو را به      ائیم که به  م

کنـی کـه در       آیـا فکـر مـی     «: اسـکندر گفـت   » !پسر خدای بزرگِ مصر هستی و از انسانها واالتری        

مــا «: پیرمــرد کــه مــست بــود گفــت» کیفــر بمــانی؟ درازی کنــی و بــی برابــر مقــدونیها چنــین زبــان

اسـکندر  » .بینیم زیـرا مجبـوریم کـه یـک انـسان معمـولی را خـدا بـدانیم          ست که کیفر می   مدتها ا 

پیرمـرد کـه مـست بـود        . پیرمـرد پرتـاب کـرد       شدت در خشم شد و سیبی از روی میـز برداشـته بـه               به

 لهجـۀ   اسکندر گفت، و اسکندر از حالت عادی خارج شد و با دشـنامهائی بـه                بازهم چیزهائی به  

. ســزایش برســانند نگهبانــانش نهیــب زد کــه بیاینــد و ایــن مــرد را بــه  ی بــهبــسیار رکیکــمقــدونی 

انتقـاد از خـدایی اسـکندر ادامـه داد، و           خـودش کـرده بـود بـازهم بـه           پیرمرد که مستی از خود بـی      

شمشیری رساند که در پـس پـرده نهـاده            اسکندر چندان خشمگین شد که برجهیده خودش را به        

  ١.را درجا کشت اش فرو کرد و وی را درسینه رد پرید وآنرا گرفته بر روی پیرم بود، و آن

 شماری از مخالفان الوهیت اسکندر کـه در میـان           ۀپلوتارک ضمن یادکردن داستان شکنج    

نویـسد کـه یکـی از اینهـا هـم یـک        آنها چندین تن از دوستان نزدیـک خـود اسـکندر بودنـد، مـی       

بار   این مرد چونکه یک   . گذاشتند  م می اواحترا  فیلسوف پیر از دوستان ارسطو بود که همگان به        

اسکندر که یک انساِن فناشونده است مثل بقیه          به دوستانش گفته بود که حاضر نشده نسبت به        

دیـد در   دستور اسکندر بازداشت و در زنجیر شد و هفت ماه در زنجیر شـکنجه مـی            رفتار کند، به  

  ٢.همان زنجیر جان داد

  فروریختنِ آخرین سنگر هخامنشی. ۱۰

گفتیم که بسوس پس از آنکه داریوش سوم را کشت خودش را اردشیر چهارم نامیـد، و از                  

 درنگیــانەاســکندر از . گــردآوری نیــرو بپــردازد  بــاختریە رفــت تــا بــه   برابــر اســکندر گریختــه بــه  

 مرکــز  وقتــی اســکندر بــه اردشــیر نیــروی کــافی در اختیــار نداشــت، و   . کــشیدبــاختریَە لــشکر  بــه

اسـکندرکه  . بـا سـپاهیان انـدکی کـه داشـت متـواری گردیـد             او نزدیـک شـد      )خشـهر بلـ    (باختریَە

وســیلۀ جاسوســانش از کمــی ســپاه اردشــیر چهــارم مطلــع شــده بــود چنــدین لــشکر را در منطقــه  بــه

                                                 
  .۸۷: پلوتارک، کتاب اسکندر 1
  .۹۵: همان 2
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گرفتار کـرد و خبـر ایـن گرفتـاری     شکست داده پراکند و سرانجام یکی از این لشکرها اردشیر را          

 دلیــر در خــشم بــود کــه دســتور داد او را ایرانــیچنــان از ایــن اســکندر . را بــرای اســکندر فرســتاد

دنبـال اسـپ بکـشند و در کنـار راهـی              را بـه    کننـد و زنجیـر برگـردنش افکنـده وی          برهنه در زنجیر  

طبق دستور اسکندر عمل شد و اسکندر سوار بر . را ببیند ببندند تا او سواره از وی بگذرد و وی

ــه ــی بــه    از آنگردون ــار  راه گذشــت و وقت ــه بــسوسکن ــه «: او گفــت  رســید ب دوســت و  شــاه و چــرا ب

 اردشـیر کـه در فکـر بـود شـاید       » و کـشتی؟   کـردی نعمت خودت خیانت کردی و او را در بند           ولی

بتوانــد راهــی بــرای نجــات خــویش بیابــد و خویــشتن را زنــده نگــاه دارد تــا در ســر فرصــتی ایــن     

ولـی ایـن   . وی تـسلیم کنـد   اسـته او را بـه  خو  داد کـه مـی  پاسخگر را از کشور براند،     ویران جوانک

 که از استادش ارسطو بسیار چیزهـا آموختـه          اسکندر. کرد  پاسخ فریبندۀ او اسکندر را قانع نمی      

 را شـکنجۀ  بزرگمـرد دلیـر  هرچـه بیـشتر ایـن    که خواست    می  و ،مهارت داشت   ی  عوامفریب  در بود

 شاه بفهماند که او میل نداشته که که در آن نزدیکیها بودند    کسانی  روحی دهد و در عین حال به      

او بــرای .  را کــشته خــشم گرفتــه اســتشــاهخــاطر اینکــه   بــه»بــسوس«ایــران را بکــشد و اکنــون بــر 

بلنــد بانــگِ  ه بــتــا جــارچی را واداشــت یــکگــوش ایرانیــان برســاند  را بــه اینکــه ایــن عــوامفریبی 

. کنـد  شی مجـازات مـی  ر شاهکُـ خاط گوید و این مرد را به چنان می اعالم کند که اسکندر چنین و  

ــه  دســتوراســکندر  ــا اردشــیر را ب  گوشــها و بینــیش را  وشــدیدترین وجهــی شــکنجه کردنــد     داد ت

 گـریختن حـالتی افکندنـد کـه         را بـه     و برای اینکه دوران درازی در زیر شکنجه باشد وی          ،بریدند

شــد؛ و  ده مــیقفــس آهنــین کردنــد و همــراه اردوی او بــر    بــرایش ممکــن نبــود، و او را برهنــه در  

 زنـده در میـان دو       را  همـدان رسـید دسـتور داد وی          ایـران برگـشت وقتـی بـه        غـرب   که به  چندی بعد 

هم نزدیک شده بودنـد، و آنگـاه هـردو     زورِ چندمرد به ئی که تنۀ درختها به گونه  درخت بستند به  

رو  ه کاروانرا سر  برهای جسد را پس از آن پاره. درخت را رها کردند و جسد اردشیر دوپاره شد

  . زدنددار  بر) احتماالً در نزدیکی بغستان(المللی  بین

  سرزمینهای ایرانی در غرِب هندوستان لشکرکشی اسکندر به. ۱۱

 پس از آنکه خیالش از داریوش سوم و اردشیر چهـارم آسـوده شـد تـصمیم گرفـت                    اسکندر

او محتاج  همه به کند و را بگیرد تا در آینده کسی احساس وجود ن  شامکانات مادی سربازان  که  

باشند؛ و دیگر مسائلی چون ابـراز مخالفـت بـا خـدایی او بـروز           خدائیش را قبول داشته      باشند و 

بــار بــودن افــسران و ســربازان را بهانــه کــرد و  انــد کــه او لشکرکــشی بــه هنــد و گــران  نوشــته.نکنــد

اینهـا امـوالی بـود      . ندآتش بکـش    همگان دستور داد که هرچه اموال تاراجی باخود دارند را به            به



۵۱۲                                                                                                                            اسکندر مقدونیها در ایران                        هلنی

تاراج برده بودند، وگرنه اموال شهرهای بزرگی چون بابل و شوش          که در نواحی شرقی ایران به     

پلوتـارک  . مقدونیـه و یونـان فرسـتاده بودنـد          هایشان به   و استخر و همدان را پیشتر برای خانواده       

چـشم   سـکندر را بـه  هـای ا  شـدن افـسران در زیـر شـکنجه     نویسد کـه سـربازان اسـکندر کـه کـشته       می

بـا فرمـان او مخالفـت کننـد، و          کـه   أت نکردنـد    اموالشان دلبـسته بودنـد جـر        دیده بودند، گرچه به   

  ١.آتش کشیدند ۀ اموالی که با خود داشتند را بهاجرا درآورده هم را به بناچار فرمان وی

ود قـارۀ هنـد کـه جـزو قلمـرو هخامنـشی بـ         از شـبه بخـش آن   بـه ۀ خیبر گذشـته   گ از تن  او سپس 

پـشاور شـد و از آنجـا راه جنـوب در پـیش گرفـت و پـس از عبـور از یکـی از                        وارد   او. لشکر کـشید  

های پنجاب وارد سند شـد و شـهرهای سـر راه را کـه عمومـاً دفـاع چنـدانی نداشـتند تـاراج                           شاخه

ۀ آن تنهــا شــهر مهــم ســند کــه دفــاع مــستحکم داشــت ملتــان بــود کــه اســکندر ضــمن محاصــر. کــرد

 پس از آنکه شهر ملتان را با خاک یکسان کرد و مردم شهر را از دم تیغ گذرانده                   او .شدمجروح  

ایـن سـرزمینها امـروز      . سـوی جنـوب ادامـه داد        اموال موجود در شهر را غارت کـرد، پیـشروی بـه           

دهند و از زمان داریـوش بـزرگ در درون قلمـرو ایـران               بخش عمدۀ کشور پاکستان را تشکیل می      

نویـسد کـه کـشتارها و تاراجهـائی کـه             ک کـه ستایـشگر اسـکندر اسـت مـی          پلوتـار . شدند  واقع می 

 الـشعاع قـرار داد      نیکرفتاریهای سـابق او را تحـت      اسکندر در سند انجام داد چنان شدید بود که          

یعنی خشونتهائی که در سند از او سر زد شـدیدتر از خـشونتهائی بـود کـه در ایـران از او سـر زده                          

 ٢.جـو را گرفتـه بـردار زد       او حتـی رهبـرانِ دینـی و برهمنـانِ مـسالمت           افزاید که     پلوتارک می . بود

کس را در ملتان زنده نگذاشت مگـر آنهـائی کـه                دهد که اسکندر هیچ     این گزارش خبر از آن می     

  .توانسته بودند بگریزند و جانشان را نجات دهند

نــشاهی اســکندر پــس از آنکــه بخــشی از ســرزمین سِــند کــه تــا ایــن اواخــر در قلمــرو شاه          

 راه کرانـه  هخامنشی بودند و چند شاه خودمختار بومی داشـتند را تـسخیر کـرد، در جنـوب سـند          

بندرهای گوادر و چابهـار کنـونی گذشـته وارد خـاک بلوچـستانِ              در پیش گرفته از     سوی غرب     به

یـک بخـش از سـپاهیانش را نیـز          ). م   پ ۳۲۵سـال    (پـارس برگـشت      از راه کرمان به    امروزی شد و  

  راه دریــا روانــه کــرد تــا از   راه کــه از مــردم ســند مــصادره کــرد، از     )قــایق بــزرگ (لــنج  ۱۸۰۰بــا 

 آریــان کــه کتــاب هــشتم لشکرکــشی اســکندر را برپایــۀ یادداشــتهای      .بابــل برونــد  ارونــدرود بــه 

ایـن سـفر دریـایی اختـصاص داده، ننوشـته اسـت کـه اسـکندر چـه                     فرمانده یونانی ایـن لنجهـا بـه       

اما در این کتاب اطالعات ارزشمندی      . در سند را با این لنجها فرستاد      کرده    مقدار اموال غارت  

                                                 
  .۹۸: همان 1
  .۱۰۳: همان 2
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دهـد کـه خوانـدنش بـرای          دست مـی    دربارۀ آبادیهای سواحل بلوچستان و بنادر دریای پارس به        

زمـان   دانیم که بندر میناب کـه در آن  مثالً ما از این کتاب می. ئی خالی از فایده نیست    هر ایرانی 

همـین نـام       شهر نسبةً بزرگی بـوده بـر دهانـۀ یـک رودی بـه              شده  نامیده می ) نام  یعنی بی (انامیش  

منطقـۀ  ( وجـود داشـته اسـت؛ ایـن منطقـه      جز زیتـون در آن   بهواقع شده بوده و انواع درختان میوه    

نــد و از نظــر تقــسیمات کــشوری جــزو کرمــان بــوده ا نامیــده را هرمــوزیە مــی) بنــدرعباس و مینــاب

جزیـرۀ  .  هـوورکتە و محـصوالتش خرمـا و انگـور بـوده اسـت      جزیرۀ خارک کنـونی نـامش     . است

کــیش کنــونی یــک نقطــۀ مقــدس بــوده کــه همــه ســاله مــردم در روزهــای خاصــی بــرای عبــادت و     

و » بــستانە«نامهــای . نــدا داده  قربــانی مــی  نــد و بــرای میتــر و اَنــاهیتە ا رفتــه آنجــا مــی  قربــانی بــه

ین بـوده و اولـی اَپـستانە و دومـی کگـانە و سـومی               زمان نیـز همـ      کنونی در آن  » ریگ«و  » کنگان«

   ١.اند چشم خودشان دیده در آبهای دریای پارس دلفین فراوان بوده و یونانیها به. رگُنیش بوده

 از بیابانهــای خــشک و خطرنــاک ســند و بلوچــستان  اســکندرآمیــز برگــشت شــتابگــزارش 

 بــا ناکــامی بزرگــی همــراه بــوده  ســند بــه جنگــی او ســفرفرجــامِ دارد کــه  درون ایــران معلــوم مــی بــه

 هـزار  ۱۵ هـزار پیـاده و    ۱۲۰نویسند که اسکندر در لشکرکشی بـه سـند            مورخان یونانی می  . است

 ولـی  ٢.ایران برگشت جز یکچهارم این سپاه بـرایش نمانـده بـود    سواره همراه داشت، و وقتی به    

  .عادت ندارند که شکستهای او را بازتاب بدهند

درون ایران برگشته بود تصمیم داشـت کـه شاهنـشاه ایـران و جانـشین                  ه به اسکندر اکنون ک  

کوروش و داریوش و خشیارشا شود؛ ولی از آنکه شهر آبادی چـون اسـتخر و کـاخ عظیمـی چـون               

خواسـت کـه کـاش      آتـش کـشیده بـود پـشیمان بـود، و دلـش مـی                را بـه  ) جمـشید   تخـت   (کاخ پارس   

نشــست و هماننــد  نهــاد و بــر تخــت مــی   تــاج برســر مــیهمــه شــکوه را تبــاه نکــرده بــود تــا در آن  آن

. ولی دیگر کار از کار گذشته بود. پذیرفت حضور می داریوش و خشیارشا پادشاهان جهان را به

آن شــکوه کــه  آن عظمــت و کــاخی بــه  نویــسد کــه یونانیهــا از اینکــه شــهری بــه   کونــت کــورت مــی 

ه نـابود کـرده بودنـد از خودشـان     آتـش کـشید   زمین بـود را در حالـت مـستی بـه      پایتخت کل مشرق  

ــازهم باخودشــان مــی     ــی ب ــد کــه کــار درســتی شــده و ایــن     شــرم داشــتند؛ ول کــاخ  شــهر و ایــن  گفتن

گــردن یونانیهــا  اش پــشیمان بــود گنــاه را بــه  اســکندر کــه از کــرده . شــد بایــست کــه نــابود مــی  مــی

ــده گفــت کــه یونانیهــا چــشم دیــد آن     ــر تخــت  را نداشــتند کــه اســکندر در کــاخ خــشیارش    افکن ا ب

                                                 
  .۳۹ ۳۳/ ۸: آریان 1
  .۱۰۹: پلوتارک، کتاب اسکندر 2
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  ١.آتش بکشد و ویران کند را به بنشیند، و او را برانگیختند تا آن

  بر تخت نشستن اسکندر در پاسارگاد. ۱۲

پاسارگاد برود و در  جمشید دیگر وجود نداشت اسکندر تصمیم گرفت که به        چونکه تخت 

ن رسـم شاهنـشاها    بـه أسـیس شـده بـود   دسـت کـوروش بـزرگ ت    همانجائی که شاهنشاهی ایـران بـه   

نویسد کـه در پاسـارگاد وقتـی اسـکندر در اورنـگ زریـن        پلوتارک می. نهدسر  تاج برهخامنشی  

ــدر اســکندر چنــان            ــوس کــرد، پیرمــردی مقــدونی از دوســتان پ ــشاهان جل ــر تخــت زریــن شاهن ب

دریغا که پیشینیان ما زنـده نیـستند تـا جلـوس اسـکندر              «: گریه افتاد و گفت     احساساتی شد که به   

  ٢.»ا به چشم بنگرندبر تخت داریوش ر

او بگوینـد کـه       عده از مغـان کـه هنـوز زنـده مانـده بودنـد جـرأت نکردنـد بـه                     در پاسارگاد آن  

چیزش را غارت کـرده نعـش را نیـز بـر زمـین                آرامگاه کوروش بزرگ دستبرد زده همه       یونانیها به 

خـاطر اهانـت    دستور شـخص اسـکندر و بـه    ؛ زیرا یقین داشتند که این کار به     اند  کردهافکنده رها   

 داغِ .فایــده خواهــد بــود  و گفتــنش بــی،تــرین مقدســات ایرانیــان صــورت گرفتــه اســت  مقــدس بــه

جگرســوز احــساس حقــارتی کــه در اســکندر و یونانیــان نــسبت بــه شــکوه ایــران و ایرانــی وجــود     

های تمدنی ایران و از میان برداشتن نمودهـای شـکوه ایرانـی                ساخته  داشت فقط با نابود کردنِ    

  .شد یر کردِن ایرانیان سرد میو تحق

 در شـکوهمند اند، یـک گنبـد     نوشتهیونانیانئی که  گونه  آرامگاه کوروش در پاسارگاد، به    

 بـود کـه در میـان باغـستانهای سـلطنتی پاسـارگاد قـرار گرفتـه بـود و                     وسیع و بـزرگ   میان عمارتی   

اشـیدۀ رنگارنـگ در   اطرافش را گلزارهای زیبا احاطـه کـرده بـود کـه جویبـارانی بـا سـنگهای تر         

بنـای آرامگـاه از     . میانشان جاری بود و اطراف این جویباران را چمنزاران سرسبز فراگرفته بود           

زیبـاترین نحـوی تـزیین شـده بـود، و فـرازش        هـایش بـه   سنگهای بزرگ ساخته شده بود و دیـواره      

جــسد . شــد در حالــت خمیــده وارد آن شــد شــکل بــود، و مــدخل کــوچکی داشــت کــه مــی  گنبــدی

هـایش از زر   تابوتی زرین بر روی میزی نهـاده شـده بـود کـه پایـه               شدۀ کوروش بزرگ در    ومیاییم

ــا پارچــه   ــود، و ب ــود و پیرامــونش ردای        ب ــابلی و قالیهــای ارغــوانی آراســته شــده ب هــای نفــیس ب

وقتــی . چیــده شــده بــود او   ســلطنتِیهــا و زیورهــای زریــنِ  بــا طوقهــا و یــارهاوســلطنتی و رختهــای 

سـالن مخـصوص      گذشتی که به    شدی از پلکانی می     ساختمان بزرگ آرامگاه وارد می     مجموعۀ  به

                                                 
  .۱۰/ ۷: کورتیاس 1
  .۶۷: پیشین 2
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کردنـد و بـرای شـادی روح          شد، و این مغان شـب و روز از آرامگـاه پاسـداری مـی                مغان منتهی می  

خـط پارسـی    ئـی بـه    کتیبه بزرگدر کنار آرامگاه کوروشگویا  . کردند  کوروش بزرگ نیایش می   

  :ه استشته شده بود که رویش چنین نوهنصب بود

م کـه شاهنـشاهی پـارس را        ا  مـن . بـوجیە هـستم     من کوروش پـسرکام   ! هان ای انسان فانی   

ام بنگــر و  زمینــی کــه مــن بــرآن خفتــه ایــن پــاره بــه. بنیــاد نهــادم و بــر جهــان فرمــان رانــدم

  .عبرت بگیر

مـرگ  داد که فرجـام هـر بـشری           همۀ مردم جهان اندرز می      زبان حالش به    این نوشتۀ ساده به   

ئـی تبـدیل خواهـد شـد و او را زمـین               الشـه   هـر شـکوهی کـه باشـد بـه           است و انسان در هر مقـام و بـه         

دادگـری  توان دارند   داد که تا در     ۀ انسانهای روزگاران اندرز می    هم   این نوشته به   .خواهد خورد 

ایــد اســت و انــسان ب و زودگــذر پنجــی ســه بپرهیزنــد و بداننــد کــه ایــن دنیــا از بیــدادپیــشه کننــد و 

  .چیز را رها کرده برود همه

پیرایــه و  چیــزی جــز نعــش بــی   درون آرامگــاه رفــت متوجــه شــد کــه هــیچ    چــون اســکندر بــه 

های اسـتخوانی اسـت    شدۀ کوروش بزرگ در درون آرامگاه نمانده است، و نعش نیز پاره  برهنه

شد که عامل   چون تحقیق کرد معلوم      و. را بر زمین پراکنده است      که دست جنایتکار یونانیها آن    

اســتخوانهای پراکنــده شــدۀ . مــاخوس بــوده اســت نــام پــولی ایــن دســتبرد یــک افــسر مقــدونی بــه 

پیرایـه نهادنـد و درب آرامگـاه          در تابوتی چـوبین و بـی       آوردهدستور اسکندر جمع      کوروش را به  

  .برآوردندرا با خشت 

رگمـرد تـاریخ بـشریت      روح این بز    آرامگاه کوروش رفته بود تا مغرورانه به        حتماً اسکندر به  

ببــین کــه مــن از اروپــا آمــدم و ملــک را از دســت فرزنــدان چــون تــوئی بیــرون کــشیدم و       : بگویــد

مـزدوری کـردن بـرای فرزنـدان تـو افتخـار        کسانی افکندم کـه تـا دیـروز بـه     آغوش    دختران تو را به   

آن عــشق  ه دادم و ملتــی را کــه تــو بــ    آنــانتــاراجِ  و گنجهــای تــو و فرزنــدان تــو را بــه    کردنــد، مــی

هـای اسـتخوانت همچـون     ورزیدی اسیر و بندۀ مقدونیان ساختم، و اکنون این تـوئی کـه پـاره     می

تو نزدیـک شـود و        بهکه  هیبت من کسی جرأت ندارد       کسان جهان بر زمین پراکنده است و از         بی

کـس و زار      شـد اکنـون چنـان بـی         که جبین شاهان جهـان برآسـتانت سـوده مـی           تو. ی کند ریارا  تو  

 پــا بــر کردنــد بنــدگی تــو و خانــدانت افتخــار مــی ی کــه پابرهنگــان مقــدونی کــه تــا دیــروز بــها هشــد

  .نهند  تو میۀهای الشاستخوان

، و بــار دیگــر جنایتهــایش را از نظــر بگذرانــد   اســتخر رفــت تــا یــک  پــس از آن اســکندر بــه 

 و کـاخ  سـوزی تعمـدی او چـه چیـزی از آن شـهرِ باشـکوه برجـای مانـده اسـت،          بنگرد کـه از آتـش    
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گـاه شـاهانِ جهـان بـود اکنـون در چـه        شکوهمند داریوش و خشیارشا که روزگارانِ درازی سـجده    

آرامگاههـای شاهنـشاهان دسـتبرد زده          به یونانیها در آنجا نیز معلوم شد که        !حالتی افتاده است  

ــا تخریـــب کـــرده   ــاقی    و زیورهـــای بیرونـــشان را برکنـــده و درون آنهـ ــز ســـنگها بـ انـــد و چیـــزی جـ

را یونانیهـا   دور بـوده      سوزی بزرگ به     از آتش  که آنچه از بقایای استخر     او دانست . اند  تهنگذاش

 او گرچــه کونــت کــورت نوشــته کــه. انــد غــارت بــرده  بــه را و هرچــه در آنهــا بــودهانــد کــردهویــران 

تخریــب آرامگاههــای شاهنــشاهانِ هخامنــشی در اســتخر کــه اجــسادِ داریــوش بــزرگ و     عــاملین 

رسد کـه ایـن       نظر می    ولی بعید به   ؛را مجازات کرد  ر اول را بیرون ریخته بودند       خشیارشا و اردشی  

در اســتخر همــۀ آرامگاههــای شاهنــشاهان بــزرگ . جنایتهــا بــدون اشــارۀ او صــورت گرفتــه باشــد

 هنـوز هـم آثـار    .تـاراج رفتـه بـود      تخریب شده بود و هرچـه در آنهـا بـود بـه             یونانیهادست    تاریخ به 

هـای روی   های داریوش و خشیارشا و دیگـر نگـاره         نگاره   دستهای سنگ  ها و   شکسته شدن چهره  

دســت  جمــشید کــه پــس از فرونشــستن آتــش و ســرد شــدن ســنگها بــه      هــای ســنگی تخــت  دیــواره

را نداشـتند کـه ایـن         آنها حتی چشِم دیِد آن    . چشم دید   توان به   مقدونیها شکسته شده است را می     

هـا در وجودشـان النـه کـرده بـود              احساس حقارتی که سده    زیرا. ها باقی بماند    ها بر دیواره    نگاره

  .داد که توانِ دیدن افتخارات ایرانیان را داشته باشند اجازه نمی

 در برابـر    کم و بـیش     هنوز سالهائی که اسکندر در شرق ایران و سند بود، چون ایرانیان           در

 تــا تمــامی تهــا زدنــدانــواع جنای  دســت بــهیونــانیدادنــد، ســرداران  نــشان مــیی  مقــاومتیونانیهــا

آتش کشیدند، هرکس از بزرگان ایرانـی       بسیاری از آبادیها را به     آنها. مقاومتها را در هم کوبند    

، و خودشـان  ، و چنان کردند که هیچ سری در ایران باقی نمانـد   کشتندداشتند   را در جائی سراغ   

مغـان بلندپایـه نیـز      . کـس زنـده نمانـد        از قبیلۀ بـزرگ هـیچ      . باشند ایراندهندگان در     تنها جوالن 

نوشـتۀ دوران هخامنـشی هـیچ چیـزی برجـا             نوشـته و چـرم      همـه پوسـت     از آن . همگی کشتار شـدند   

ــه را بــازگو شــود؛        نمانــد، و فقــط پــاره   ــا حکایــت شــکوهِ دیرین ســنگها بــرای آینــدگان بازمانــد ت

مان بـا  ستونهای تخـت جمـشید تـا امـروز بـردِل کـوه و زیـر آسـ              سنگها و شکسته    گونه که پاره    همان

  . گویند ستیزیِ یونانیان داستانها می اند و از شکوه تمدنِ ایرانی و تمدن قامت استوار ایستاده

  یازدواج افسران مقدونی با دوشیزگان ایران. ۱۳

او بـــسیاری از بـــانوان و . شـــوش رفـــت هـــای اســـتخر بـــه پـــس از بازدیـــد از ویرانـــهاســـکندر 

در میان ایـن دوشـیزگان یکـی بـود        .  بود راج برده تا  به را   ایرانیدوشیزگان خاندانهای سرشناس    

ۀ  کـه مثـل هـزاران دوشـیز     ایـن دوشـیزه  .بـود و رخـشانک نـام داشـت    رفتـه   تاراج بهکه در باختریَە   
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ۀ مجبــور بــود کــه همــراه دیگــر دوشــیزگانِ کنیزشــد   بــود کنیــزی یونانیــان افتــاده بــهدیگــر ایرانــی 

گیـری یونانیـان    هـا بدهـد و ابـزار کـام          خفـت  و تـن بـه       سربازان اسکندر برقصد  ایرانی در بزمهای    

 او افتــاد ئــی برخــوردار بــود کــه وقتــی چــشم اســکندر بــه  او از چنــان زیبــایی مــسحورکننده .گــردد

زودی فهمیـد کـه وی دختـر یکـی از             او بـه  .  بـرای خـودش نگـاه برداشـت        را  اش شد و وی     دلباخته

 بـرآن شـد کـه       اسـکندر . سـت بزرگان پارسی است و پدرش در باختریە شکست یافته و متـواری ا            

او وسـائلی  . همـسری خـودش درآورد    ایـران مـشروعیت بخـشد او را بـه     سلطنتش بـر  برای آنکه به 

  او.خود جلب کرد و رسماً از دخترش خواستگاری کـرد       نحوی به    را به  دوشیزهاین   انگیخته پدر 

وارث تن را خـودش حـق بدهـد کـه خویـش          توانـست بـه     شـد و مـی       مـی  پارسـیان با این ازدواج داماد     

عهـد خـودش    عنـوان ولـیِ    ایـران بنامـد و فرزنـدی کـه از ایـن بـانو بزایـد را بـه             انشاهنشاهاورنگ  

رغــمِ همــۀ آنچــه در ایــران کــرده بــود هنــوز اهمیــت و قدســیتِ ایــران و ایرانــی در    بــه. معرفــی کنــد

سـلطنت   پارسـی اسـت کـه بـه یـک            کرد که تنهـا خـونِ       اعماق ذهن او برجا بود و هنوز هم فکر می         

دیـد کـه نـه تنهـا ایرانیـان بلکـه        او گرچـه خـودش را پادشـاهی مـی    . بخـشد  جهانی مـشروعیت مـی   

 دارند، ولی امیدوار بود که با چنـین ازدواجـی پـسری           بخشی از یونانیانِ خودش نیز از او نفرتِ       

  .دنیا بیاید که روزی همچون کوروش و داریوش شاهنشاه محبوب جهانیان گردد برایش به

 کهتــر اردشــیر ســوم نیــز ازدواج کــرد   دختــرپریــزاتیشســتاتیرا دخترداریــوش ســوم و او بــا ا

ئــی بــرای  دنیــا بیاورنــد کــه بتواننــد جانــشینان شایــسته  زادگــانی بــرایش بــه شــاید اینهــا شاهنــشاه

 . هفـستیون داد   رفـیقش محبـوبترین      دختـر دیگـر داریـوش سـوم را بـه           .شـان باشـند     نیاکان مادری 

 اَپـامە و    بـاد،    دختـر اَرتە   ەکـام   دختـر شـهریار مـاد، اَرتە      یـک   یوش سـوم،    آماسترین برادرزادۀ دار  

 ۸۰بـه   در مجمـوع  شمارشـان  و چنـدین دوشـیزۀ دیگـر هخامنـشی را کـه             بـاد   برسینە خواهران اَرتە  

 اسـکندر بـا   سـران سـپاه  هـزار تـن از        اینهـا ده   جـز . ازدواج بهترین سـردارانش درآورد      رسید به   می

. ازدواج کردنـد  که همگی در اسارت بودنـد    ز خاندانهای سرشناس ایرانی   هزار دوشیزه ا   ده

  ١.جمعی بود ، و دسته برگزار شدایرانی سنتهای مراسم خاصی برطبق طیازدواجها در شوش 

زنان خواست با این ازدواجها  یکی آنکه می:  بودسه چیزهدف اسکندر از این ازدواجها 

 شـان  مرور زمان ثروتهـای خـانوادگی   تعلق خاطر بیابند و به یونانیها  ایرانی بهخاندانهای بزرگ 

 انتقــال دهنــد، تــا در آینــده همــۀ   شــانهــای جدید خــانواده  بــهبــود نهــان مانــده وقــت تــا آنرا کــه 

 شانشوهرانـ   دیگر آنکـه تعلـق خـاطری کـه ایـن بـانوان بـه              . منتقل شود یونانیها    ثروتهای ایران به  

 کنــد و نزدیــک یونانیــان  خانــدانهای ایــن بــانوان را بــهمانــدگان زنــدهکــه توانــست  یافتنــد مــی مــی
                                                 

  .نقل از آریان ، به۱۸۸۵ ۱۸۸۳: پیرنیا. ۱کتاب ایومین، :  پلوتارک١
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 یونانیهـا وسـیله امکـان اسـتمرار حاکمیـت           ایـن   ، و به  بدارد را در ایران استوار      یونانیهاهای    ریشه

 و سوم آنکه این بانوان هم شوهرانشان را با فرهنگ ایرانی آشـنا کننـد و       .در ایران افزایش یابد   

. نی در رگهایشان باشد و شایـستۀ ادارۀ کـشور پهنـاور او شـوند              هم فرزندانی بزایند که خون ایرا     

ــانِ ســپاهش  فرزنــدانخواســت کــه   مــیاو  ــد، و آنهــا خــود و     یونانی ــانوان ایرانــی تربیــت کنن  را ب

فرزندانــشان بــا راه و رســم و تمــدن ایرانــی آشــنا شــوند، و در آینــده کــه او شاهنــشاه ایــران شــود        

   .دافرادش نیز مثل افراد شاهنشاهان باشن

  تأثیر فرهنگ ایرانی بر اسکندر . ۱۴

بـود تاجـائی کـه    شـده   ان ایرانیـ فرهنگۀ شیفت دید اسکند اکنون که ایران را از نزدیک می  

حـای   دار بپوشـد و بـه   دار و دکمـه  دار و یَخـه  پا کند و جامۀ دوختۀ آستین یاد گرفته بود که شلوار به   

ولی هنوز برای آنکه یاد گرفته باشـد  . پا کند هبندیِ یونانی کفش چرمین ب      بندی و پنج    نعلینِ سه 

که در حضور دیگران تـف بـر زمـین نینـدازد یـا در حـضور دیگـران نگـوزد یـا درحـضور دیگـران                     

بایـست کـه چنـد سـال دیگـر از مانـدنش در ایـران بگـذرد و ایرانیهـا اینهـا را                          ایستاده نشاشد مـی   

   .کرد آموختن زبان ایرانی تشویق مینی و او یونانیان را به پوشیدن رخت ایرا. او یاد بدهند به

. بایـست همچـون یـک شـاه بـا مـردم ایـران رفتـار کنـد                   اسکندر اکنون یاد گرفته بود کـه مـی        

آوردهـای    هـای تمـدنی و دسـت        اکنون پس از کشتارها و شهرسوزیها و جنایتها و تخریب سـاخته           

یهایش هــدفی تمــدنی نیــز رســید کــه او یــاد گرفتــه بــود کــه بایــد از لشکرکــش نظــر مــی فرهنگـی، بــه 

و  قـرار گرفتـه بـود،     ایـران     نابودشـدۀ  شدت زیِر تـأثیر شـکوه شاهنـشاهیِ         بهاو اکنون   . داشته باشد 

 ایرانی شوند و جای شاهنشاهان و دولتمردان تـاریخ          ی همراهش  که خود و یونانیها    آرزو داشت 

ننــد کــه دســتگاه  کــسب کدر جهــان و در میــان انــسانها  را بگیرنــد، و همــان عــزت و احترامــی را   

 را بزرگان خاندانهای ۀ تن از نوجوانان اسیرشد هزار۳۰او  .کسب کرده بود  ی  سلطنت هخامنش 

را برآنها گماشـت  یونانی ۀ  برای خودش جدا کرده در پادگانی نهاد و شماری از افسرانِ برجست           

عنــای م  نهــاد کــه بــه »اپیگــونی« صــفت او بــر ایــن جوانهــا . تــا بــا زبــان یونــانی آشنایــشان کننــد   

هدف وی از ایـن کـار آن بـود کـه ایـن              حتماً  . بود، یعنی بازماندگان بزرگان ایران    » بازماندگان«

بـا فرهنـگ و خلـق و خـوی ایرانـی آشـنا            اثر بگذارند و آنان را       یونانیهاجوانان ایرانی بر روحیۀ     

ذیر ناپـ  انـضباط  نـشدنی و  ۀ سـرکش و مطیـع     دانـست کـه یونانیهـا روحیـ         تجربه می    و چون به   .کنند

 و نـیم سـلطنت منـضبط     دو سـده  ری از این جوانـان کـه حاصـل          ذیأثیرپبا ت دارند، امیدوار بود که     

. نظـم و انضباطـشان امیـدوار شـد         بودند، در میان یونانیها نیز کسانی پـرورده شـوند کـه بـشود بـه               
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ن بـر  گرفتند که نباید در برابـر دیگـران آبِ دهـا    توسط همین نوجوانان بود که یونانیها یاد می         به

شاشیدن بایستند، نباید در حـضور دیگـران بـشاشند،      زمین اندازند، نباید در حضور دیگران به      

هنگام خوردن غذا باید روی صندلی و پشت میز بنشینند و از چمچـه و چنگـال اسـتفاده کننـد                 به

جلــو یکــدیگر دراز کننــد، نبایــد   نــه از کــف دستهایــشان، برســر میــز غــذاخوری نبایــد دســت بــه   

استفراغ افتند، و نباید تنشان را دربرابر دیگران برهنۀ  گساری چندان بنوشند که به م میهنگا به

بــسیاری دیگــر از رســمهای تمــدنی کــه  . ادبــی اســت مــادرزاد کننــد زیــرا چنــین کــاری نــشانۀ بــی 

اســکندر و برخــی از بزرگــان یونــانی پیــشترها در کتابهــای هــرودوت و گزینوفــون دیگــر مورخــان 

. آموختنـد   مدن و فرهنگ ایرانی خوانده بودند را یونانیها از این نوجوانان می           یونانی دربارۀ ت  

همین آموزشها بود که اسکندر را شیفتۀ تمـدن ایرانـی کـرده بـود و عالقـه داشـت کـه یونانیهـا از            

مهمتـرین چیـزی کـه آنهـا از ایرانیـان آموختنـد آن بـود کـه آمیـزش جنـسی                      . ایرانیان یاد بگیرنـد   

ترین کار آن اسـت کـه     و همۀ جانوران فقط آمیزش نرد با ماده است، و زشت          طبیعی برای انسان  

؛ زیـرا چنـین کـاری حتـی     )گـایی کننـد   هـم (دو تا انـسان نرینـه بـا هـم آمیـزِش جنـسی داشـته باشـد                   

دانند که نباید نر بـا نـر درآمیـزد بـرای انـسان       دهند؛ و وقتی جانوران می     جانوران نیز انجام نمی   

چنان مرحلۀ پـستی برسـاند کـه دسـت بـه چنـین عملـی بزنـد،             خویشتن را به   نیز شایسته نیست که   

اومــستد . عملــی کــه انحــراف از ســنتِ طبیعــت و مایــۀ شرمــساری دربرابــر ســنت طبیعــت اســت      

  ١».آگینِ خود را مسخر کرد شرق کشورگشای خشم«نویسد که  می

نده است تا بـرای او  اکنون اسکندر با اطمینان از اینکه دیگر در ایران هیچ سری باقی نما      

او .  کنـد  که از افراد یونانیش بکاهـد و جـای آنهـا را بـا ایرانیـان پـر              خطری ایجاد کند، برآن شد    

 کـرد سـپاهیانش پیـشنهاد        بـه  انـد    نوشته  اوپیس ی که نامش را   وقتی از شوش حرکت کرد در شهر      

اسـت اجـازه    که سـالخورده و فرسـوده اسـت و ثروتهـای کـافی هـم اندوختـه                  کند     فکر می  هرکهکه  

او . آرامـش بگذرانـد     و بقیۀ عمر را در شهر خودش به        میهنش برگردد    به را رها کرده    دارد که وی  

بــا پــیش کــشیدن ایــن موضــوع در نظــر داشــت کــه بخــش بزرگــی از یونانیــان ســپاهش را مــرخص  

ســربازان و افــسرانش کــه منظــور اصــلی او را درک کــرده بودنــد و میــل     . اروپــا بفرســتد  کــرده بــه 

دنبـال    ، بـه  یونـان فقیـر برگردنـد        و بـه   همه نعمت کـه در ایـران هـست دل برکننـد              از آن   که ندنداشت

خـواهیم کـه اسـکندر        مـا مـی   «: اعتراض گفتنـد    مخالفت برداشتند و کسانی به      این پیشنهاد سر به   

شـهرهایمان برگـردیم؛ بگـذارآن خـدائی کـه پـدر او اسـت بـرایش                    بـه  تـا مـان را مـرخص کنـد          همه

خــشم شــد کــه دســتور داد ســیزده تــن از   چنــدان بــهیونانیهــار از ابــراز مخالفــت اســکند. »بجنگــد
                                                 

 .۷۳۴: اومستد 1



۵۲۰                                                                                                                            اسکندر مقدونیها در ایران                        هلنی

، تـا همگـان یـاد       ورزند دستگیر و اعدام شوند      شد بیشترین مخالفت را می      که پنداشته می    کسانی

  ١.بگیرند که نباید دربرابر دستور شاهشان مخالفت ورزند

ندر وقتــی دیــد کــه جوانــان نویــسد کــه اســک پلوتــارک نیــز ایــن گــزارش را آورده اســت و مــی

اروپـــا  ایرانــی کارآمـــدتر از یونانیهاینــد، خواســـت کـــه بخــشی از یونانیهـــا را مـــرخص کــرده بـــه    

ــه    . بفرســتد ــا فرمــان او مخالفــت کردنــد و ب ــه گفتنــد  یونانیهــا ب رویــم؛ بگــذار ایــن    مــا مــی «: طعن

در از  اسـکن . »هزار جوان کـه هنـری جـز رقـصیدن ندارنـد بـرای اسـکندر جهانگـشایی کننـد                     سی

عنـوان    یونانیها درخشم شد و سه روز از آنها کناره گرفته بـا جوانـان ایرانـی گذرانـد و آنهـا را بـه                       

سرانجام در اثر التماسها و زاریهای یونانیها برخی از آنها را بخـشود  . اش تعیین کرد گارد ویژه 

  ٢.اروپا فرستاد و بخشی را نیز مرخص کرده با احترام و با اموال بسیار به

  مرگ اسکندر. ۱۵

 سرور کل جهان متمـدن      شاهنشاهان هخامنشی آرزومند بود که روزی چون       اکنون   اسکندر

ســوی  خوزســتان بــه او از. دیــد  آرزوی خــودش را بــرآورده مــی بــوددر شــوشاینــک کــه او . شــود

ــا از آنجــا بــه همــدان حرکــت کــرد  رســید چنــدی    مــی کــههــر شــهری   در بــین راه بــه .بابــل بــرود   ت

دفـاع شـدۀ ایـران تجاوزهـای بـسیار          مال و ناموس مردم بـی        به سپاهیانشداخت و   پر  عشرت می   به

که بزرگتر از اسکندر بود و ( وقتی در کنار همدان اردو زد، رفیق محبوبش هفستیون .کردند می

گساری بیمـار     در اثر افراط در می    ) شایع بود که با اسکندر از کودکی روابط جنسی داشته است          

عادت داشت که غمهـایش را       ۀ پلوتارک نوشت  بهاسکندر  . اندوه فرو برد  شد و اسکندر را در      

چون دیگر هیچ دشمنی نمانـده بـود کـه بـا او بجنگـد، در اینجـا                  . با جنگ و آدمکشی فرونشاند    

راه   را بـه  که از سرگرمیهای دیرینۀ یونانیهـا بـود          »انسان کار و ش  تعقیب«تصمیم گرفت که بازی     

 او .کـه در آبادیهــای نزدیـک سـکونت داشــتند از بـار غمـش بکاهــد      ی، و بـا کــشتاِر کـسان  دنـداز ا

مــردم یــک روســتا کــه پلوتــارک نــامش را     ایــن منظــور، گروهــی مــسلح را بــا خــود برداشــته بــه     بــه

 و درپـی آن آرام      را ازدم شمـشیر گذرانـد     مـردم روسـتا     ۀ  ور شد و همـ       نوشته است حمله   »کوسایی«

نویسد کـه اسـکندر ایـن کـار       می روستائیان   جمعی از    پلوتارک در توجیه این کشتار دسته      .گرفت

 دستور آمده بود که »آمون«؛ زیرا از پدر آسمانیش را کرد تا برای شفای هفستیون قربانی بدهد       

                                                 
  ۱۱ ۱/ ۸: آریان ١
  .۱۱۴:  پلوتارک، کتاب اسکندر2
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   ١.روح هفستیون را با یک کار شایسته و دوستانه شاد بدارد

 و شـکار   تعقیب توانست خدایش را خشنود سازد،      ، که می  ترین اقدام نزد اسکندر     شایسته

 اسکندر مردم یـک روسـتا را در یـک بـازی دیومنـشانه               . بود دفاع و ناتوان    ی بی و کشتار انسانها  

ئـی را    شـاید نمونـۀ چنـین بـازی    .کشتار کـرد تـا خـدا از او خـشنود گـردد و دوسـتش را شـفا بدهـد               

ا، جـز از  ولی از انسانه. گفتند بتوان دید های ایرانیان که دربارۀ دیوها می    فقط بتوان در افسانه   

چنانکـه از گزارشـهای     . تـصور آورد    شـود بـه     اسکندر و مقدونیها، چنین رفتـار دیومنـشی را نمـی          

. ایـن شـیوه نـزد یونانیهـا یـک رسـم معمـولی و تکـراری بـود          قربـانی دادن بـه    آیـد،     یونانیان برمی 

ر چنانکــه د. کردنــد دفــاع را قربــانی مــی  گونــه مــردم بــی  ایــن کــسان دیگــری از افــسران او نیــز بــه  

 فرماندار مقـدونی شـهر بابـل نیـز گروهـی از مـردم               بابل،  ۀ ورود اسکندر به   زمان و در آستان     همین

شهر را در یک چنین بازی تعقیب و شکار برای خدایش قربانی کرد تا خدایش از او شاد شـود                    

پلوتــارک کــه ایــن داســتان را نوشــته اســت . ســان خواهــد بــود اش چــه او الهــام کنــد کــه آینــده و بــه

بابـل رسـید فرمانـدار شـهر مـشغول            دهد که وقتی اسـکندر از همـدان حرکـت کـرده بـه               ح می توضی

جـان شـده در پـای      داده یـا نیمـه        وپـار شـدگانِ جـان       قربانی دادن بود، و شمار بـسیار زیـادی از لـت           

چـشم خـود دیـد کـه خیـل عظیمـی از مـردم         دیوار شهر برخاک و خون افتاده بودند، و اسکندر به        

   ٢.شدند  و فریادهای تند کشتار میهمراه با خروش

زدۀ بابـل     معلوم نیست که در این بـازی تعقیـب و شـکارِ یونانیهـا چـه نـسبت از مـردم فلـک                      

خــاطر خــشنودی خــدای یونانیهــا   بــه کــه شهرشــان را داوطلبانــه تــسلیم اســکندر کــرده بودنــد  

انـسان  » و شـکار تعقیـب   «هرحال، این یک گزارش دیگری از رسم یونانِی           کشتار شدند؛ ولی به   

دفـاع   دادنـد، و بـا کـشتار انـسانهای بـی      خاطر خشنودی خدایـشان انجـام مـی    است که یونانیها به   

  .کردند دلشان را خنک می

اسکندر که پیشترها سرگذشت کوروش و داریوش و خشیارشا و دیگر شاهنشاهان ایران را 

انـدازد و     راه  گـذاری بـه      تـاج  مراسـم های یونانیان خوانده بود تصمیم داشت که در بابل            از نوشته 

ــشاهان     بودنــدهمــۀ شــهریارانی کــه در اطاعــت او    ــد و همچــون شاهن  در ایــن مراســم حــضور یابن

او تقدیم دارند، و او  های باجهای کشورهایشان را به هخامنشی در برابرش کرنش کنند و سیاهه

 . بــسازدایــرانشاهنــشاهان خــودش را رســماً شاهنــشاه جهــان اعــالم کنــد و از خــودش نــسخۀ دوم 

کوروش در استوانۀ بابلی نوشته است که وقتی بابل به تسخیر او درآمد شاهان سراسـر گیتـی در                   
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۵۲۲                                                                                                                            اسکندر مقدونیها در ایران                        هلنی

اسکندر نیز این را شنیده بوده و دلش        . حضور او رسیدند و در پیشگاهش کرنش کردند         بابل به 

 گزارشــها و شاهنــشاهان هخامنــشی  دربــارۀ او .خواســته کــه چنــان افتخــاری را کــسب کنــد      مــی

داســتانهای بــسیاری خوانــده و شــنیده بــود و اکنــون خــودش را شاهنــشاهی همطــراز آنهــا تــصور   

گوی کلـدانی کـه مـورد اعتمـاد اسـکندر بـود، ظـاهراً بـرای آنکـه از وارد              یک غیب ولی   .کرد  می

درون بابل جلوگیری کند و مصیبتهائی بـیش از آنچـه تـا کنـون آمـده                 شدن اسکندر و سپاهش به    

بابل خـودداری ورزد وگرنـه ممکـن          اسکندر پیام داد که از وارد شدن به         ، به  نیاید ها  بود بر بابلی  

اسکندر که پابند خرافات بود این غیبگویی را بـاور          . است که حادثۀ ناگواری برایش پیش آید      

کـرد   ئی منتقل مـی   نقطه  ئی به   کرد و در کنار بابل اردو زد، و هر ازچند روزی اردویش را از نقطه              

عـشرت گذرانـد، پـیش     بابل بهاطراف  پس از یکی دوماه که در .برد سر می ر چادر بهو همواره د  

  .)م  پ۳۲۳خردادماه  (از آنکه بتواند رسماً شاهنشاه جهان شود بیمار شد و درگذشت

حدی شیفتۀ الوهیتش بود که وقتی بربستر بیماری افتاد و از جانش نومیـد شـد        اسکندر به 

 بمیرد مرگش را از همگـان نهـان دارنـد و جـسدش را در فـرات               محرمانش دستور داد که چون     به

آسـمان رفتـه و مـدتی         بـه پدرخـدایش    و شایع کنند که اسکندر بـرای دیـدار           ،افکنند تا آبش ببرد   

   ١.الوهیتش بر جهان ادامه دهد  گشت تا بهو برخواهدعنوان مهمان در آسمان خواهد ماند  به

وار بـود کـه از اسـکندر      یـک بیـان دیوانـه   »هور بـود غیبت و انتظار ظ«مثابۀ   سخن که به   این

ویرانی کـشانده    و جهانی را بهکرده انسان را نابود     صدهاهزاراو سالها تیغ زده بود و       . زد  سر می 

ولی اینک کـه وقـت چیـدن ثمـرات جنایتهـایش بـود             . بود تا برای خودش سلطنتی ابدی بسازد      

 دید عقلـش را باختـه بـود و    را می کرد؛ و او که اینسو احاطه  او مهلت نداد و او را از همه   مرگ به 

توانـست    او نمـی  . زودی برگـردد    آسـمان بـرود و بـه        کرد که او مردنی نیست بلکه باید به          می گمان

باور کند که اکنون وقت آنست که از جهـان رخـت بربنـدد و همـه آنچـه را کـه بـرای خـودش گـرد           

ئـی نـدارد کـه بتوانـد میـراث او را تحویـل        یستهدید که فرزند شا و وقتی می. آورده است رها کند  

خواهـد سـفری      کرد که مـی      و ادعا می   افتاد هذیان گفتن می    شد و به    خاطر می  بگیرد بیشتر پریشان  

  .زودی برگردد آسمان بکند و به به

مقام خدایی در فرهنـگ یونـانی موضـوعی بـاورکردنی و قابـل قبـول                ارتقای یک انسان به   

 اگـر یونانیـان   . مقـام خـدایی رسـیده بودنـد         یاری از قهرمانان یونانی بـه     پیش از اسکندر بس   . بود

راند که فکر خـدا    اسکندر در ایران بود و بر ایرانیانی فرمان می را باور داشتند، ئی  خرافهچنین  

ــا    و بــرای هــیچ انــسانی   ،پنداشــتند  را ناشــی از خرافــات و جهالــت مــی  شــدنِ انــسان در ایــن دنی
                                                 

  .نقل از آریان ، به۱۹۲۷: پیرنیا ١



۵۲۳                                                                                                                            اسکندر مقدونیها در ایران                        هلنی

شـمردند، و اگـر تقدسـی     ، و هـیچ انـسانی را مقـدس نمـی       ائـل نبودنـد   فضیلتی جـز انـسان بـودن ق       

مـشاوران یونـانیش    وقتی اسکندر بـه  .دیدند در مقام و منزلت انسانها بود نه در خودِ انسانها      می

آسمان رفته اسـت   مهمانی پدرش به آب افکنند و شایع کنند که او به   دستور داد که جسدش را به     

مـورد  دانـست ایـن عمـل جاهالنـۀ یونـانی در آینـده              انک که می   گشت، رخش  برخواهدزودی    و به 

. محرمــان اســکندر توصــیه کــرد کــه چنــین کــاری نکننــد    مــردم جهــان خواهــد شــد، بــه اســتهزای 

 بــر اوهـای    و دانـست کـه گفتـه   شـد اسـکندر چـون متوجـه مخالفـت رخـشانک بـا خـدایی خـودش         

 فریـاد  چـشمان اشـکباری برسـرش        خشم شـد و بـا      به رخشانکگذارد، از      تأثیر می  یونانیافسران  

همــه افتخــارات کــه  ســخنان تــو چــه معنــائی دارد؟ آیــا جــز اینــست کــه تــو از ایــن  «: کــشیده گفــت

  ١»ورزی؟  نصیبم شده است بر من رشک میخدا شدنمدرنتیجۀ 

 ۲۰ شـود، و از سـن         سـاله  ۳۲اسکندر مقدونی روزی که درگذشت چند مـاهی مانـده بـود تـا               

وازده سال و نیم را در جنگ مدام و مستمر و بر پشت اسـپان گذرانـده           د   نزدیک به  بعد   به سالگی

 درســت . از دنیــا ندیــده بــودئــی بــود کــه یــازده ســالش را در جنــگ بــا ایــران بــود، و هــیچ خوشــی 

  . گریهایش را بچیند چشم از جهان فروبست خواست ثمرۀ جهانگشاییها و ویران که می زمانی

. سـبب مـرگش شـد       ی کشنده چشانده بودنـد و همـین       اسکندر زهر   گویند که به    گزارشها می 

 بـود کـه نیابـت سـلطنت او در اروپـا را برعهـده               پـاتر   بنـام آنتـی    افـسرانش  یکـی از     محرک قتـل او   

شاید خواسته بوده کـه زنِ او شـود و او   (سبب اختالفی که با او یافته بود   به مادر اسکندر .داشت

ــه بــوده  ــه مــی ) نپذیرفت ــد تــا آنتــی   توطئ ــان بــردارد، و پــاتر را چی  ســخنان دربــارۀ او پیوســته  از می

پـاتر بـدگمان شـده        اسـکندر در اثـر سـعایت مـادرش از آنتـی           . فرستاد  ناشایسته برای اسکندر می   

سـختی مجـازات خواهـد کـرد، و گفتـه بـود کـه               پاتر و پسرش را به      بار گفته بود که آنتی      بود و یک  

ندر بخـشی از نیروهـای مقدونیـه را بـا     سـرانجام هـم مـادر و خـواهر اسـک     . هر دو را خواهـد کـشت   

پـاتر پـس    آنتـی . خودشان همنوا نموده برضد این افسر شوریدند و او را از مقدونیه بیرون کردند   

مقدونیـه    پاتر در یونان نیرو گـرد آورد و بـه           مادر اسکندر که بیم داشت آنتی     . از آن به یونان رفت    

اسکندر  کرد و با فرستادن پیامهائی به توطئه میپاتر  برگردد همواره برای از میان برداشتن آنتی

پـاتر   آنتـی  .پـاتر خطرنـاک اسـت و بایـد هرچـه زودتـر او را بکـشد           کرد که آنتی    را تحریک می    وی

  اسـکندر در اثـر نوشـیدنِ    . زهـر فرسـتاد   اسکندر بودریِز باده که   توسط پسرش برای پسر دیگرش    

طوری درد کـشید کـه همـواره          و چند روز به    ،مار شد  بی او داده بود    ریزش به   بادۀ زهرآلوده که باده   

، و همـواره هـذیان      »من دهید تا خودم را بکشم و از این درد نجات یابم            ه ب دشنه«که  زد    فریاد می 
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۵۲۴                                                                                                                            اسکندر مقدونیها در ایران                        هلنی

کـه مـتهم    مـادر اسـکندر پـس از درگذشـتِ او شـمار بـسیاری از کـسانی               .داد  گفت و دشنام می     می

پـسر  . قتـل رسـاند   نـاگون دسـتگیر کـرده فجیعانـه بـه        هـای گو    توطئه درقتل او بودند را بـه توطئـه          به

زنـده در   پاتر که متهم اصلِی فرستادنِ زهر و تشویق برادرش بـه کـشتن اسـکندر بـود را زنـده         آنتی

  ١.آتش سوزاند و خاکسترش را بر باد داد

خواسـت کـه مـادر داغدیـدۀ داریـوش سـوم چنـدان زنـده بمانـد تـا                      قضای روزگار چنین مـی    

او  انگـار  .چـشم خـود ببینـد       نشانده بود به   سوگ  به  با جنایتهایش  ه جهانی را  مرگ اسکندر را ک   

منتظــر بــود کــه مــرگ اســکندر را ببینــد و از جهــان بــرود تــا بــیش از آن شــاهد بیچارگیهــای ملــت  

  داریوش پسرشبا مرگ اسکندر بود که او توانست در داغ          . منش خودش نباشد    بزرگ و بزرگ  

دست  نژاد که به  ایرانی پاکصدهاهزارۀ ایران عزیزش و در داغ      رفت  و در داغ شکوه از دست      شاه

دسـت اسـکندر ویـران شـده           و درداغِ شـهرهای زیبـائی کـه بـه           شده بودند،  کشتار خشن جوانِاین  

ۀ ایرانـی کـه گرفتـار دسـتهای جنایتکـار یونانیهـا       ۀ آزادبودند، و در غـم دههـاهزار بـانو و دوشـیز        

مـرگ اسـکندر    . رزار بگرید و مـرگ اسـکندر را بهانـه سـازد            زا روسپی مبدل شده بودند،     شده به 

این بانو پنج روز پس از مرگ . تواند از این جهان برود دید که اکنون می داد و می او تسلی می به

ملـت   خـاطر فرزنـدان و     واقع به  بهانۀ مرگ اسکندر و در      اسکندر و پس از آنکه این پنج روز را به         

  .ا رفت این دنیو کشورش زاریها کرد از

 خوشـبختی و . چه اندازه خوشبخت و چه انـدازه بـدبخت اسـت   دیگری داند که     نمی کس

کـه   نامـداران و ثروتمنـدان   چه بسا. توان با میزان مقام و ثروت و شهرت سنجید    بدبختی را نمی  

را خوشــبختان روزگــار  کــشند و دیگــران آنــان  ســنگینی همــۀ کوههــا را بــا خــود مــی   انــدوهانی بــه

. ســر آورده بــود بــود عمــری را در انــدوه و غــم بــه  کــه مــادر داریــوش ســوم  یــن بــانوا. پندارنــد مــی

 هفـت  ایـن بـانو  . بـود  را گرفته سـر بریـده     این بانو  برادران و برادرزادگان     پدر و همۀ  اردشیر سوم   

ایـن  کشته شده بودند و تنها بازمانـدۀ آنهـا   قدرت شان در نزاعهای  دنیا آورده بود که همه  پسر به 

 و روزگــار چنــین شــدســلطنت رســید بــا بــالی اســکندری مواجــه   د کــه از روزی کــه بــهداریــوش بــو

 شکست و دربدری و مرگ دردناک او و شاهد اسارت و بدبختی خـود و                مادرشخواست که     می

ش، و فراتر از همه شاهد دوران اسارت ملت بزرگش باشـد و درد بکـشد و در              و نوادگان  عروسان

را چنـدان    داده اسـت، وی مـصیبت همـه     او ایـن    بخواهد که اگر بـه    این درد تاب بیاورد، و از خدا        

  . ببیندچشم خویشتن پیشه را به زنده نگاه دارد تا مرگ اسکندر سیاهدل و ستم

نـه  او  .  باشـد   کـه درخـور سـتایش      تـوانیم کـه در اسـکندر هـیچ نقطـۀ مثبتـی را بیـابیم                 ما نمی 
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ورز و    لیـر و مغـرور و خـشن و کینـه           جـوان د   . بـود  ساز نه یـک شخـصیت باعظمـت         باتدبیر نه تمدن  

غربیهـا   . و هوالکو بود    شبیه چنگیز  ویرانگر او یک افسر   .باوری بود، و جز این هیچ نبود        خرافه

سـتایند بـرای آن اسـت کـه اسـکندر غـرب را از انـزوای تـاریخی بیـرون آورد،             اگر اسکندر را می   

گیری را ایجاد  اروپا تحول چشم درخاورمیانه را بر روی اروپا گشود، و  درهای ثروتهای ایران و

و با تـاراج کـردن   کرد که باعث شد اروپا قدرت بگیرد و در آینده نیز در خاورمیانه ماندگار شود         

 سـدۀ دیگـر بـر    ۹که باعث شد که اروپا تـا     کسی. برقدرت اقتصادیش بیفزاید   خاورمیانه   خیرات

اسکندر . شد، همین اسکندر بود تسلط داشته با  ) اناتولی و شام و مصر    (بخش غربی خاورمیانه    

 چنانکــه دیــدیم  ســرباز خــشن و متهــوری بــود کــه آرزوهــای دور و درازی در ســر داشــت ولــی    

ویرانیهـائی کـه   . ستیز بود گر و انسان  او ویران  .کندشایسته نبود که آرزوهای خویش را برآورده        

. گـاه التیـام نیافـت    یچآن شـکوه و عظمـت و پیـشرفت برجـا نهـاد چنـدان بـود کـه هـ                  او در ایرانِ به   

درون جهـان   زیـست بیـرون آورد و بـه     اروپا را از انزوائی که در آن میتنها کار اسکندر آن بود که   

خاورمیانــه و کلیــت تمــدن ایــران و تمــدن  همــان انــدازه کــه بــه یــورش اســکندر بــه. متمــدن کــشاند

ایــران ثروتهــای  بــا یــورش اســکندر بــه . اروپــا خــدمت کــرد  همــان انــدازه بــه  بــشری لطمــه زد، بــه 

رو مـردم   از ایـن . سوی اروپا سرازیر شد و تحولی غیرمنتظره را در اروپـا ایجـاد کـرد               به خاورمیانه

رغم همۀ مفاسـد و رذایلـی کـه در وی بـود بـستایند و از او شخـصیت                 اروپا حق داشتند که او را به      

ان نویــسندگان  هنــوز هــم در میــ.همپایــۀ کــوروش و داریــوش ترســیم کننــد نــاحق بــهبرجــسته و 

سـتایند جـز     داننـد کـه چـرا او را مـی           سـتایند، ولـی نمـی       غربی بسیارند کـسانی کـه اسـکندر را مـی          

کننـد چیـزی جـز نـشانۀ تعـصبِ            ستایشی که اینها از اسکندر می      .اینکه او یک غربی بوده است     

 بـا   سـتایند؛ زیـرا چنگیزخـان نیـز         انـد کـه چنگیزخـان را مـی          اینهـا نیـز مثـل ترکـانی       . قومی نیست 

ترکان بیابانی کرد که اسکندر با ویران کردن          ویران کردن ایران و تمدنِ ایرانی همان خدمتی به        

  .اروپائیان کرد تمدن خاورمیانه به
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