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از هجوم تا جذب: اسكندر  

             1 محمود اميدساالر دكتر

  چكيده

در  ،سـت از صـفات خـوب و بـد    ا اي ملي ايـران آميختـه   ةبا اين كه شخصيت اسكندر در حماس
خورد كه بـا   غير منطقي به چشم مي "اسكندرستيزي"شناسي و تاريخي ايران نوعي  شاهنامهمطالعات 

ـاهنامه بـه روايـت   . ادبي و شفاهي ايران در تناقض است داستان اسكندر در فرهنگ ةاشاع اسـكندر   ،ش
ـتان  . شاهان ايران است و از نظر قانوني بر تـاج و تخـت ايـران حـق دارد     ةفرزند داراب و از سالل داس

. نقل شده است شاهنامههاي معروف   با تفصيلي بيش از برخي داستان) بيت 2408(هاي او  ييكشورگشا
تبعيت از نولدكه معتقدند ايرانيان براي اين كه از خواري شكست به دست اسكندر برخي از محققين به 

. ايراني قلمـداد كننـد  برهند، داستان خويشاوندي اسكندر با داراب را اختراع كردند تا اسكندر را شاهي 
بـا  يكي اين كه داستان خويشاوندي اسـكندر  . گيرد ين باب در نظر ميا احتماالت ديگر را دراين مقاله 

زيرا داستان مشابهي در باب خويشاوندي اسكندر با شاهان  ،دستگاه تبليغاتي اسكندر باشد ةداراب ساخت
. سـت ا مصر باستان كه براي مشروعيت بخشيدن به حكومت اسكندر بر مصر اختراع شده نيز موجـود 

ـان ـ   و مصري داختة اشراف دورگة ايرانيـ  يوناني دوم اين كه اين قصص ساخته و پر ي باشـد، كـه   يون
ـ  . وجـود آمدنـد  ه پس از فتح ايران و مصر از ازدواج فاتحان يوناني و دختران اشراف اين دو سرزمين ب

ـان  ا ينا ست كه امكان وجود اين علل چندگانه در عرض هم بيشتر ازا ين نظرا مؤلف بر ست كه ايراني
صورت قهرماني ه سكندر بهمين كه ا. خاطر كاستن از تلخي شكست ساخته باشنده داستان اسكندر را ب

دهد كه منشا داستان هرچه باشد، اسكندر در ادب رسمي و  نشان مي ،ملي و كامال ً ايراني در آمده است
  .ايراني شده بوده است ه وميانة ايران از ديرباز پذيرفتعا

  .، اسكندر ستيزي، خويشاوندي اسكندر و دارابشاهنامهاسكندر، : هاكليدواژه
ديگري اگر از  صفت نيككنيم، مثل هر  تعبير مي "پرستي وطن"در زبان فارسي از آن به ناسيوناليزم كه 

خودداري از افراط و تفريط را . گردد حد معقول و منطقي خارج شود به كاريكاتوري از خودش تبديل مي
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يدند و نام مي 1"زرين ةميان") .م. ق 322- 384(و ارسطو ).م. ق 479- 551(حكماي اوايل مانند كنفسيوس 
 از اين متأسفانه پيروي. نقل شده است "ير االمور اوسطهاخ"اين قاعده از قول بزرگان اسالم نيز به صورت 

شناسـي طرفـداران    شـاهنامه قاعده در بسياري از تحقيقات مربوط به تاريخ و فرهنگ ايران و در مطالعات 
شـوند از اغراقـات حيـرت آور در بـاب      يم باستان منتشر بيشتر كتبي كه در باب تاريخ ايران. زيادي ندارد

ها نمي دانند يا نمي فهمند كـه   ي نويسندگان اين گونه كتابيگو. عظمت و قدمت فرهنگ وطن ما لبريزند
ـ   ةكسي كه رشت "دوست زند نادان ِ ر زمينت ميب/  كند دشمن دانا بلندت مي"به مصداق  دسـت  ه عقـل را ب

د و ايران را يا با دروغ و يا با كمك ادعاهاي نادرست به اوج عواطف و هيجانات افراطي ناسيوناليستي بده
زند و با اين كار حربه به دست دشـمنان   آبروي ملي و فرهنگي ما مي ةعليين ببرد درواقع دارد تيشه به ريش

ـتفاده مـي   ايران مي بـراي  . كننـد  دهد كه از هر فرصتي براي حمله و تحقير و متهم ساختن وطن عزيز ما اس
ـيالدي   2009ابي هست كه در چهار مجلد منتشر شـده و در سـال   مثال، كت بـه چـاپ   ) شمسـي  1387(م

تـاريخ ده هـزار   عنوان كتاب . سيزدهم خود رسيده بوده و البد اكنون از چاپ سيزدهم هم فراتر رفته است
كي كمتر از ي كند و قدمت ايران را از ميزان واقعي خودش كه انديگو اين كه انسان اغراق )1(.است ايران ةسال

  ي دارد؟  ا يكباره به ده هزار سال برساند چه فايده ،سه هزار سال است
ي در ا دوم قبل از ميالد از موطن اصـلي خودشـان كـه شـايد منطقـه      ةدانيم كه قبايل ايراني در هزار مي

 ةه محدودكنند و در حدود قرن نهم يا دهم قبل از ميالد ب آغاز به مهاجرت مي ،شمال قزاقستان كنوني بوده
پيش از ميالد كـه بـه فرمـان     835ي از سال ا نام ايرانيان براي اولين بار در كتيبه. شوند ايران كنوني وارد مي

: 1963؛ 33: 1960، 2فـراي ( شده ذكر شده اسـت كنده ) .م. ق 824- 859(سلطان آسوري، شلمناصر سوم 
زيرا اجداد ما اگر  ،هزارساله اختراع كرد با توجه به اين سنوات ممكن نيست كه براي ايران تاريخي ده .)65

ـيالدي  2012نهصد سال پيش از ميالد هم به فالت ايران وارد شده باشند با احتساب اين كه امروز سال   م
ين كه پيش از رسيدن ايرانيان به فـالت ايـران،   ا البته در. ست نمي توانند تاريخي ده هزارساله داشته باشندا

اند كـه   ها آثاري نيز از خود باقي گذاشته اند و اين تمدن ين فالت موجود بودها تمدن هاي قابل توجهي در
بلكـه از بوميـاني    ،اند اما اينها از اقوام ايراني نبوده ،كشد، حرفي نيست پيش از ميالد مي به چندين هزار سال

                                                 
1. The Golden Mean  
2. Frye  
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ز ايرانيان مهـاجر  زيستند و حسابشان ا ين فالت ميا بودند كه پيش از ورود اجداد ما به اين آب و خاك در
تـوان   ها و تمدن اينها را پاي ما ايرانيان نوشت كما اين كه نمـي  توان هنر و ساختمان ين نميابنابر. جداست

اجداد ما . ن دانستمغول را به حساب مغوالن منظور داشت و از آثار آنا ةتمدن درخشان ايران قبل از حمل
ـتح ايـن سـرزمين،       خير كردنـد، بالد را تس و اعراب، از اقوامي بودند كه اين هم مانند مغول امـا پـس از ف

ي كه ايران ديگر يمهاجمان ايراني با بوميان منطقه درآميختند و ريشه دواندند و بومي و ماندگار شدند تا جا
ـتن    ةين سخن از تاريخ ده هزارسالابنابر. شود وطن ما بازماندگان آن مهاجمين اوليه محسوب مي ايـران گف

دهد  ي به دست دشمنان ايران ميا بلكه وسيله "كند بلند نمي"ندارد و ايران را به قول قدما محلي از اعراب 
  . خبرند گو و از تاريخ مملكت خودشان بي يا بگويند ايرانيان اغراق "زمين بزنند بر"كه با آن ايران را 

ـتيزي   عي بيگانـه رسد و بـه نـو   شناسي به اوج خود مي شاهنامهاين ناسيوناليزم بي پروا در مطالعات  س
ـته    نژادپرستانه و مخصوصا ً دشمني با اعراب و اتراك تبديل مي ـ    گردد كـه گهگـاه در نوش ـاي علمـي ب ه ه

اش بر ادب فارسي و حقي  وم استاد ذبيح اهللا صفا كه احاطهمثال ً حتي مرح ؛كند صورتي بي ادبانه بروز مي
فت كالم و ادب ذاتي او نيز بر كساني كه و ع اين ادب دارد اظهر من الشمس است طالب ةكه برگردن هم
  :نويسد ست، گهگاه به دام اين تعصب نادرست گرفتار شده ميا معلوم ،شناختند ايشان را مي

ـلط   ةاز اواخر قرن چهارم نخست غالمان آزاد شد ترك و سپس قبايل مهاجم ترك نژاد متعاقبا ً بر ايران تس
امور كشوري و لشكري ايران باز شد و اين گروه كه تعصب يافتند و از روزي كه دست ناپاك اين قوم در 

كار كشور مـا   ،ست فرمانرواي ايران و مقتداي ايرانيان گرديدندا ذاتي و خشكي و ساده لوحي آنان مشهور
   .)159- 155نيز نگاه كنيد به صفحات  ؛154 :1363صفا، (حالتي دگرگونه يافت 

اني ايران يا در زمـان تركـان سـلجوقي بـه شـعر در آمـد       الزم به ذكر نيست كه تمام روايات بلند داست
ي كـه نژادشـان بـه    يـ امرا ةو در خط هاي قفقاز و شمال آذربايجان و يا در سرزمين) نامه نامه و كوش بهمن(

هم كه در زمان سامانيان به انجـام   شاهنامهحتي . )نامه، هفت پيكر گرشاسپ(منظوم گرديد  ،كشيد  عرب مي
ـاهنام عربـي   ةي خود به محمود كه پدرش ترك بـود تقـديم شـد و ترجمـ    ين نهارسيده بود، در تدوي  ةش

پس . و به رسم خزانة او انجام گرديديد، به فرمان برادر محمود آ مي آن بر ةنيز چنان كه از مقدم ابومنصوري
ـاريخ و  اعمال اين تقسيمات نژادي و قومي كه در واقع بيشتر ريشه در اعتقادات ابناي قرن بيستم دارد بـر   ت
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ـيار      ا شـاعر حكيمـي   ةملي ما كه سرود ةهم بر حماس فرهنگ ايران، آن سـت كـه انديشـه و اخالقـش بس
تر از آن بوده كه در دام چنين اعتقادات سخيفي گرفتار آيد، درست نيسـت و نـوعي بـي ادبـي بـه       شريف

و از بيت بيت زند  به عبارت ديگر، انسانيت عميقي كه در سخن فردوسي موج مي. ستا ساحت آن حكيم
ـتم ديـده        ي را كه گهگاه در نوشتها تراود، انتساب تمايالت نژادپرستانه شعر او مي ـاي قـرن بيس ـاي مـا ابن ه

  . سازد شود، به او غير ممكن مي مي
ـيم شـد    به صورت شاهنامهيكي از فرمانرواياني كه در  ر مطالعـات  امـا د  ه،ملكي جنگاور و دليـر ترس

ا آميخته ملي م ةشخصيت اسكندر در حماس. بسيار قرار گرفته، اسكندر استمهري  شناسي مورد بي شاهنامه
 شـاهنامه ين مورد او درست مانند بسياري ديگر از شاهان و پهلوانـان  ا در .است از صفات خوب و بد اي

كه ما ايرانيان كم  اما در قرن بيستم با اين ،ستا است كه در شخصيت آنها نيكي و شر در عرض هم موجود
هاي داستاني را از  هاي مورخين غربي با شخصيت تاريخي اسكندر آشنا شديم و اليه آگاهي از نوشته كم با

سرگذشت او سترديم، در عين حال دچار يك نوع اسكندرستيزي مخصوصي هم شديم كه اثرات آن هنوز 
ـاهنا اما اگر داستان اسكندر را در  ،ستا شناسي مشهود شاهنامهدر نص برخي از تحقيقات  ـ  مهش دقـت  ه ب

ة شـاهان  سـت و از سـالل  فرزند داراب و برادر ناتني دارابينيم كه اوال ً اسكندر  مي ،مورد بررسي قرار دهيم
ست كه از  ا اي اسكندر شاهزاده شاهنامهين خلقياتش هرچه باشد، به روايت ابنابر .شود ايراني محسوب مي

ـيش از آن    ييكشورگشاداستان  ثانياً ؛نظر قانوني بر تاج و تخت ايران حق دارد ـيلي ب چـه در  هاي او بـا تفص
 خالقي ةدر شاهناممثال ً. يم، در اين كتاب آمده استبين داستان پادشاهي بسياري ديگر از فرمانروايان ايران مي

واالكتاف ، شاپورذ)بيت 1435(با داستان اردشير بابكان  ةبيت دارد كه در مقايس 2408داستان اسكندر  مطلق
و منوچهر ) بيت 1068(، فريدون )بيت 499(، ضحاك )بيت 194(هاي جمشيد  ي داستانو حت) بيت 660(
هاي  ين گذشته چندين داستان منظوم و منثور ديگر از ماجراا از. ، از نظر كمي مفصل تر است)بيت 1608(

به نثـر  و اشهرشان  ستا نظامي ةاسكندرنامترين آنها به نظم  اسكندر در ادب فارسي باقي مانده كه معروف
ـيش   ست كه به كوشش مرحوم استاد افشار تصحيح و چاپ شده استا منثوري ةاسكندرنام و متن آن به ب

  )2( .شود صفحه بالغ مي 700از 
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شود كه در قديم االيـام   ين معلوم ميا هاي مربوط به اسكندر به فرهنگ عوام ايران راه يافته و از داستان
ـتم   بنام يكي از نقاالن. اند داشته ي خود محسوب ميمردم ايران او را يكي از شاهان پهلوان ايران در قرن بيس

  :باب چنين گفته است در اين ميالدي، يعني مرحوم مرشد عباس زريري،
ـان شـاه      گفته من اين كتاب را نوشتم تا معلوم شود كه ما براي مردم چه مي ايم و معني نقالي چيسـت كـه از زم

در . ... حرفه نان خوردند از اين زار و سيصد و چهل و هفت شمسي، هزاران نفراسماعيل صفوي تا اين زمان، يعني ه
ـ  در ميان  ـ عليه الرحمه فردوسي شاهنامهي شدم، داستان يهشت شمسي كه مشغول داستان گو و سال هزار و سيصد

صار و كسي هم به آن نامه كه آن كتاب كوچكي بود از تولد رستم تا كشته شدن افراسياب به طور اخت نبود، مگر رستم
ـين    نامه يتيمو  رموز حمزهو  اميرارسالنو  اسكندرنامهگوش نمي داد؛ چه نقاالن از  ـاس و حس ـ كه راجع به شاه عب

ـ  و   ، زريـري ( شـد  خوانده نمـي  شاهنامهگفتند و اصال ً يك شعر از  نقل مي مختارنامهو گاهي  ابومسلم نامهكرد بود
   .)ص بيست و هشت :1369

 :هماننگاه كنيد به (هم به روايت نظامي نه فردوسي  ريح مرحوم زريري، داستان اسكندر آنپس به تص
  . است در ميان مردم محبوب بوده و شخصيت او هم شخصيتي مثبت و پهلواني بوده) 377

پادشاه ايران ملي ما،  ةبه گزارش حماس. شخصيت اسكندر چگونه تصوير شده است شاهنامهببينيم در 
پذيرد و دختـرش   با او نيست خراج مي ةكند و پادشاه يونان فليپ كه قادر به مقابل ونان حمله ميداراب به ي

پسندد و بدون  اما داراب مدت كمي پس از ازدواج با ناهيد او را نمي ،آورد مي ناهيد را هم به عقد داراب در
ـتد  دارد، او را نزد فليپ بازپس مي و بارا اين كه بداند كه ناهيد از در يونـان اسـكندر از ناهيـد متولـد      .فرس

  شود و چون كسي از آبستن بودن ناهيد اطالعي نداشته اسـت، فليـپ بـراي حفـظ آبـروي دختـرش       مي
ـ  كند كه نوزاد فرزند اوست و مادر شـدن ناه  اعالم مي ـابر . دارنـد  كلـي پنهـان نگـاه مـي     هيـد را ب   ين بـه ابن
 كه پسر داراب و بر تخت و تاج ايران سـزاوار بل ،اسكندر يك شاه اجنبي و غاصب نيست شاهنامهروايت 

  .ستا
. نشيند به جاي او بر تخت مي ،ستا ميرد و فرزندش دارا كه برادر اسكندر ، داراب مياز اين مدتي پس

ـاس بـا اسـكندر     شاهنامهدارا بر خالف پدرش شاهي سبك سر و تند خوست و   بـه صـورت  او را در قي
دست ه ين پيروزي اسكندر بر دارا فتح تخت و تاج ايران بابنابر. كند ي نادان و بي تدبير وصف مييفرمانروا

تر ختم  ست كه به پيروزي برادر شايستها يك جنگ داخلي ميان دو برادر ةبلكه نتيج ،يك شاه اجنبي نيست



 سوم شمارة                                     )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                     44 

سـت كـه وقتـي در زي    ا شمايل ايراني و كياني اسـكندر چنـان  . )561- 518 /5: 1386،فردوسي(گردد  مي
ـاخ و   /ز ديدار و از فرّ و فرهنگ اوي  "يد نامداران ايران آ شناس به دربار دارا ميرسوالن به نا ز باال و از ش
و حتي دارا هم به هنگام ديدن او از شباهتش بـه خـود   ) 5/536/80 :همان(يند آ به شگفت مي "آهنگ اوي
  :كند تعجب مي

ــد آن دل و راي ِ اوي  ــو دارا بديــــ  چــــ
ــاج    ــر تخــت ع ــه داراســت ب ــي ك ــو گفت  ت

 نـــام و نـــژاد تـــو چيســـت بـــدو گفـــت
ــداز ــري  ةاز انـــــ ــران برتـــــ  كهتـــــ

ــر     ـار و چهـ ـاال و گفتــ ــرّ و بــ ــدين فـ  بـ
  

ــاالي ِ اوي      ــرّ و بـ ـتن و فـ ــخن گفــ  سـ
ــرّ و تـــاج  ــوق و بـــا فـ ــاره و طـ  ابـــا يـ

 ه بـر فـرّ و شاخــَت نشـان ِ كيـي اسـت      ك
ــكندري   ــه اسـ ـانم كـ ــدون گمــ ــن ايـ  مـ
 مگــــر تخــــت را پروريــــدت ســــپهر

  )97- 537/93- 5/536همان، (              
لين دارا كـه از دسـت وزراي   بسيار زيباي رسيدن اسكندر به بـا  ةاسكندر و دارا در صحن ةعشق برادران

  :ستا ست نيز بخوبي مشهودا زخم خورده و در حال مرگ ايراني او
ــاد    ــو بـ ــد چـ ــپ اندرآمـ ــكندر ز اسـ  سـ
 نگـــه كـــرد تـــا خســـته گوينـــده هســـت
 ز ســــر برگرفــــت افســــر خســــرويش

ــده ب ــ بز ديــ ــدي سرشــ ــد چنــ  كاريــ
 بــدو گفــت ايــن بــر تــو آســان شــود      
ـين   ــن نشــ ــد زريـ ــز و در مهـ ــو برخيـ  تـ
ــك آورم  ــت بزشـــ ــد و ز رومـــ  ز هنـــ
 ســـــپارم تـــــرا پادشـــــاهي و تخـــــت
ــون   ــم كنـــ ــرا هـــ ــگان تـــ  جفاپيشـــ
ـنيديم دوش   ــران شــ ــون ز پيـ ــان چـ  چنـ
 ز يـــك شـــاخ و يـــك بـــيخ و پيـــراهنيم 

  

ـاد       ـته بـــه ران برنهــ  ســـر مـــرد خســ
ــت    ــردو دسـ ــر او هـ ــر چهـ ــد بـ  بماليـ

ـاد از بـــر آن جو   شـــن پهلـــويش گشــ
ــد از بزشـــك    ـته را دور ديـ ــن خســ  تـ
ـان شـــــود    دل بدســـــگالت هراســــ

ــروت   ــت ني ــر هس ـين   وگ ــن نشـ ــر زي  ب
 ز درد تــــو خــــونين سرشــــك آورم  
ـا ببنــديم رخــت       چــو بهتــر شــوي، مـ
ــرنگون  ــا ســــ ـاويزم از دارهــــ  بيـــــ
 دلم گشت پـر خـون و جـان پـر خـروش     
ــركنيم    ــه را بـ ــرا تخمـ ــي چـ ــه بيشـ  بـ

  

  )388- 384و  342- 556/332- 5/555همان، (                                                     
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زيرا سالخوردگان شب پيش مطلب را به او  ،ستا دانسته كه با دارا برادر هنگام اسكندر مي در اين پس
  .اند گفته بوده

ــت ــكندر گرفـ ــت سـ ــدار دسـ  جهانـ
ــاد  ــان برنهـ ــر دهـ  كـــف دســـت او بـ
ـاك    ــه خـ ـتم ب ــاي و رفـ ــرا ج ـپردم ت  سـ

ـانش برآمــد    ــن و جـ ــت اي  ز تــن بگف
ـاك    ــرد چـ ــا ك ــه ه ــه جام ــكندر هم  س

  

 بـــه زاري خروشـــيدن انـــدر گرفـــت  
 ادبـــبـــدو گفـــت يـــزدان پنـــاه تـــو 

ــاك   ــزدان پـ ــه يـ ـپردم روان را بـ  ســ
 و زار بگريســـــتند انجمـــــنا بـــــر

ـان بــر پراگنــد خــاك      ـاج كيـ  بــه تـ
  

مردي كشد و با خاندان سلطنت به جـوان  گيرد و قاتالن او را مي كه اسكندر انتقام دارا را مي ينا پس از
  :كنند كند، ايرانيان دل بدو خوش مي رفتار مي

ــان كــ    ــد ايراني ــو ديدن ــرداچ ــه ك  و چ
ــر   ــر بــ ــد يكســ ــرينا گرفتنــ                 و آفــ

ــرد      ــاه ِ آزاد مـ ــر آن شـ ــه رادي بـ  بـ
 ورا خواندنـــــد شـــــهريار زمـــــين

  )405- 5/561/404همان، (                 
از متخصصين  اي اما اين كه عده ،او آگاه بوده اند اسكندر و اشراف دارا از نسب ايراني شاهنامهپس در 

دانند و اين حكايت را روايتي خـارجي   ايرانيان مي ةداستان خويشاوندي اسكندر و دارا را ساخته و پرداخت
ـ  ةشمارند كه از منابع بيگانه وارد حماس مي آراي  ةملي ما شده است، محل تأمل است و ما پس از بيان نمون

  .  در باب آن سخن خواهيم گفتاين گروه از فضال
  :نويسد مرحوم استاد مينوي مي

بجز يك قضيه و  ،نسبت به روايات اساطيري ايران بيگانه است و از مĤخذ خارجي آمده است... داستان اسكندر 
ان دختر اند كه شاه اير اي به ايرانيان رسيده است حكايت كرده آن اين كه براي كم كردن ننگ اين شكستي كه از بيگانه

دختر پسري زاد كـه   از اين زني گرفت و روز پس از همخوابگي با او دختر را به يونان پس فرستاد وه شاه يونان را ب
شاه يونان او را فرزند خويش خواند و الكسندر ناميد و اين اسكندر در حقيقت برادر داراي آخرين بود و دارا مغلوب 

  )9 :1354، مينوي( ».برادر خويش گرديد
لبته اين نظريه كه ايرانيان داستان خويشاوندي اسكندر و دارا را ساختند تا از خواري ايـن كـه شـاهي    ا

اما اين كـه   ،غير معقولي نيست و احتمال دارد كه درست باشد ةنظري ،بيگانه بر كشورشان مسلط شد برهند
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ر به عبـارت ديگـ  . است درستان معني نيست كه اين نظريه حتماً ي احتمال صحت داشته باشد بدا نظريه
 طلبي بـا اثبـات  صحت تفاوت گذاشت و توجه داشت كه محتمل بودن مبايد ميان احتمال صحت و خود ِ

ي كه باشد، در ميان ايرانيان براي خودش چنان ا هر دسته و فرقه ةداستان اسكندر ساخت .آن مطلب فرق دارد
مرسوم نبـوده   شاهنامههاي  ني كه نقل داستاني بازكرده بوده كه به تصريح مرحوم زريري، حتي در زمايجا

را روايـت   ايرانيان محبوبيت داشته و نقاالن آن هم به روايت نظامي در ميان عامة آناست، داستان اسكندر، 
ين گذشته، داستان مشابهي در مورد اسكندر در ميان مصريان قديم نيز وجود داشته است كه ا از .اند كرده مي
ـيم   مي. است بوده) Nectanebo II(نام نكتانبوي دوم ه د يكي از پادشاهان مصر بگويد اسكندر فرزن مي دان

قبـل   343تا  360ميانه و شمال آفريقا، يعني از سال  كه اين نكتانبو اندكي پيش از حمالت اسكندر به خاور
ون چـ  .)547 :1363صـفا،   :؛ همچنين نك20- 1: 1955، 1هايت( كرده است از ميالد در مصر حكومت مي

دانيم  ست و چون ميا موجود ،اين دو داستان مشابه در ميان دو ملت كه هردو به دست اسكندر فتح شدند
اسكندر تالش داشته كه با مردم و فرهنگ اين دو ملت به نحوي كنار بيايـد و   ،كه پس از فتح مصر و ايران

اول اين كه . م بايد در نظر گرفتاحتماالت ديگر را ه ؛ي خود را بر ايشان به صورتي توجيه كنديفرمانفرما
در ميـان   غاتي اسكندر بوده باشند كه بعـداً دستگاه تبلي ةها در اصل ساخته و پرداخت ممكن است اين داستان

يونـاني و  - ايرانـي  ةرگـ  اشراف دو ةدوم اين كه اين قصص ساخته و پرداخت. اند ايرانيان و مصريان جا افتاده
ـتن فاتحـان مقـدوني و     يعني آن اشراف ؛يوناني باشد- مصري ي كه پس از فتح ايران و مصر از درهـم آميخ

ـ  دختران اشراف اين دو سرزمين كه مي وجـود آمـد و   ه دانيم تعدادي از آنها به ازدواج يونانيان در آمدند، ب
ـتان خويشـاوندي      . مصري بود- ايراني يا مقدوني- نسلي مقدوني بعيد نيست كه اين نسـل بـا اختـراع داس
ن ايران و مصر، او را همانند خود دورگه و دوفرهنگه قلمداد كرده باشد و خواسته باشد كه اسكندر با شاها

حتي ممكن اسـت  . و فرهنگ مادري خود به وجود آورد با اختراع اين داستان سازشي ميان فرهنگ پدري
ريان ن مصـ داستان دورگه بودن اسكندر در ميا ةتمام اين سناريوها در عرض هم نيز وجود داشته و به اشاع

                                                 
1. Haight  
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سـت كـه   ا حتي روايتي از نژاد ايراني اسكندر در تاريخ هرودوت نيـز موجـود  . و ايرانيان كمك كرده باشد
   .)39- 38 :1364به نقل از صفوي، ( خود آورده است تاريخ ايران باستانمرحوم پيرنيا آن را در 

ايرانيان و مصـريان بـراي    نظر بنده نمي توان تنها يك طرف قضيه را ديد و ادعا كرد كهه در هر حال ب
ايران و مصـر را  . اند اين كه خفت و خواري شكست را از گردن خود بردارند اين حكايت را اختراع كرده

ايـن كـه    .وجـود نيامـد   هاب اين فاتحان ديگر باما چنين داستاني در ب ،ديگراني بجز اسكندر هم فتح كردند
نامه نبوده است قابل  آمده در خداي شاهنامهي كه در تبه صورنولدكه نوشته است داستان پادشاهي اسكندر 

سـت و نمـي   ا مكه البد از اضافات دوران اسالمي ايران ةزيرا مثالً بخش رفتن اسكندر به خان ،ستا قبول
ولي داستان از هركجا كه آمده باشد، نه تنهـا   ،)30- 29: 1386خالقي مطلق، ( .نامه آمده باشد تواند از خداي

بـه عبـارت ديگـر    . در فرهنگ عوام هم وارد شده استايران مورد قبول قرار گرفته، بلكه در فرهنگ ادبي 
انصاف نيست كه به صرف اين كه ما بومي شده است و ديگر اين شرط  ةاسكندر در فرهنگ ادبي و عاميان

اسـان  شن شرق ةوسيل هاند و پس از اكتشاف مجدد ادب پهلوي ب غات ساسانيان او را گجستك خواندهتبليدر 
غربي خصومت ساسانيان نسبت به او بر ما هم آشكار شـده، تمـام تـاريخ و ادب و فرهنـگ هـزار سـاله       

ي كه از غرب وارد ذهنيات روشنفكران مـا  ا خودمان را فراموش كنيم و به تبعيت از آن نژادپرستي كودكانه
  . شده است، او را با القابي چون گجستك يا ملعون و امثال آنها ياد كنيم

ـنك و زاري   ه ت بعل وجود آمدن اين حكايت هرچه باشد، داستان ازدواج اسكندر با دختـر دارا، روش
. )128- 127، 10/120- 8، 5- 6/4: 1386فردوسي، (آمده است  شاهنامهكردن روشنك بر مرگ اسكندر در 

ـتاني از دو واقعـ  ا اي بلكه آميخته ،واقعيت تاريخي ندارد شاهنامهروايت  ، يعنـي  تـاريخي ديگـر   ةست داس
هاي ايراني و نيز ازدواج ديگر او با دختر يكي از اشراف سرزمين  ازدواج اسكندر با دو تن از شاهزاده خانم

  . هاي شرقي ايران
دختر دارا ازدواج كرده باشد، نيمي راست و نيمي افسانه  ،اسكندر با روشنك شاهنامهاين كه به روايت 

ـتاتيرا   اسكندر في الواقع با دو شاهزاده خانم. است نـام داشـت و ديگـري     1ايراني ازدواج كرد كه يكـي اس

                                                 
1. Stateira  
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َروساتيس است و اين روكسانه دختر داريـوش   3صورت يوناني نام روشنك .)181: 1993، 2استوارت( 1ـپ
قبل از ميالد هنگامي كه  327بلكه دختر زيباي يكي از اشراف سغد بود كه اسكندر در بهار سال  ،سوم نبود

نام داشت كه از بزرگان   4پدر اين دختر اُكسيارتس ).جا همان(يد او را به زني گرفت جنگ در شرق ايران مي
پس از مرگ اسكندر، ركسانه كه از اسكندر بـاردار بـود، بـا     )3( .)86: 2005، 5هالت( متنفذ ايران شرقي بود

ـت      6نام پرديكاسه همدستي يكي از سرداران اسكندر ب اتيرا و زنان ديگر شـوهر خـود را كشـت، يعنـي اس
 هاي ايراني ديگر را به قتل آورد تا بتواند فرزند خود را به جانشيني اسكندر برساند پروساتيس شاهزاده خانم

زيـرا اسـكندر در    ،قضيه روكسانه پسري زاد كه اسكندر چهارم ناميده شـد  از اين پس .)116- 115: همان(
چهارم بعد از مرگ پـدرش در همـان   اين اسكندر . شد خاندان شاهي مقدونيان اسكندر سوم محسوب مي

هاي كودكي با عموي ناتني خودش، كه جواني از نظر فكري عقب افتاده و ناقص عقل بود و فيليـپ   سال
ـادر    واقعي امپراطوري را سـردار ِ  ةبر تخت نشست، اما ادار ،نام داشت 7آريدايوس ـاس و م اسـكندر پرديك

ـال   ديري نگذشت كه. در دست داشتند 8اسكندر، اولمپياس اولمپياس فيليپ آريدايوس را دستگير و در س
سپس اشراف مقـدوني كـه   . ين كشته شدا اما خودش هم دو سال پس از ،قبل از ميالد به قتل رسانيد 317
قبـل از   311خواستند شاهي دورگه بر ايشان فرمان براند بر روكسانه و فرزندش شوريدند و در سـال   نمي

اين  ،كنيد كه مالحظه مي چنان .)413- 412: 1900، 9؛ ويلر119- 115: همان( ميالد ايشان را به قتل رسانيدند
   .ستا در باب اسكندر و روشنك آمده متفاوت شاهنامههاي سياسي و درباري بسيار با آنچه كه در  دسيسه

ـتان سـاخته و پرداختـ      ةچه داستان دو رگه بودن اسكندر را ايرانيان اختراع كرده باشند و چه ايـن داس
 ،ستا اين داستان تمايل داشته باشد بسيار ةاه تبليغاتي مقدونيان باشد، احتمال اين كه اسكندر به اشاعدستگ

                                                 
1. Parysatis  
2. Stewart  
3. Roxane  
4. Oxyartes  
5. Holt  
6. Perdiccas  
7. Philip Arrhidaeus  
8. Olympias  
9. Wheeler  
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هـا همـراه بـا     را كه در يكي از جنگ 1دانيم كه او هم مادر داريوش سوم، يعني ملكه سيسيگامبيس زيرا مي
 ،ريوش را كه گرفتار آمده بـود كرد، هم برادر دا خطاب مي "مادر" ،حرم داريوش به دست او اسير شده بود

خواه داريوش قلمـداد   و كينحامي خاندان سلطنتي ده بود و هم خود را صريحاً جزو معتمدان خود قرار دا
كه معلوم نيست به فرمان او صورت گرفته  ،رغم به آتش كشيدن تخت جمشيد ين گذشته، عليا از. كرد مي

هم آداب و  است؛ ماليمي در پيش گرفته رانيان رفتار نسبتاًاسكندر با اي بوده يا رخدادي تصادفي بوده است،
ـيد تـا جـا    رسوم ايراني را در دربار خود اشاعه داده بود و هم مانند ايرانيان لباس مـي  ـپاهيان   يپوش ي كـه س

اما او به نارضايتي ايشان اهميتي نمي داد و براي كنترل آنها  ،بسيار ناراضي بودند رشين رفتاا مقدوني او از
گفت ايرانياني كه به او پيوسته اند بدون اجبار و  كشيد و مي برمي ،انياني را كه در سپاهش وارد شده بودنداير

بـر   شـاهنامه چنان كـه از روايـت    .)6: 1998، 2بوسورث( كنند و تبعيت ميا از روي ميل قلبي خودشان از
ي هست كه در آن يونانيان ا صحنه شاهنامهزيرا در  ،اساسي نبوده است يد، اين سخن اسكندر ادعاي بيآ مي

گويد كه با وجود سپاهيان ايرانـي   گيرد و مي كشند و او بر ايشان خشم مي سپاه اسكندر از پيروي او سر مي
كند كه به كمك ايرانيان روم را فتح و آن را زيـر و زبـر    احتياجي به ايشان ندارد و حتي ايشان را تهديد مي

   :خواهد كرد
ــد ز گفت  ــي شــ ــكندر غمــ ـانســ  ارشـــ

ـان    چ ـين گفـــت كـــز جنـــگ ايرانيــ  نــ
ــر ه دارا بـــ ــد   بـ ـيد از بنـــدگان بـ  رســ
 يـــن راه مـــن بـــي شـــما بگــــــذرما ربـــ

ـــور   ــور فـ ــه ديجـ ــس كـ ــد از آن پـ  ببينيـ
ــو ز ــه روم ا چـ ـــم بـ ـ ــردم بياـي ــاز گـ  و بـ

ـاه    ــ ــــ ــران سـپ ــزدان و ايـ ـار يـ ــرا يــ  مـ
  ججججج

 برآشـــــفت و بشكســـــت بازارشـــــان  
ــي ــان   ز رومــ ــد زيــ ــي را نيامــ  كســ

ـا ــ ــما بـ  د جستــــه نديــــدكســـي از شـ
ـــرم   ــ ـــي بسـپ ـ ــه ـپ ـا را بـ ــ  دل اژدهـــ
ــور  ــه سـ ــه رزم و بـ ـــُن بـ ــردازد از بـ  نپـ
ــوم  ــر آورم روي بـ ــه زيـ ــردي بـ ــه مـ  بـ
ــواه     ــك خ ــود ني ــي ب ــه روم ــواهم ك  نخ

  

 )523- 517/ 41- 40/ 6: 1386فردوسي، (                                                                    

                                                 
1. Sisygambis  
2. Bosworth  
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ايرانـي و   ةهاي عاميان كه اگر بيطرفانه قضاوت كنيم، تصويري كه از اسكندر در داستانبايد به خاطر داشت 
ست با تصويري كه در قرن بيستم با بازسازي روايات مربـوط بـه او در   ا در ادب كالسيك فارسي موجود

. اردهاي اساسي د تفاوت ،براي او ساخته شده "ملعون"يا  "گجستك"متون فارسي ميانه و زنده كردن لقب 
ـيت او را   نظر ميه ب بـه  رسد فرهنگ سنتي ايراني اسكندر را به عنوان يكي از شاهان خود پذيرفته و شخص

چنان كه گفتيم احتمال اين كه اشراف . شاه يا پهلواني ايراني االصل در خود هضم كرده بوده است صورت
ـ /ي كه از مادران ايراني و پدران يونانيا دورگه يـا آمـده بودنـد، شـايد بـا همكـاري       دنه مقدوني در ايران ب
ايـن  . اسكندر دست داشته اند، كم نيست "ايراني شدن"اين فرايند  ةهاي تبليغاتي اسكندر، در اشاع دستگاه

ـ     نظـر  ه قضيه از بررسي تاريخ حمالت اسكندر به ايران و از خالل رفتار او با ايرانيـان كمـابيش محتمـل ب
بينيم چيزي در تأييد اين نظريه هسـت   اسكندر به ايران مي ةتاريخ حملاما ببينيم آيا در آنچه كه از ، رسد مي

ـان ( گوينـد  باب چه مي در اين "اسكندرشناسان"يا نه و آيا متخصصين تاريخ نظامي و  - 16: 1987، 1كيگ
23( )4(.   

ـتفاده كـرد، از     ةكلي) .م. ق 323- 356(اسكندر مقدوني  ـتح ايـران اس  منابع و وسايلي را كه از آنها در ف
فتح ايـران نيـز ابتـدا در ذهـن      ةحتي انديش .)a ( ،1988 :5 -17(بوسورث( پدرش فيليپ به ارث برده بود

پندارند، جنگي نبود كه  اما جنگ با ايران، چنان كه بيشتر ايرانيان مي ،)18- 17: همان( فيليپ نقش گرفته بود
اصلي پياده نظام هخامنشـي از   ةتزيرا هس ،يك طرفش صرفا ً ايرانيان و طرف ديگرش فقط بيگانگان باشند

ـته  ا از .)17: همان( بالكان بودند تشكيل شده بود ةسربازان مزدور يوناني و سربازاني كه اهل منطق ين گذش
ين قرار نبود كه اسكندر به يك امپراطوري متحد و منسجم حمله كنـد و  ا اسكندر به ايران از ةداستان حمل

واقعيت امر اين بود كـه امپراطـوري هخامنشـي دورانـي بحرانـي را       .در آورد را در زماني اندك از پاي آن
ـتر خانـدان   ه اردشير سوم ب. گذرانيد مي تازگي به دست يكي از وزراي خود كشته شده بود و اين وزير بيش

نـام ايـن   ه سلطنتي را به قتل آورده، يكي از فرزندان اردشير را بر تخت نشانده بود و در حقيقت خودش ب

                                                 
1. Keegan  
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اين شاه ظاهري را نيز بكشت ديري نگذشت كه وزير . كرد ال ً اسباب دست او بود، سلطنت ميشاه كه كام
 ةعاقبت يكي ديگر از شاهزادگان كه از تخم. خشم هرچه بيشتر اشراف ايران را فراهم آورد موجبات و اين

ضـاع  همين كه داريوش سـوم بـر او  . داريوش كبير بود بر تخت شاهي نشست و داريوش سوم نام گرفت
. قبل از ميالد زمام امور مملكت را در دست گرفت 336مسلط شد، وزير خائن را به قتل رسانيد و در سال 

بحراني و در زماني كه وطن مـا در   ونيان به ايران در شرايطي كامالًمقد ةين بايد توجه داشت كه حملابنابر
ن فليپ مقدوني و متحدين او را به فكر آشفتگي سياسي ايرا .اتفاق افتاد ،برد هرج و مرج سياسي به سر مي

فليپ . انداخت ،ي كه خشايارشاه پيش از آن بر سر يونان آورده بودهاي ه ايران و كشيدن انتقام خرابيحمله ب
براي دسترسي به . در عين حال برآن بود كه بالد يوناني نشين آسياي صغير را نيز از چنگ ايران به در آورد

ـپاهي       ـيان در مرزهـاي امپراطـوري، فليـپ س اين اهداف و همچنين به قصد آزمودن منابع دفاعي هخامنش
ـياي   1نام پارمنيوه متشكل از ده هزار مقدوني را تحت فرمان يكي از سرداران خود ب قرار داد و آنها را به آس

 ،)23: 1987؛ كيگان، 19- 18: همان( د منطقه شدقبل از ميالد وار 336اين سپاه در بهار سال . صغير فرستاد

ـيد و فرزنـدش       ءدر يك سو 336يز سال ياما فليپ در پا قصد سياسي كشته شد و بـه اهـداف خـود نرس
  . اسكندر دنبال كار او را گرفت

واقعيت اين . ي اعمال شدا شجاعت فوق العاده اسكندر به ايران با دقت برنامه ريزي شده بود و با ةحمل
ي كه ذكر كرديم، امپراطوري هخامنشي با ناوگاني مركب از چهارصـد  ا رغم اغتشاشات داخلي ه عليبود ك

ـاي منطقـه را در دسـت     كشتي بر ناوگان يونان كه مركب از صدوشصت كشتي بود برتري و اختيار آب ه
ن، اسـكندر بـه   ايرانيا درياييبا توجه به برتري  .)56: 1973، 3؛ نيز هاميلتون77- 76: 1967، 2ويلكن( داشت

ايران در آن بنادر وسائل الزم را  درياييدرستي تصميم گرفت كه با نيروي زميني خود به بنادري كه نيروي 
ـان ايـران را در      ،كردند خود تهيه مي درياييبراي عمليات  حمله كند و با در دست گرفتن ايـن بنـادر ناوگ

باستاني، به اين علت كه بـراي حركـت خـود از     درياييهاي  بايد توجه داشت كه ناوگان. مضيقه قرار دهد
                                                 

1. Parmenio  
2. Wilcken  
3. Hamilton  
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مدرن مجبور به آمدن به بنـدر   درياييبسيار بيشتر از نيروهاي  ،كردند نيروي جسماني پاروزن ها استفاده مي
ـتفاد   ،آذوقه و ديگر وسايل بودند ةو تهي ـتر  ةزيرا عمل سنگين پـاروزدن اس از آب و آذوقـه را ايجـاب    بيش
نيروي مستقلي محسوب نمـي   ،ي كه به بنادر داشتندا  اي باستاني به علت وابستگيه ين ناوگانابنابر. كند مي

واقعيت مطلع بود  از اين اسكندر بخوبي .)64: 1994كيگان، (نيروي زميني بودند درياييبلكه بازوي  ،شدند
د و به همين علت به پارمنيو، همان سرداري كه پدرش فليپ به آسياي صغير فرستاده بود، گفت كـه قصـ  

در واقـع پـس از انجـام ايـن      )27: 1987كيگان، ( ".ايرانيان را از راه زمين تسخير كند دريايينيروي "دارد 
كه در تصرف ايـران  را ت حمله به آن بخش از آسياي صغير أعمليات و تضعيف ناوگان ايران اسكندر جر

  . بود پيدا كرد
ـ     اما كوچك .ودندتر ب نيروهاي زميني اسكندر از ارتش ايران به مراتب كوچك ه تر بـودن ايـن نيروهـا ب

قبل از ميالد اسكندر به ايران حمله كرد، در حدود سـي   334وقتي در سال . تر بودن آنها نبود معني ضعيف
ـپاه ده هـزار    از اين حتي پس. داشتالي سي و دو هزار پياده نظام و پنج هزار سواره نظام در اختيار   كـه س

رماندهي پارمنيو به آسياي صغير فرستاده بود به سپاه اسكندر ملحق شد، تعداد ي كه فليپ قبال ً تحت فا نفره
: a ( ،1988(؛ بوسـورث 78- 77: 1967ويلكن، ( كل نيروهاي او را نمي توان بيش از پنجاه هزار تخمين زد

وغ مرزي ايران نگذشته بود كه نب ةچيزي از ورود سپاه اسكندر به منطق). 51- 50: 1973؛ هاميلتون، 34- 33
  . نظامي او و عمليات حيرت انگيزش داريوش سوم و سپاه ايران را در تنگنا قرار داد

قبـل از   334است كه در سـال   1اولين جنگ اسكندر با يكي از واحدهاي نظامي ايران نبرد گرانيكوس
نـام جديـد    ست وا اين رودخانه امروزه در تركيه جاري. ي به اين نام اتفاق افتادا انهميالد در نزديكي رودخ

شـد، تحـت فرمانـدهي يكـي از      سپاه ايران كه تعداد آنها به چهل هزار تن بـالغ مـي  . است Biga Çayiآن 
را سربازان مـزدور يونـاني و    پياده نظام آن هقرار داشت و بخش عمد 2ممنون به نام سرداران مزدور يوناني

  . داد بسيار با سابقه و كارديده تشكيل مي

                                                 
1. Granicus  
2. Memnon  
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نگرنـد از كـوره در برونـد، بايـد      ني كه با طرز تفكر قرن بيستمي به گذشته ميكه هموطنا از اين پيش
وجـود  اصال ً ،نگريم متذكر شوم كه در قرن چهارم قبل از ميالد ناسيوناليزم به صورتي كه ما اكنون به آن مي

هاي بزرگ از ملل و طوايف گونـاگون تشـكيل شـده     و بيشتر نيروهاي نظامي امپراطوريخارجي نداشت 
خط مقدم سپاه هخامنشـي  . يكوس سپاه ايران را آراسته بودگران ةرودخان ةعلي اي حال ممنون در كنار. ودب

داد كه پشت سر آنها انبوه پياده نظام مزدوران يوناني متعلق به ارتـش ايـران    را سواره نظام ايراني تشكيل مي
دانسـت كـه ارتـش     زيرا مـي  ،كندر بوداس ةبدين ترتيب، مـِمنون با سپاهي آراسته منتظر حمل. قرار داشت

و به ساحل مقابل كه تحـت تصـرّف    به سپاه ايران از رودخانه بگذرد ةست كه براي حملا اسكندر مجبور
الزم به ذكر نيست كه در چنين شرايطي، نيروي مدافع كه همـان ارتـش ايـران    . كند نيروهاي اوست حمله

ست سپاه اسكندر را در زمـاني كـه   ا طمئن بود كه قادرباشد، دست باال را داشت و به همين علت ممنون م
اما محاسبات او نادرسـت از كـار در    .ازد و بيشتر آنها را نابود سازدگير بيند ،خواهند از رودخانه بگذرند مي
خطوط دفاعي ايران حمله كرد و  ةترين نقط شاپيش سواره نظام مقدوني به محكمزيرا اسكندر خود پي ،آمد

خود و مردانش سواره نظام ايران را شكسـت و سـواران ايـران فـرار را      ةالعاد افشاري فوق با دليري و پاي
خود اسب بر پياده نظـام ارتـش ايـران، يعنـي همـان       ةبرقرار ترجيح دادند و در راه عقب نشيني مفتضحان

يوناني سپاه  سربازان مزدور يوناني كه پشت سر ايشان قرار داشت انداختند و با اين كه تعدادي از مزدوران
زير دست و پاي اسبان سواره نظام فراري تلف شدند، اين يونانيان بزودي خطوط دفاعي خـود را دوبـاره   
تشكيل دادند و با مردانگي و رشادت با سپاه اسكندر جنگيدند تا آنجا كه اكثر آنها در جنگ كشته شـدند و  

كه خبر پيروزي اسكندر به متصرفات يوناني  ناز اي علي اي حال پس. تنها در آن هنگام تن به تسليم دادند
ـيش   ـتمرّ فيليـپ     از ايـن  نشين ايران در آسياي صغير رسيد، اهالي يوناني اين شهرها كـه پ تقاضـاهاي مس
 ز ترس و يا براي ايـن كـه فهميدنـد   مقدوني را براي پيوستن به او و عمل بر ضد ايران رد كرده بودند، يا ا

نيست، دروازه هاي خود را بر روي اسكندر گشـودند و در عمـل بـه او    ارتش ايران ديگر شكست ناپذير 
محترم به بنده اجازه خواهد  ةخوانند). 92- 90: 1967؛ ويلكن، 60- 58: 1973هاميلتون، : نك( ملحق گشتند

موضع حاشيه بروم و مطلب مهمي را كه جاي پروراندن آن چنـان كـه بايـد و شـايد اينجـا       در اين داد كه
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زيرا اين قضيه در مطالعات مربوط به تاريخ نظامي و سياسي ايران عزيز ما مورد توجه الزم  ،نيست ذكر كنم
  .قرار نگرفته است
ـتم    ةهجوم اسكندر، حمل ةبررسي بيطرفان اعراب و تركتاز مغول به ايران خصوصيتي را در مـورد سيس
تي كه برخي ملل عظيم دهد كه همين خصوصيت در حمال هاي بزرگ باستاني نشان مي دفاعي امپراطوري

ـاي در آورد   ـيت ايـن   .شـود  ديـده مـي   ،قديمي ديگر را نيـز از پ ـتم دفـاعي     ا آن خصوص سـت كـه سيس
ة بودند كه قادر بود امنيت داخلي را تأمين كنـد و اجـاز    ي كه داراي يك دولت مقتدر مركزيهاي امپراطوري

 ةبـار است كـه در  اين اصلي. ركز بودها متم در مرزهاي اين امپراطوريسركشي هم به كسي ندهد، معموال ً
قـالع دفـاعي ايـن ملـل در     . كند و امپراطوري روم باستان صدق مي شاهنشاهي ساساني، امپراطوري چين

زيرا اقتدار دولت مركزي آرامش داخلي آنها را تأمين كرده بود و احتيـاجي بـه    ،سرحدات آنها قرار داشت
به اين دليـل، دشـمني كـه    . راطوري احساس نمي شدوجود قالع و خطوط مستحكم دفاعي در داخل امپ

. ي پيشرفت كنـد ا ا قلب امپراطوري بدون دشواريتوانست بر اين سيستم دفاعي مرزي فائق آيد، قادر ت مي
به همين خاطر وقتي دشمنان خارجي به اين سه امپراطوري بزرگ حمله ور شدند و توانستند بـر خطـوط   

صدا در آمـد و در مـورد روم غربـي قبايـل     ه س مرگ اين سه دولت بدفاعي مرزي آنها چيره گردند، ناقو
 درآوردندچين را به تسخير  ةچنان كه مغوالن هم ،را منهدم ساختند ژرمن تا قلب امپراطوري پيش رفته آن
نظامي و دفاعي قضيه را در نظر گرفتـه   ةالبته اين توضيح فقط جنب. و اعراب بر ايران ساساني مسلط گشتند

مهمـي از تـاريخ    ةاما چون اين قضيه جنبـ  ،گيرد اسباب گوناگون سياسي و فرهنگي را ناديده ميو علل و 
كافي در مطالعات تاريخي مورد مطالعه قـرار   ةدهد كه به انداز هاي باستاني را تشكيل مي نظامي امپراطوري

بـه دليلـي كـه    . مـد موضع الزم آ در اين كه علل ديگر بسيار بررسي شده اند، ذكرش درحالي ،نگرفته است
اسكندر به ايران نيز همين كه خطوط دفاعي هخامنشيان درمرزهاي امپراطوري شكسـت،   ةگفتيم، در حمل

ـنج    مي. ن تا قلب امپراطوري وجود نداشتنفوذ سپاه يوناراه ديگر مانع مهمي بر سر  دانيم كه از بيسـت و پ
ـيال  325و  335هاي  ي كه مقدونيان ميان سالا محاصره د در حمالتشـان بـه سراسـر امپراطـوري     قبل از م

اين امپراطوري، "زيرا  ،داخلي اين امپراطوري صورت نگرفت ةهخامنشي انجام دادند، هيچ يك در محدود
استحكامات دفاعي خود را در مرزهاي خـود متمركـز    ةهاي بزرگ است، هم امپراطوري ةچنان كه شايست

  )145: 1994كيگان، ( ".ساخته بود
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از  داريوش سـوم كـه  . كه به شكست كامل ايران انجاميدحوادثي را در پي داشت  شكست گرانيكوس
قضيه بسيار ناراحت شده بود، خود فرماندهي سپاه ايران را بر عهده گرفت و با نيروي عظيمي به پيشباز  اين

رون كه در نزديكي شهر اسـكند  1پيناروس به نام ديگري ةاين بار دو سپاه در ساحل رودخان. اسكندر رفت
اند  شرمانه تعداد سپاهيان ايران را بسيار نوشته البته منابع غربي بي .ة امروزي قرار دارد به هم رسيدنددر تركي

تر بود شكي نمي  كه سپاه ايران از لشكر اسكندر بزرگ در اين اما ،تر جلوه دهند تا پيروزي اسكندر را بزرگ
اين جنگ دوم ميان ايران  .)24: 1987؛ كيگان، 66: 1973؛ هاميلتون، 1988 :57،  (a) بوسورث( توان داشت

ي ايرانيان از جنگ پيشين يگو. قبل از ميالد صورت گرفت 333ال نام دارد كه در س 2و يونان نبرد ايسوس
دفـاعي در سـاحل رودخانـه    اين بار هم ايشان در موضع بهتر ِخود هيچ درسي نياموخته بودند و با اين كه 

كندر مجبور بود كه زير رگبار تير كمانداران ايراني از رودخانه عبور كند و از سـاحل  قرار داشتند و سپاه اس
رهبري پيـاده نظـام    ،مقابل كه شيب سختي داشت باال برود تا بتواند به لشكر ايران حمله كند، اسكندر پياده

مت در برابـر  لشكر ايران تاب مقاو. يونان را در دست گرفت، از آب گذشت و به خطوط ايراني حمله برد
حدي ناگهاني و شـديد بـود كـه داريـوش     ه اين شكست ب. يونان را نياورد و از هم پاشيدفشار پياده نظام 

 و فرزندانش در آن بودند، بـه دسـت مقـدونيان گرفتـار آمـد      اما حرم او كه زنان، مادر ،مجبور به فرار شد
سپاهيان تازه نفسي از مقدونيه رسيدند و  هنگام در اين ).112- 111: 1983، 3هاموند؛ 69: 1973هاميلتون، (

به لشكر اسكندر ملحق شدند و اسكندر كه نيروهايش تقويت شده بودند، به حمله خـود ادامـه داد و بـار    
كـه در   4گاوگامـِال به نام بار سوم دو لشكر ايران و يونان در محلي. پاه به مقابلة داريوش سوم آوردديگر س

رغم برتري عددي ايرانيان بر  اين بار هم علي. ق قرار دارد، به هم رسيدندشرق شهر موصل امروزي در عرا
قبل  331اين واقعه در سال . برد نكلي از بيه يونانيان، اسكندر پيروز شد و توان عملياتي سپاه هخامنشي را ب

  . از ميالد اتفاق افتاد
                                                 

1. Pinarus  
2. Issus  
3. Hammond  
4. Gaugamela  
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شي هم تسليم اسكندر شكست داريوش به سوي ماد گريخت و يكي از شاهزادگان هخامن از اين پس
سلطنتي را باركرده و با سه هزار سـوار و شـش هـزارتن از     ةشد و به او اطالع داد كه شاهنشاه بيشتر خزان

، ) a(؛ بوسـورث 169- 168: 1983هاموند، ( پياده نظام يوناني خودش به سوي شرق امپراطوري رفته است
كه گفتيم به شرق رفتـه در   ري آورد تا چنانداريوش سپاه خود را از نزديكي موصل به سوي   ).85: 1988

اما در ميان راه اشراف ايراني سپاه او بر او شوريدند و او را در بند  ،جا براي مقاومت با اسكندر آماده شود آن
بين اسكندر كه در تعقيب داريوش بود از قضيه آگاه شد و بـر   در اين. كردندسلطنتي را تصاحب  ةو خزان

كه آنان را به چنـگ آرد،   از اين اما پيش ،در نزديكي شاهرود به ايرانيان فراري رسيدسرعت خود افزود تا 
شاه را كشته و گريخته بودند و چون اسكندر به اردوگاه ايرانيـان وارد شـد، جسـد     ،دو تن از اشراف ايران
ـيش از نبـرد   زيـرا كمـي    ،البته اين قضيه بسيار به نفع اسكندر تمام شد. جا يافت داريوش سوم را در آن پ

 ةگاوگاميال داريوش به اسكندر پيام فرستاده بود كه اگر از حمـالت خـود بـه ايـران دسـت بـردارد، همـ       
ـِنت متصرفات ايران را كه در  َل ـادل تقريبـا ً     )Talent(غرب رود فرات قرار دارد و سي هزار ـت طال كـه مع

 1ين دخترش استاتيراا و عالوه بر شصت و دو هزار و چهارصد و هفت كيلوگرم طالست، به او خواهد داد
؛ ويلكن، 120: 1983؛ هاموند، 158و يادداشت  b ( ،1988 :75 -76(( را نيز به همسري وي درخواهد آورد

- 558 /5: 1386فردوسـي،  (باقي مانده است  شاهنامهي در روايت ا پيشنهاد آخر سايه از اين ؛)111: 1967
دي جذّاب بود كـه پـارمنيو، همـان سـرداري كـه فليـپ بـه        به ح هااين پيشنهاد. )380- 371ابيات  ،559

من اگر جاي اسكندر بودم اين ": كرد، گفت خاورميانه فرستاده بود و اكنون در سپاه اسكندر انجام وظيفه مي
من هم اگر به جاي پارمنيو بودم، " :گويند كه اسكندر در پاسخ به پارمنيو گفت مي ".پذيرفتم را ميپيشنهادها 

ست شرايطي كه داريوش سوم ا ، مهم اينبا اين حال ).73: 1973هاميلتون، ( ".پذيرفتم را ميهادها پيشناين 
نامـه   دولتي يا گزارش شاهانه كه يكي از اجداد خـداي  ةبراي صلح به اسكندر پيشنهاد كرده بود در روزنام

همين طريق با شاخ  و هيچ بعيد نيست كه اين داستان از )112: 1983هاموند، (است ضبط شده بوده است

                                                 
1. Stateira  
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ـنهادها  در ه. ي وارد روايات پهلواني ايران شده باشديو برگها اقل در نظـر  حـد  رحال اين تماس هـا و پيش
خواسته او را به دامادي بپذيرد و حكومت  ي از اشراف ايران اسكندر را به عنوان كسي كه داريوش ميا هعد

ـابر . يت كرده بـود بسپارد صاحب مشروع مناطق غربي امپراطوري را هم به او ـته شـدن    ابن ين، پـس از كش
 از اين. امپراطوري دشوار نبود ةداريوش گسترش مشروعيت اسكندر به عنوان فرمانفرماي ايران غربي بر بقي

خوبي به دست اسكندر دادند تا با كينـه   ةگذشته اشرافي كه بر داريوش شوريده و او را كشته بودند نيز بهان
  . رث مشروع داريوش سوم وانمود كنديشان، خود را واا ي ازيجو

اول اين كه خود را خونخواه و  :اسكندر براي تقويت و تبليغ مشروعيت خودش زيركانه چند كار كرد
كه پيشتر گفتيم  چنان. طنتي را نيز در حمايت خود گرفتداريوش سوم قلمداد كرد و خاندان سلجوي ِ كين

افتاد و اسكندر دستور داد كه با ايشان با نهايت احترام و  بعد از نبرد ايسوس حرم داريوش به دست اسكندر
ـير    . تشريفات سلطنتي رفتار كنند ةبا منظورداشتن كلي به همين خاطر مادر داريوش را كه جـزو حـرم او اس

 از ايـن  پـس . داريوش نيز بسيار مهربان بود ةكرد و نسبت به فرزند هشت سال خطاب مي "مادر"شده بود، 
او قول داده كه در حق ايشان پدري كند و چـون دختـران كوچـك     ةش آگاه شد به خانوادكه از قتل داريو

بعـد از آمـدن بـه    . مفصلي به ازدواج مرداني شايسته در آورد ةداريوش به سنّ بلوغ رسند، آنان را با جهيزي
ين، ابنـابر  .)170: همان(نكرد  يكدام تعد پايتخت نيز خاندان سلطنتي را در كاخ شاهي نگاه داشت و به هيچ

كوتاهي پس از مرگ داريوش، اسكندر جاي او را به عنوان رئيس و حامي خاندان شاهي به خود  ةبه فاصل
مجازات كـرد و   كه قاتالن او را دستگير و شديداًچنان  ؛)a ( ،1988 :63 -64(بوسورث(اختصاص داده بود

ـتاد    ن مذهبي براوؤش ةعايت كليبا رجسد داريوش را با احترام كامل و  ـيد فرس . ي تدفين بـه تخـت جمش
همچنين برادر داريوش را از مشاوران نزديك خود قرار داد و بدين وسيله ارتبـاط خـودش را بـا خانـدان     

، 168: 1983؛ هامونـد،  91، 85: 1973هـاميلتون،  ( كـرد مردم مسـلّم   ةشاهي در اذهان اشراف ايران و عام
170(.   

ديگر نيـز   ةايران به چندين وسيل ةاي كسب مشروعيت در جامعبه غير از آنچه كه گفته آمد، اسكندر بر
 ةپوشيد و اصرار داشت كه كلي هاي ايراني مي اول اين كه به جاي پوشيدن لباس يونانيان، لباس. متشبث شد
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ـايع در دربـار ايـران را رعايـت         كساني كه زير فرمان او بودند، از ايراني و غيـر ايرانـي، آداب و رسـوم ش
ـيله     اين دانسته ةبرخي از محققين اين كار او را نشان .)b ( ،1988 :158( )5(بوسورث(كنند اند كـه بـدين وس
مورخ يوناني . خواسته به پيروان مقدوني خود هشدار دهد كه با وجود ايرانيان احتياج زيادي به آنها ندارد مي

يوندي سياسي و فرهنگي در ميان تمايل او به برقرار كردن پ ةاين كار اسكندر را نشان) .م 120- 46(پلوتارخ 
ـاس    ةوسيل هست كه اسكندر اين تمايل خود را با داند و معتقد شرق و غرب و آسيا و اروپا مي ـيدن لب پوش

 146- 86حدود (اما مورخ رومي، آريان  ،كرده است هاي ايرانيان در دربارش ظاهر مي آيينايراني و اجراي 
اين بود كه او دچار نوعي زياده روي شرقي  ةين اعمال اسكندر نشاننويسد كه ا در رد اين تعبير مي) ميالدي

ـيري ناپـذيرش بـراي فتوحـات گونـاگون نيـز ديـده             ـتهاي س شده بوده اسـت و ايـن زيـاده روي در اش
كـه اسـكندر ظـاهر     در ايـن  حقيقت امر هرچه كـه باشـد،   )b( ،1988 :147 -148(. )6( بوسورث(شود مي

ياني كه تازه تحت حكومت او در آمـده بودنـد تغييـر داده بـوده گمـاني      خودش را مطابق ميل و ذوق ايران
هنگـام اسـكندر تعـداد     در ايـن  هاي ايراني و مراعات رسوم ايرانيـان،  زيرا به غير از پوشيدن لباس ،نيست

 اه اسكندر كـه تـا آن  قبل از ميالد، سپ 330دانيم كه پس از سال  مي. دهد ايرانيان سپاه خود را نيز افزايش مي
جا  شد، شروع به پذيرش جنگاوران ايراني كرد تا آن از سربازان يوناني و مقدوني تشكيل مي زمان منحصراً

قبل از ميالد، اسكندر سپاه به باختر كشيد، فرمان داد كه سي هزار  327كه وقتي سه سال بعد، يعني در سال 
به گـزارش  . ان به ايشان تعليم داده شودهاي نظامي مقدوني روش وتن از جوانان ايراني در لشكر او پذيرفته 

اين تغيير در ماهيت ارتش اسكندر مبين تغييري بود كه در هويـت خـود او از شـاه مقدونيـه بـه       :بازورث
بلكه  ،سپاهيان مقدوني ديگر در نظر او گروهي ويژه محسوب نمي شدند. فرمانرواي آسيا حاصل شده بود

ـيس  ] شورش سپاهيانش[وي و چنان كه در زيردستاني بودند همانند رعاياي ايراني  ـا    1در شـهر اوپ بـه آنه
ايـن  . سپاه و فرماندهان سپاه خود را از ايرانيان برگزينـد  ةتوانست كلي هشدار داده بود، در صورت لزوم مي

                                                 
1. Issus  
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ســپاه جديــد اســكندر هشــداري دائمــي بــراي مقــدونيان ارتــش او محســوب  ] نيمــه ايرانــي[ســاختار 
 )7(.)85: 1973؛ هاميلتون، a ( ،1988 :99(بوسورث (شد مي

ـياري از كـارگزاران      اسكندر پس از پيروزي بر داريوش سوم و در دست گرفتن زمام امـور ايـران، بس
و  1هاي آريان از طريق گزارش. در مقام خودشان باقي گذاشت ،ي او را پذيرفته بودنديايراني را كه فرمانفرما
نه شوش معروف بلكـه شـهري    سوسيا، كه احتماالً نامبه  دانيم كه ساتراپ شهري مي 2كورتيوس روفوس

فراي، (نزديك توس در خراسان بوده است، پس از استيالي اسكندر به فرمان او در منصب خود باقي ماند
هاي ماد و خراسان و گرگان را نيز دوباره به حكومت بر  ين شخص، اسكندر ساتراپا جزه ب .)127: 1963

ين سياست نه تنها احتمال شورش ايرانيان را تقليل داد، بلكه تداوم سنت اتخاذ ا. نواحي خودشان گماشت
   .ديوانساالري و اداري ايران را نيز تأمين كرد

ـپاه او را يونـاني     ،ست كه مـا ايرانيـان  ا رابطه بايد گفته شود اين در اين مطلب آخري كه اسـكندر و س
امـا   ،ام گهگاه همين كار را كرده ،سنّت شده است مقاله به خاطر اين كه اين كار در اين خوانيم و من هم مي

بلكه از اهالي مقدونيه بود و ميان مقـدونيان و يونانيـان در آن    ،ست كه اسكندر يوناني نبودا واقعيت امر اين
زمان نوعي خصومت شديد قومي وجود داشـت چنـان كـه يونانيـان بـه مقـدوني هـا بـا چشـم تحقيـر           

ـاهر تمـدن محسـوب مـي    نگريستند و ايشان را قومي ده مي ـتند  اتي و نادان و عاري از مظ برخـي از  . داش
كردند به دليل همين ضديت  مورخين معتقدند كه سربازان مزدوري كه در ارتش داريوش سوم خدمت مي

ي از يگـان هـاي   ا در مقابل سپاه اسـكندر كـه آميختـه   به شدت  ،قومي كه ميان آنها و مقدونيان موجود بود
گذشته، خود اسكندر هم به علت مقدوني بودنش، بـه   از اين. ود مقاومت به خرج دادنديوناني و مقدوني ب

ـپاه او  اين دشمني ميان اسكندر مقـدوني و يونانيـاني كـه    . يونانيان ارتش خود اعتماد چنداني نداشت در س
مناصـب و   در تمايل اسكندر به استخدام ايرانيان و نگاه داشتن اشراف ايرانـي بـر   كردند، حتماًً خدمت مي

مقامات پيشين خودشان تأثير زيادي داشته است و اين كه كم كم تعداد ايرانيان ارتش اسكندر افزايش يافت 
                                                 

1. Arrian  
2. Curtius Rufus  
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حقيقـت امـر   . نيز بايد معلول همين بي اعتمادي او به سربازان و سرداران يوناني خودش بوده باشد
  .يونانيان اعتماد داشت كه اسكندر به ايرانيان بيش از ستا اين

نزديكان او كه در حيات خودش آغاز شده بود، پس  شدن نيروهاي اسكندر و مخصوصاً نيايرا
 يزه شدن اشراف و جنگاوران ايرانيبه موازات اين ايراني شدن نوعي هلن. از مرگ او نيز ادامه يافت

منـد بـا   ست كه هرگاه دو فرهنگ نيروا طبيعي. ايراني هم در حال تكامل بود ةو به تبع ايشان، جامع
اسكندر به ايران با  ةبه نوعي كه فرهنگ ايران و يونان در طول حملكنند، مخصوصاً  هم برخورد مي

پذيرنـد و تـأثيرات ايشـان نيـز      ها از هم تأثير مي يكديگر تماس يافتند، شكي نيست كه اين فرهنگ
شخصـيت  يكي از اهم تأثيرات تماس ايرانيان و سپاه اسـكندر ايـن بـود كـه     . تأثيراتي متقابل است

شاهي بومي و ايراني  به صورتوطن ما بشود و در آن فرهنگ  ةاسكندر وارد فرهنگ ادبي و عاميان
شناسي نسبت به اسـكندر ديـده    شاهنامهآميزي كه در تحقيقات  ين نظر خصومتابنابر. جذب گردد

 جديـدي  ها و اعتقـادات  چندان قديمي ندارد و بيشتر معلول ندانم كاري ةنظر بنده ريشه شود، ب مي
  .وجود آمده استه ست كه تحت تأثير پذيرش بي چون و چراي برخي سنن سخيف غربي در ما با

ها يادداشت  

 ةتاريخ ده هزارسـال  ).1380(). ويراستاران( العابدين زين ،آذرخش؛ عبدالعظيمرضايي، مثالً نگاه كنيد به  - 1
 .اين كتاب به چاپ سيزدهم رسيده است. اقبال: تهران. مجلد 4. ايران

: تهـران . اسكندر و ادبيات ايران و شخصيت مذهبي اسـكندر  ).1364(.نگاه كنيد به صفوي، سيد حسن - 2
بنگـاه ترجمـه و نشـر    : تهران. روايت فارسي كاليستنس دروغين: اسكندرنامه ).1343(.اميركبير؛ افشار، ايرج
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the Great (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p.156; J. R. 
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