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  چكيده

ـبهم   / كتابي است كه نام نويسنده االرب في اخبار الفرس و العرب نهاية نويسندگان و زمان تـأليف آن م
ه، عبـداهللا بـن مقفّـع،      ،آمدن اين كتابدر فراهم. ستا وب بن قريـنويسندگاني همچون عامر شعبي، اي

حـدود   و .ـ ه142پيش از سال  ،. ـ ه75سال (اند و سه دورة زماني اصمعي و ابوالبختري سهمي داشته
- ويژه بخشبه - به هر روي اين كتاب . توان براي تأليف آن درنظر گرفترا مي.) ه193- 170هاي سال

ـيرالملوك  ترين منبع در شناخت مهم - استهايي كه از زبان ابن مقفّع روايت شده آن تبـع  وي و بـه  س
ـا واسـطة    شاهنامةجا كه از آن. دورة ساساني است نامةخداي ـاهنامة ابومنصـوري  فردوسي نيز ب بـه   ش
گزيده شده تا بتوان بـه سرچشـمة   برشاهنامه و  االربنهايةرسد، داستان دارا و اسكندر از  مي نامهخداي

توان دريافـت  با بررسي تطبيقي داستان اسكندر و دارا در اين دو كتاب مي. اصلي اين دو روايت پي برد
ـا نگـرش   ا ام دقيقا همان روايت ابن مقفّع است، روايت فردوسي در هستة اصلي داستان، كه فردوسي ب

  .استرده و در عوض جزئياتي را به آن افزودهآمده، حذف كداستاني مطالبي را كه به كار وي نمي
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  مقـدمه

هاي اوست سبب جهانگشاييپسر فيليپ يوناني كه شهرتش به.) م. پ 323- 356(شخصيت اسكندر 
توان گفت يك نوع ادبي اي كه ميگونهبه ؛استادبيات جهان داشته، تأثير شگرفي بر )William, 2011:نك(

- 360( 1كاليستنس). 1390؛ كيواني، Briant, 2011: نك(است را به وجود آورده» اسكندرنامه«جهاني به نام 
نگار و فيلسوف يوناني و خواهرزادة ارسطو، نخستين كسـي اسـت كـه كتـابي دربـارة      تاريخ ،.)م. پ 327

چهار قرن بعد فردي ديگر به نام كاليستنس . نمانده است، اما از اين كتاب چيزي باقي نوشتهندر زندگي اسك
نويسد كه كند و داستان زندگي وي را از نو ميآوري ميهاي پراكندة اسكندر را دوباره جمعدروغين داستان

  ).مقدمة ايرج افشار ،1387البركات، ابي(رسد مياين روايت در روزگار ساساني به سرزمين ايران 
كارنامة اردشير در متون پهلوي از جمله  - 1: در زمان ساسانيان دو رويكرد نسبت به اسكندر وجود دارد

كه نوشتة موبدان ) 3، بند 1بخش : 1382ژينيو، ( نامهارداويرافو ) 6، بند 7بخش : 1378وشي، فره( بابكان
هـا  نامهدر خداي - 2 ؛شودياد مي» گجسته«ي و با لقب عنوان شخصيتي اهريمنزردشتي است، از اسكندر به

دربارة وجود اين ). 22- 19: 1388خالقي مطلق، ( )1(اسكندر شخصيتي ايراني، فرزند داراب و برادر داراست
  : توان آنها را به دو دستة كلي تقسيم كرداست كه مينظريات متفاوتي ارايه شده نامهخدايداستان در 

 نامـه خدايبرآنند كه داستان اسكندر در ... و مطلق ققان همچون نولدكه، صفا، خالقيشماري از مح - 1
آمده، در سدة هفتم ميالدي  شاهنامهگونه كه در نولدكه معتقد است داستان اسكندر اين. استوجود نداشته

گردانيده شـد و از  سپس از پهلوي به عربي و از عربي به فارسي بر. بود از يوناني يا التين به پهلوي درآمده
: 2537نولدكـه،  (اسـت  نبوده نامهخداي راه يافت؛ بنابراين داستان اسكندر در شاهنامة ابومنصوريجا به آن
ـتر كتـب     شاهنامة ابومنصوريهمچنين به گفتة صفا، از آنجا كه نويسندگان  ).44 ـا بيش كه مأخذ اصلي آنه

ناچـار از  اند، فردوسي براي پركـردن ايـن بخـش بـه    پهلوي بوده، از داستان اسكندر سخني به ميان نياورده
خالقي ). 199: 1384صفا، (است داستان مشهوري كه در اين ايام دربارة اسكندر وجود داشته، استفاده كرده

 نبوده و توسط يكي از مترجمـان  نامهخدايمطلق نيز به پيروي از نولدكه بر آن است كه داستان اسكندر در 
  ).31- 29: 1386خالقي مطلق، (است به متن افزوده شده  آن را شاهنامة ابومنصوري

                                                 
١- Callisthenes  
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بود، در اواخر دورة ساساني از داستان اسكندر و فتوحات او كه به يوناني نوشته شدهتفضلي به نظر  - 2
: 1377تفضّلي، (شد به كار گرفتهنامه خدايو همين ترجمة پهلوي در تدوين شده يوناني به پهلوي ترجمه 

304 -305 .(  
تـرين و  عنوان يكي از بنيـادي به هر روي اين داستان پس از اسالم وارد زبان عربي و فارسي شده و به

ــاحقي، (يابــد اي عرفــاني مــيهــاي داســتاني، چهــرهتــرين شخصــيتمحــوري و ) 128- 124: 1386ي
دو نمونه ). 353- 343: 1384صفا، (آورد هاي منظوم و منثوري را در ادبيات فارسي به وجود مي اسكندرنامه

و  )2(في اخبار الفرس و العرب االرب يةنها ها دربارة زندگي اسكندر روايت ابن مقفّع درترين روايت از مهم
  .است شاهنامهروايت فردوسي در 

شـده، مـورد    برگزيـده شاهنامه و  االربيةنها كه از) اسكندر و دارا(در اين مقاله بخشي از داستان اسكندر 
ـان ابـن     االربيةنهاروايت . آشكار شود نامهخدايگيرد تا رابطة اين داستان با ميبررسي تطبيقي قرار  كـه از زب
ـاهنامة ابومنصـوري   روايت فردوسي نيز از طريق . باشد نامهخداياي از تواند ترجمهمقفّع بيان شده، مي بـه  ش

ـا ابن مقفّـع در  پرسش اصلي آن است كه آيا با توجه به روايت  در اين جستار .رسدمينامه خداي  االربيـة نه
  ؟ استبوده نامهخداي، شاهنامة ابومنصوريو نيز  فردوسي شاهنامةتوان گفت كه مأخذ داستان اسكندر در مي

 بررسي تطبيقي روايت ابن مقفع و فردوسي

        داراب و دختر فيليفوس - 1
 ). 1س /110: 1375، ... االربيةنها(اسكندر اختالف دارند ها در نسبعرب: گويدبن مقفع ميعبداهللا  - 1- 1

ــ :شاهنامه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ

اين سخن . در داراي دارا بودشاه و برابهمنگويند او فرزند نشمندان پارس ميبزرگان و دا - 2- 1
  ).3- 1 س /110: همان(را خواستگاري كرد روم، دخترش را پسر بهمن از فيليفوس، پادشاهجاست كه دا آناز

 تــو يكــي دختــر اســتةپــردپــس
ــواني ورا  ــاري كـــه ناهيـــد خـ  نگـ
ــاژ روم   ــا ب ــن ده و بفرســت ب ــه م  ب

  

ــانوان افسرســت      ــارك ب ــر ت  كــه ب
ــاني ورا   ــن نشـ ــگ زريـ ــر اورنـ  بـ

 رنج مـاني بـه بـوم   چو خواهي كه بي
  

  )75- 73/ 521/ 5: 1384فردوســي، (
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  ).3/ 110(او درآورد فيليفوس دخترش را به ازدواج - 3- 1
   ادــها كرد يبه قيصر بر آن گفته  ادـد و آمد چو بفرستاده بشني

 اه ـو را چو شا ه داماد باشد مرـك   بدان شاد شد فيلقوس و سپاه

  )77- 76/ 521/ 5: همان(  
  زادن اسكندر - 2

ن فرمان داد كه او را بنابراين به سرپرست زناسي، بوي بدي از او استشمام كرد؛ دارا پس از عرو - 1- 2
درمان كردند و مقداري از آن بو از بين  را با تخم گياهي به نام اسكندر او. بوي بد از بين برودتا  درمان كند

    ).  4/ 110(رفت
ــهريار ــا ش ــاه ب ــد م ــه ب ـبي خفت  شـ
 همانـــا كـــه بـــرزد يكـــي تيـــزدم 
ــد  ــده را خواندنــ ــكان داننــ  بزشــ

 كـــام بـــود ةگيـــايي كـــه ســـوزند
 بماليـــد بـــر كـــام او بـــر بزشـــك

ت بوي و كامش بسوخبشد ناخوشي
  

 پر از گوهر و بوي و رنگ و نگـار  
ــاه از آن دم ــد دژمشهنش  ...زدن ش

 ...بنزديــــك ناهيــــد بنشــــاندند
 به روم انـدر اسـكندرش نـام بـود    

 بباريد چنـدي ز مژگـان سرشـك    
كــردار ديبــا دلــش برفروخــت ه بــ

                   )5 /524 /95 -103(  
بو او را رها كرد و دارا به سبب آن . شدردار او با بستر و دختر ازپس از آن دارا با او هم -2-2

بـا آن  و از نام گياهي كـه  او پسري به دنيا آورد . زگرداندفيليفوس، پادشاه روم، با به نزد پدرش
    ). 7-5/ 110(كودك ساخت و او را اسكندر ناميددرمانش كردند، نامي براي 

چهـراگر چند مشكين شد آن خوب
دل پادشــا ســرد گشــت از عــروس  

چهـر  و نه ماه بگذشت بـر خـوب  چ
ـاالي ارونــد و بويــا بــرش      بــه بـ

  

 دژم شـــد دالراي را جـــاي مهـــر   
ــر  ــازش بـ ـتاد بـ ــوس فرســ  ...فيلقـ

 مهــريكــي كــودك آمــد چــو تابنــده 
ــادرش    ــدي م ــي خوان ــكندر هم  س

                     )5 /524 /104 -108( 
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  ). 8- 7/ 110(شدوب ميتنها به او منسپدربزرگش فيليفوس پرورش يافت و  اسكندر نزد - 3- 2
 همي گفـت قيصـر بـه هـر مهتـري

ــام دارا  ــس نـ ــاورد كـ ــر نيـ ــه بـ بـ
همي ننگش آمد كه گويـد بـه كـس    

  

 كــه پيــدا شــد از تخــم مــن قيصــري 
ــدر    ــر پ ــود و قيص ــر ب ــكندر پس  س
ــس    ــرد ب ــن ك ــد م ــه دارا ز فرزن  ك

                     )5 /524 /110 -112( 
ـبب خـردش بـه او    پدربزرگش فيلي .هنگ شدراي و كامل و بافرخوش او نوجواني - 4- 2 فوس به س

هنگامي كه مرگ فيليفوس . را به او سپردر سرپرستي داد و ادارة سرزمينش و او را در همة امو انس گرفت 
او را جانشين خود در  - گرفتن امور آگاه شد قدرت اسكندر در برعهدهپس از آنكه از توانايي و  –فرارسيد
رادهند و تسليم فرمـان  داد كه به او گوش ف س از خود ساخت و به مردم دستورر پدار اموو عهده پادشاهي
  ). 11- 8/ 110(او باشند

يـن نيـز چنـدي بگشـتاسپهر اندر
ــت   ــرواني گرفـ ــكندر دل خسـ سـ
ـتي قيصــرش     فــزون از پســر داشـ
خــرد يافــت لختــي و شــد كــاردان  
ــوس   ــس فيلق ــت از پ ــد گش  وليعه

  

ــهز هر  ــت اگونـ ــاليان برگذشـ  ي سـ
ــ ــخن گفـ ــتسـ ــواني گرفـ  تن پهلـ

ــرش  ــواني بـــ ـتي پهلـــ  بياراســــ
ـياردان  ـيوار باســــنگ و بســـ  هشـــ

ــوس   ــدار او داشــتي نعــم و ب ــه دي  ب
                     )5 /525 /119 -123( 

جز به دست آوردن پادشاهي پدرش، دارا پسـر  ه فيليفوس درگذشت، اسكندر هدفي هنگامي ك - 5- 2
ا گردآورد و براي نبرد با برادرش، داراي دارا، به سوي عراق نداشت؛ بنابراين اطرافيان خود و مردم ر بهمن،

    ). 13- 12/ 110(به راه افتاد
ــ:شاهنامه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     ـ

  اسكندر و ارسطاطاليس     - 3

ــود   اسكندر پسر دارا نبود، بلكه پسر: گويندروميان مي - 1- 3 ــرا اگــر اســكند ،فيليفــوس ب ر پســر زي
  ). 14- 13/ 110(ساختفيليفوس نبود، هرگز او را جانشين خود نمي
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ــ:شاهنامه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ
ـت  كندر به پادشاهي رسيد، بر مردمهنگامي كه اس - 2- 3 ـاوز مـي  و رعيتش بسيار س نمـود و در  م و تج

    ). 16- 15/ 110(رفتاري ناپسند داشتسرزمينش 
اسكندر از همان روز نخست، پادشاهي دادگر و مهربان  شاهنامهآمده، در  االرب يةنهارخالف آنچه در ب

  :است
ــوس ــه فيلق ــدر آن چندگ ــرد ان بم
ــا برنشســت    ــه تخــت ني ــكندر ب س

  

ـ      سؤبه روم اندرون بود يـك چنـد ب
 بهي جست و دسـت بـدي را ببسـت   

                         )5/531 /25 - 26( 
كرد كه بازماندة صالحان ارسطاطاليس زندگي مي اسكندر در آن بود، مردي به نام شهري كه در  - 3- 3

         ). 17- 16/ 110(فردي زاهد و عابد بودو 
  كامخردمند و بيدار و گسترده                    حكيمي كه بد ارسطاليس نام 

)5/532/27(  
ت و در حضور فرماندهان و د، به نزدش رفرسير ستم و بدرفتاري اسكندر به او هنگامي كه خب - 4- 3

مان نسبت به پروردگار، اي بندة ستمگر و نافر: اه او وارد شد و بدون ترس گفتسرزمينش به جايگبزرگان 
آيا از خـدايي كـه   . زودگذر و ناپايدار استات به سلطنتي كه به تو داده شده حال آنكه پادشاهياي مغرور 

ترسي؟ آيا شيد، نميپادشاهي و سلطنت بخ  اسب ساخت؛ بر تو احسان نمود وتنو اندام تو را متو را آفريد 
ـ از پادشاهاني  ـتند؛ آنـان كـه   د كه پيش از تو بودند و نابود شدند و بدون فرزن پادشـاهي و نيـروي    درگذش

خوري مينآنان  گيري؟ آيا تو همانندمانع مرگ آنان نشد، عبرت نمي برايشان نداشت وسلطنتشان سودي 
بـه بـدترين    ملحق خواهي شـد و به زودي به آنان پيوسته، به خاك خدا بترس كه تو نيز پوشي؟ از و نمي

/ 110!( سودي نخواهد داشتگذرند و پشيماني برايت تو نمي در آن حال از گناه. جايگاه بازخواهي گشت
    ). 6- 1/ 111؛ 19- 18

رايبــه پــيش ســكندر شــد آن پــاك
ــادكام     ــر ش ــاي مهت ــت ك ــدو گف ب

ـيار ديـد      كه تخت كيي چـون تـو بس

ـاي    ــت جـ ــا و بگرف ــرد گوي ــان ك  زب
 يــن كــار تــاما همــي كــن نگــاه انــدر

 ي بــا كســي آرميــد  نخواهــد همــ 
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ـاي ـيدم بـه ج هرآنگه كه گـويي رس
تـرين كـس تـويي    چنان دان كه نادان

ــاك را زاده  ــم خ ـاكيم و ه ــم ا ز خـ ي
اگــر نيــك باشــي بمانــدت نــام     
ــدروي   وگــر بــد كنــي جــز بــدي ن
ـترس     ــاه را دسـ ــود ش ــي ب ــه نيك ب

  

ــاي  ــرا رهنمـ ــه گيتـــي مـ ــد بـ  نبايـ
 اگــــر پنــــد داننــــدگان نشــــنوي

ــدو داده  ــارگي دل بـ ــه بيچـ ــما بـ  يـ
ــادكام   ــوي ش ــر ب ــي ب ــه تخــت كي  ب
ـبي در جهــان شــادمان نغنــوي      شـ

ـته   سـت كـس   ا به بدروز گيتـي نجس
                          )5/532/28 -36( 

  

بـه زودي تـو را   : د و به آن بنـدة صـالح گفـت   شا شنيدن آن سخنان بسيار خشمگين اسكندر ب - 5- 3
          ). 1/ 111(خواهم كردمجازات 

  :دهدپذيرد و او را مورد لطف خود قرار مياسكندر، ارسطاطاليس را مي شاهنامهدر 
ــن پســند آمــدش  ســكندر شــنيد اي
بــه فرمــان او كــرد كــاري كــه كــرد  
بـــه نـــو هـــر زمـــانيش بنـــواختي 

  

ــرّســخن  ــوي را ف ــدش و گ ــد آم  من
ــ ــردز بـ ــگ و نبـ  زم و ز رزم و ز ننـ

ــاختي      ــت بنش ــر تخ ــي ب ــو رفت چ
                           )5/532/37 -40( 

در روز چهـارم  . دهـد كـه او را زنـداني كننـد    ميفرمان اسكندر با شنيدن سخنان ارسطاطاليس  - 6- 3
شدن از كندر با آگاهاس. برداي به فرمان خداوند سقف زندان را گشوده، ارسطاطاليس را به منزلش ميفرشته

هنگامي كه آنان بـه ارسـطاطاليس نزديـك    . روداين ماجرا همراه شماري از معتمدانش به جستجوي او مي
از به هوش آمدن  شود و پسميهوش اسكندر بي. سوزاندفرستد و همه را ميآتشي مي شوند، خداوندمي

ـان بزرگـان   پس از آن اسكندر بـه . كندرود و توبه ميبه سوي ولي خدا مي سـرزمين، فرمانـدهانش و    فرم
پـس از آن  . پذيرنـد مـي  خواند و آنان دعـوت او را سربازانش را به پرستش خداوند و پرهيز از ستم فرامي

نويسد و آنان را به پرستش هاي شرق و غرب و دور و نزديك مياي براي پادشاهان سرزميننامه ،اسكندر
  ).114- 111(خواندخداوند فرامي

ــ:هشاهنام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ



 اول شمارة                                     )و علوم انساني سابقادبيات (جستارهاي ادبي                                                      8 

 

ايان را رها كرده، خداوند و خورشيد و ديگر خدخواهد آتش اي به دارا از او مياسكندر در نامه - 7- 3
را نـابود خواهـد      او رد، پادشـاهي خواستة او را نپـذي دهد كه اگر اسكندر به دارا هشدار مي. را بپرستديكتا 

            ). 7- 1/ 115(ساخت
بنا بر روايت فردوسي ابتدا دارا فردي را براي . نشاني از نامة نخست اسكندر به دارا نيست شاهنامهدر 

  :فرستدگرفتن باژ به روم مي
ـتاده ــه روزي فرسـ ــد ك ــان ب  ياچن

ــه روم  ــد بــ  ز نزديــــك دارا بيامــ
  

 يا دل آزادهگــوي و روشــن ســخن 
كجـــا بـــاژ خواهـــد از آبـــادبوم    

                         )5 /532 /41 -42( 

  دارا و باژخواهي از اسكندر - 4

 و اندازة خود پا دهد كه از حدهشدار مي شود و به اودارا با خواندن نامة اسكندر، خشمگين مي - 1- 4
تر بود، به چيرگي ما گردن نهاد و با  بزرگپدرت كه در سلطنت از تو ... «: گويدپس از آن مي. فراتر نگذارد

فرستاد هريك چهل مثقال بود، براي ما مياو هرسال هزار تخم طال كه وزن . با ما صلح كردرستادن فديه ف
  ).15- 8/ 115( »...او واگذار نموديمو دست برداشتيم و سلطنتش را به سبب از سرزمين ا و ما به آن

ب، پدر دارا، پس از تنها به درخواست باژ اشاره شده، اما در پادشاهي دارا شاهنامهدر اين بخش از 
  :استخواستگاري از ناهيد، دختر پادشاه روم، از نوع و مقدار باژ نيز سخن رفته

ــاه ــه ش ــالي ك ــد س ــر آن برنهادن  ب
ــ ــدهزار  ةز زر خايــ ريختــــه صــ

ــه  ــال هــر خاي ــرده مثق ــيچهــل ك  ي
  

ـپاه    ــه دارد ســ ــر كـ ـتاند ز قيصـ  ســ
ــاهوار   ــوهري شـ ــي گـ ــا هريكـ  ابـ

ــه   ــوهر گرانمايـ ــز گـ ــان نيـ ي ا همـ
                       )5 /521 /79 -81(  

هاي طال را كـه   ان دادي آن تخمفرم... «: نويسدميبخشي از نامة خود در پاسخ دارا اسكندر در  - 2- 4
نزد داشت، به را از سرزمينم بازمي ساخت و شرّ توميفرستاد و با آن خشم تو را دور فيليفوس براي تو مي

ها تخميافتن به آن ند و راهي براي دستمردند و نابود شدگذاشتند، ميهايي كه تخم مرغ! بدان. تو بفرستم
    ).21- 19/ 115(  »...خوانمنيست؛ بنابراين تو را به نبرد فرامي
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ـيش سـكندر بگفـت آن سـخن به پ
ــوي    ـيش دارا بگ ــت رو پـ ــدو گف ب
كه مرغي كه زرين همي خايـه كـرد   

  

ــاژ كهــن      ــد ســكندر ز ب ــي ش  غم
 نـگ و بـوي  كه از باژ ما شـد كنـون ر  
ــي    ــاژ ب ــر ب ــرد و س ــرد بم ــه ك  ماي

                        )5 /532 /43 -45(  
  ج

مـرد بـراي    پس از آن اسكندر اطرافيان خود و مردمش را گرد آورد و همراه با هشتصـد هـزار   - 3- 4
          ). 1/ 116؛ 23/ 115(عراق آماده شدحركت به سوي 

  ...پيش ايشان براندسخن گذشته         سكندر سپه را سراسر بخواند 
  كرش ساز كردـرمود تا لشــبف          ردـــاز كــا بـهاي نيسر گنج

 )5 /533 /47 - 51(  
ـنج نفـر از خردمنـدان   نويسد و باي مينامهرسد، هنگامي كه خبر حركت اسكندر به دارا مي - 4- 4  ا پ

ـتد تـا   راي اسكندر مـي اي پر از كنجد بكيسهمرواريدي درخشان، گوي و چوگان و صندوقي از طال،  فرس
اي فرستادگان را بـا هـدايايي نيكـو و كيسـه    اسكندر نامه را خوانده، . زمايدفهم اسكندر را با آنها بياخرد و 

نخست براي خانواده، خويشـان، امـوال و   را پس از خواندن نامة اسكندر، دا. گردانددارا بازميخردل به نزد 
هزار مرد را براي محافظت كند و دوازدهماندهانش همدان را بنا ميهاي خود و خانوادة بزرگان و فرگنجينه

  ).118- 116(شودسپس با خيالي آسوده آمادة نبرد مي. گمارداز آنان مي
رود، امـا  با شـماري از روميـان و هـدايايي گرانبهـا بـه نـزد دارا مـي        عنوان فرستادهاسكندر بهشاهنامه در 

ـبانه از    . شناسندد و اسكندر را ميگردنفرستادگان به نزد دارا بازمي به اين ترتيب اسـكندر و همراهـانش ش
  ).148- 69/ 540- 535/ 5(گريزندسپاه دارا مي

  آمدن اسكندر به جنگ ايران - 5

  براي رويارويي با او بيرون آمد روان شد و دارا سوي عراق ربازان و لشكريانش بهاسكندر با س - 1- 5 
)117 /19 -20 .(       

ـنيد دا ــو بشـ ــكر ز رومچ ــه لش ــوم    را ك ــرز و ب ــدين م ــد ب ــد و آم  بجنبي
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ـپاه  برفتنــد از اســطخر چنــدان سـ
ــرات  ــه پــيش ف  چــو آورد لشــكر ب

  

ــت راه    ــاد بربس ــر ب ــزه ب ــه از ني  ...ك
ــات     ـيش از نب ــود بـ ــدد ب ـپه را ع سـ

                     )5 /534 -5 /64 -67( 

  جنگ اول دارا با اسكندر - 6

  لشكر خود فيل و درندگان شكاري  دارا پيشاپيش. ه يكديگر رسيدندنزديكي عراق بدو گروه در  - 1- 6
    ). 1/ 118؛ 20/ 117(بودپوش را نگاه داشتهسالح

بـــه پـــيش ســـپاه آوريدنـــد پيـــل 
ـيش      سواران جنـگ از پـس و پيـل پ

  

ــ   ــله جهــان شــد ب ــاي ني  كــردار دري
ــان خــويش  ــه دل از ج ــه برگرفت  هم

                    )5 /541 /156 -157(  

ـا    با هم جنگيدند تا ايـن  شدت دو لشكر رو در رو ايستادند و هفت روز به - 2- 6 كـه گروهـي از آنه
    ). 1/ 118(از بين بردندبرخي ديگر را 

 تو گفتي هـوا خـون خروشـد همـي
ـاش     جـوي به يك هفتـه گـردان پرخ

ــره  ــد يكــي تي ــه هشــتم برآم ــردب  گ
ســــپاه بپوشــــيد ديــــدار ايــــران

  

 ...زمين از خروشـش بجوشـد همـي    
ــدر آورده ــه روي انـ ــد رويبـ  بودنـ

 سـان كـه خورشـيد شـد الژورد     برآن
نديدنـــد جـــز خـــاك آوردگـــاه    

                  )5 /541 /158-164(  
گريخـت و بـه مـدائن     مانـدة سـربازانش  بـاقي دارا همراه . وزي با اسكندر بودسرانجام پير - 3- 6
  ). 2/ 118(رفت

ــد روي ــدار دارا بپيچيــــ  جهانــــ
ـپاه  بــه رود فــرات انــدر    آمــد سـ

  جج

 هــم آن نــامور لشــكر جنگجــوي    
ــاه  ــزان برفتنــــد از آن رزمگــ گريــ

  

)5 /542 /165 -166(  
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نـد تـا ايـن كـه     جاي شهرهايش فراخواندجايتا مردم را از سرتاسر سرزمين و او كس فرستاد  - 4- 6
به نبرد آمـاده   دارا براي بازگشت. گردآمدندستين سربازاني كه با او بودند، مرد عالوه بر نخد هزارهزار وحد
     ). 4- 3/ 118(شد

ــت ــكندر برف ـيش س ــو دارا ز پـ چ
ــد  ـان را بخوان ــران و مهـ ــران س  از اي
ــرد  ــاد كـ ــكر آبـ ــاه را لشـ ــر مـ  سـ

ن ســو گذشــت  ادگربــاره از آب ز
  

ــت    ـتاد تف ــواران فرسـ ــو س ــه هرس  ب
 دهــــان را بخوانــــددرم داد و روزي

ــرد  ــاد كـ ــر از بـ ــداران پـ ــر نامـ  سـ
ــن  ــرآن په دشــت بياراســت لشــكر ب

  

  )5 /542 /172-175(  
  جنگ دوم دارا با اسكندر - 7
ازاني كه شمار آن را جـز خداونـد   شد و دارا با سربپرتالش و جدي به سوي او روان  اسكندر - 1- 7 
ـيدن   دو گروه در ساحل فرات . يارو شددانست، با او رونمي د و بـه سـختي بـا يكـديگر     بـه يكـديگر رس

    ).6- 4/ 118(شنيدآن را نخواهند  گونه كه شنوندگان هرگز همانندآن ؛جنگيدند
ــد ــكر بران ـنيد لش ــو بشـ ــكندر چ س
سپه را چو روي انـدر آمـد بـه روي    
 سه روز اندر آن رزمشان شد درنـگ 

  

ــذيره شــد و ســازش آن  ــد پ  جــا بمان
 زمــان و زمــين گشــت پرخاشــجوي

جـاي تنـگ    گشت كزكشته شـد چنان
                     )5 /543 /176 -178( 

كرد و همراه با اومت ميدارا مق. شكست دادندان بسياري را كشتند و آنان را  روم ايرانيسربازان  - 2- 7
نديد و بر جان خود  و جنگجويي با خوده ياريگر او آنقدر جنگيد ك. جنگيدو ياران وفادارش ميمحافظان 
  ).9- 6/ 118(پشت كرد و همراه با خانواده و خويشان و سربازان دليرش گريخت ؛بيمناك شد

ــد ـته شـ ــان كشــ ــراوان از ايرانيـ فـ
ــاه  ــت از آوردگـ ــر از درد برگشـ  پـ

  

ــد   ـته شـ ــانجوي را روز برگشــ  جهـ
 چو ياري نـدادش همـي هـور و مـاه    

                     )5 /543 /179 -180( 
  ). 9/ 118(را دفن كنندد ياران خود و ياران دارا همگي اسكندر فرمان دا - 3- 7
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ــ:شاهنامه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ
خـاطر  آسوده! اي مردم: هدها ندا دآن سرزمينداد كه در ميان مردم و ساكنان  او به منادي فرمان - 4- 7
- مردم عـراق آسـوده  . امان استهايتان در زمينفرزندان و ها، اموال،  ن جا. رسدكه زياني به شما نميباشيد 

    ).11- 9/ 118(خاطر شدند و آرامش يافتند
خروشـــي برآمـــد ز پـــيش ســـپاه
ــت   ـيم و آزار نيس ــن بـ ــما را ز م  ش
ــويش    ــوان خ ــه اي ــن ب ـيد ايم  بباشـ

   

 كـــرده راهكـــه اي زيردســـتان گـــم 
ــت      ـار نيس ــما كـ ــا ش ــرا ب ـپاه م  سـ

 سپرده تـن و جـان خـويش   به يزدان 
                     )5 /543 /182 -185( 

  ). 12- 11/ 118(يار ميان آنان تقسيم كردبسهاي داد و غنيمتسپس به يارانش پاداش گرانبها  - 5- 7
 ســكندر بيامــد بــه دشــت نبــرد
ـيد بـــر لشــكرش خواســـته    ببخشـ

  

 ســر گــرد كــرده همـه خواســته ســرب  
ــ نيـــرو ســـپاهي شـــد آراســـته ه بـ

                     )5 /543 /187 -188( 
    ).12/ 118(مدائن اقامت گزيداسكندر حدود چهارماه در عراق، نزديك  - 6- 7

ــدر ــر چــار مــاهببــود ان ــوم و ب  آن ب
  

ن آســوده شــد شــهريار و ســپاه وچــ 
                            )5 /543 /189(  

فارس رفت و در اصطخر اقامت گزيد و فرستادگانش را به سراسر شهرها فرستاد تـا  دارا نيز به  - 7- 7
چنان نـزد او  بنابراين آن مردم خشمگين شدند و چيرگي روم بر سرزمينشان را برنتافتند؛. مردم را گردآورند

  ). 14- 13/ 118(دانستنمي  - تبارك و تعالي - گرد آمدند كه شمارشان را جز خداوند
ــود ــه ب ــر از نال ــران پ ــهر اي ــه ش هم
ــطخر   ــهر س ــه ش ــد ب ــرم بيام  ز جه

ـتاده ــوي  ا فرسـ ــر س ــر ه ــت ب  ي رف
ــوان شــاه   ــه اي ســپاه انجمــن شــد ب

  

 به چشم اندرون آب چـون ژالـه بـود    
 بــدو بــود فخــر  كــه آزادگــان را   

 بــه هــر نامــداري و هــر پهلــوي    
نهادنـــد زريـــن يكـــي زيرگـــاه    

                     )5 /544 /193 -196( 
    اي كوچك را روي هم قرار دادند؛ هبالش. يافتكان پهناوري در ميان آنان حضور دارا در م - 8- 7
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  هايشهايش بر گونه كه اشكيها رفت و خطابه آغاز كرد، درحالدارا، پادشاه ايران، بر باالي آن بالش
  ).17- 15/ 118(گريستاش ميجاري بود و بر از دست رفتن پادشاهي

چــو دارا بــر آن كرســي زر نشســت
ــران    ــاي مهت ــت ك ــان گف ــه ايراني  ب
ــت   ــار چيس ــن ك ــا راي اي ــد ت  ببيني

  

ــردان خسروپرســــت   ــد گــ  برفتنــ
 خردمنــــد و شــــيران جنگــــاوران

درد وچنـدي گريسـت    گفت بـا همي
                     )5 /544 /197 -199( 

ايـن گريـز   ! وران و جنگاوراناي آزادگان، نيزه. يافتة گريزپاستبخت بهتر از نجاتكشتة نگون - 9- 7
آيا برايتان گـذرگاه و  . بدون شكيبايي و بهانه چيست؟ اشرار شما را همچون دوري شب و روز دور راندند

ـنود    . شمشير برنده و درخشان وجود دارد پناهگاه و آرامشي جز نابودي و بيابان همراه با آيا بـه ننـگ خش
كنيـد؟ اي  شديد و شهر را رها كرديد؟ آيا شما شرافتمند و تيزهوش نيستيد، پس چرا به آنـان پشـت مـي   

- اهل  بردباري و ادب نيستيد؟ شما مي آيا شما خردمندان. خود را بگيريدشكيبا باشيد تا انتقام  ،خونخواهان

- آوران ايـد؟ نـام  هاي خود را به دست آنان سپردهآيند، پشت كرده و گردنكه از پيتان ميگريزيد و به آنان 

ـيرهاي برنـده نداريـد   . چنين نيستند باكـان و  شـما گـروه بـي   . اي فرزندان كيقباد شما پناهگاهي جز شمش
ة  مهتران دلير شما را بزرگواران و هم. دورانديشان و اهل سربلندي و وااليي و از ساللة خاندان سام هستيد

در ميان شما طرفدار و پهلواني سـامي وجـود نـدارد؟    ! اي كساني كه در چنين جايگاهي هستيد. اندپرورده
مند و بوديد، بهرهچه بسا اگر شكيبايي ورزيده !؟ايدشما را چه شده كه سست گشته و از جنگ كناره گرفته

  ).    5- 1/ 119؛ 21- 17/ 118(شديدپيروز مي
امروز مـردن بـه نـامچنين گفـت كـ  

نياگـــان و شـــاهان مـــا تـــا بدنـــد 
ــود روم  ــون ب ــا را زب ــه هــر كــار م  ب
 همــه پادشــاهي ســكندر گرفــت   
ـين هــم نمانــد بيايــد كنــون      چنـ
ـير   ــردد اسـ ــرد گ ــودك و م  زن و ك

ــدر ــرا گــر شــويد ان ــدام ــن يارمن  ي

ــده  ــه از زن ــادكام ب ــدو ش ــمن ب  دش
ــاژي همــي بســتدند  ــه هــر ســال ب  ب
 كنــون بخــت آزادگــان گشــت شــوم
 جهاندار شـد تخـت و افسـر گرفـت    
 همه پارس گـردد چـو دريـاي خـون    

ــد بــر  ـا و پيــر   ا نمان  يــن بــوم برنـ
ــد   ــج و گزن ــن درد و رن ــردانم اي  بگ
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ــروه ــن گ ــد اي ــان بدن ــكار بزرگ ش
 كنــون مــا شــكاريم و ايشــان پلنــگ
 داگر پشـت يكسـر بـه پشـت آوريـ     

ـتي كنـد   ا كسي كاندر  ين جنـگ سس
 يـن پـس بـه گيتـي اميـد     ا مداريد از

  

ــ  ــه گش ـتوه هم ــران سـ ــهر اي  ته از ش
ــزان ز جنــگ  ــارزاري گري ــه هــر ك  ب
 بــر و بــوم ايشــان بــه مشــت آوريــد 

ــان  ــا ج ــه ت ــد ك ــدبكوش  پرســتي كن
 و مــا جمشــيدروم ضــحاك شــدكــه

               )5 /544 -5 /200 - 211(  
    ).6/ 119(نشستسپس گريان، اندوهگين، افسرده و غمناك  - 10- 7

  دو رخساره زرد و دو لب الژورد         همي گفت گريان و دل پر ز درد
 )5 /545 /212(  

ساسان، پسرعموي او نيز با عباراتي كوتاه مردم را به  در روايت ابن مقفّع پس از دارا، مهادر وزير اعظم و - 11- 7
ن كسوار بر اسبان خود آنان را ريشه... «: گويدمهادر در بخشي از سخنان خود مي. كنندپايداري ترغيب مي نبرد و
ـيد     از رويارويي دوري نكنيد و. خشم خود را بر آنان برانيد .كنيد ـتجوي جـاودانگي نزديـك باش  .»در جس

- بـزرگ . هايتان بر شما چيره شدند و شما را از جايگاه خود راندنددر خانه! اي آزادگان«: گويدساسان نيز مي

ون مرداري بيفكنيـد و از مـرگ رهـايي    كار بنديد و بر اين قوم لباس مرگ بپوشانيد و آنان را چمنشي را به
    ). 12- 6/ 119(»يابيد
  :آنان دارد به دارا شباهت بسياري به سخنان» بزرگان داننده«نامي از اين دو تن نيامده، اما پاسخ  شاهنامهدر 

 بزرگـــــان داننـــــده برخاســـــتند
 خروشـــي برآمـــد از ايـــوان بـــزار
 همه روي يكسـر بـه جنـگ آوريـم    
 ببنـــديم دامـــن يـــك انـــدر دگـــر

  

ـتند    ــخش را بياراســـ ــه پاســ  همــ
ــهريار    ــي ش ــواهيم ب ــي نخ ــه گيت  ك
ــم   ــگ آوري ــديش تن ــر بدان ـان ب  جهـ
ــر     ــوم و ب ــر ب ــابيم اگ ــاك ي ــر خ اگ

                     )5 /545 /213 -216 (
  جنگ سوم دارا با اسكندر     -8

  ). 13/ 119(اسكندر به سوي دارا به راه افتاد - 1- 8
ــاه شــد ــارش آگ ــاه شــد    ســكندر چــو از ك ــه تخــت افســر م ــه دارا ب  ك
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ـپه برگ ــدسـ رفــت از عــراق و بران
  

بــه رومــي همــي نــام يــزدان بخوانــد 
                    )5 /546 /218 - 219 (     

سـاكنان ايـن   . رسـد ه و اهواز مـي بيدو شهر جومسير حركت خود به سوي دارا به  اسكندر در - 2- 8
ـا     اسكندر پيمان ميس از آن كه پ. بندندها را به روي او و يارانش ميشهرها دروازه بندد كـه زيـاني بـه آنه
- 13/ 119(كننـد او و سپاهيانش مدتي در اين شهرها اقامت و استراحت مي. گشايندها را مينرساند، دروازه

23 .(  
ــ:شاهنامه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ
شمار مردم گردآمـده در نـزد او را جـز خداونـد     كه حاليدارا براي رويارويي با او بيرون آمد در - 3- 8

    ).3- 2/ 120(دانستنمي - جلّ جالله –بلندمرتبه
پـــذيره شـــدن را بياراســـت شـــاه
ــي     ــد هم ـين برنتاب ــي زمـ ــه گفت  ك

  

 بيـــاورد از اســـطخر چنـــدان ســـپاه 
ـتن نيابـــد همـــي     فلـــك راه رفــ

                    )5 /546 /221 - 222( 

  
از هـر دو گـروه   . سختي با يكديگر جنگيدنـد بهرسيدند و سه روز و سه شب  دو لشكر به هم - 4- 8

    ). 4- 3/ 120(شمار بسياري كشته شدند
ـيدند صــف ـپاه دو كشــور كشـ سـ
 برآمــد چنــان از دو لشــكر خــروش

ـين  چو دريا شد از خـون گـردان    زم
  

 همه نيـزه و گـرز و خنجـر بـه كـف      
ــوش   ــد گ ــك را بدري ــرخ فل ــه چ  ك

ـين   سـران بـد همـه د   تن بـي  شـت ك
                    )5 /546 /223 - 225( 

/ 120(او و سردارانش به سوي كرمان گريختند. بيشتر كشتگان از سربازان دارا و گروه او بودند - 5- 8 
4 -5.(    

 شــب آمــد بــه دارا درآمــد شكســت
 يدـــ جهاندار لشـكر بـه كرمـان كش   

  

 تـســكندر ميــان تــاختن را ببســ    
ـيد   ــان كشـ ــمنان ج ــد دش ــي از ب  هم

                     )5 /546 /227 -228( 
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را نكشيد و جز آنچـه در لشـكر گـروه مقابـل     ها كودكان را رها كنيد و زخمي: اسكندر ندا داد - 6- 8
      ).6- 5/ 120(است، به غنيمت نگيريد

ــد ــاه منيـ ــدر پنـ ــر انـ ــه يكسـ همـ
ــز    ـيم چي ـتگان را ببخشـ ــه خسـ  هم
ــه كنــيم  ــز كســان دســت كوت  ز چي

  

ــك   ــر نيـ ــد اگـ ــوبدانيـ ــدخـ  اه منيـ
ــز    ــزيم ني ــمن نري ــون دش ــان خ  هم
ـيم     ـني ره كنـ خــرد را ســوي روشـ

                     )5 /547 /232 -234( 
  ).  7- 6/ 120(و در فارس اقامت گزيدسپس فرمان داد ياران كشته شدة دارا را دفن كردند  - 7- 8

  كه ديهيم شاهان بد و فخر پارس      سكندر بيامد به اسطخر پارس
)5 /546 /229(  

  ). 7/ 120(بزرگش در نزد او گرد آمدندفرماندهان و وزيران . دارا به سرزمين كرمان رفت - 8- 8
 چــو دارا از ايــران بــه كرمــان رســيد
ــرد   ــرد كـ ــه را گـ ــان فرزانـ  بزرگـ

  

ــد     ــكر ندي ــان لش ــر از بزرگ  ...دو به
ــرد    ــدر نب ــد ان ــا او ب ــه ب ــي را ك  كس

                     )5 /547 /238 ،240 ( 

    ). 8/ 120(ا دربارة اسكندر با آنان مشورت كردو دار - 9- 8
 گمـانچنين گفـت دارا كـه هـم بـي

چه بينيد و ايـن را چـه درمـان كنيـد     
  

 ...ز مــا بــود بــر مــا بــد آســمان      
يــن پشــيمان كنيــد ا كــه بــدخواه را ز
                     )5 /547 /242 ،245( 

هايش بـه دسـت او   شده و خانواده و گنجينه حال كه اسكندر بر سرزمينش چيره :به او گفتند - 10- 8
  ).9- 8/ 120(افتاده،  فرمانبرداري از اسكندر را بپذيرد

ــهريار ــاي شـ ــد كـ ــه آواز گفتنـ بـ
 سپه را ز كوشش سـخن درگذشـت  

 سـت ا كه را مادر و خـواهر و دختـر  
ـاك  ـيدههمــان پـ  رويــان تــو پوشـ

ــرمنش   ــان برتـ ـنج نياگـ ــو گــ  چـ

ـته   ـار  ا همــه خسـ  يــم از بــد روزگـ
ــت  ــر گذشـ ــارك دم آب برتـ  ...ز تـ

 سـت ا همه پـاك در دسـت اسـكندر   
ــو     ــان ت ــر ج ــده ب ــد لرزن ــه بودن  ك
 كه آمد بـه دسـت تـو بـي سـرزنش      
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ـان ــف روميـ ــدر ك ــده ان ــون مان كن
ــرا چــاره  ــست ــا او مداراســت و ب  ب

   

 نــــژاد بزرگــــان و گــــنج كيــــان
ــه كــس  ــد ب ــاج بزرگــي نمان ... كــه ت

                 )5 /548 -9 /249 -260(  

  ا به اسكندرنامة دار - 9

پس به لطف . استخداوند به تو پيروزي بخشيدهاما بعد، به راستي كه . بسم اهللا الرّحمن الرّحيم - 1- 9
خود از ما درگذر و نسبت به ما با گذشت رفتار كن كه كردار ما در برابر تو گوش فـرادادن و فرمـانبرداري   

ـاي پـدران و   درازي نكن تا گنجدست - ن هستندآنان در همدا - هايم به خانواده، فرزندان و دارايي. است ه
نياكانم را براي تو بفرستم و شخصا همراه سربازانم تو را دربرابر دشمنانت ياري دهم و يكي از كارگزاران و 

    ). 13- 10/ 120(والسالم. فرمانروايان تو باشم
ــار ــر كردگ ــرد ب ــرين ك نخســت آف
ـپاه        نه مـردي بـد ايـن رزم مـا بـا س

ــازي  ــر بس ــون گ ــي كن ــان كن  و پيم
ــفنديار  ـنج گشتاســپ و اس ــه گـ  هم
ـنج خـويش     ـنج تـو از گ  فرستم به گ
 همان مـر تـرا يـار باشـم بـه جنـگ      
 كســي را كــه داري ز پيونــد مــن   
ــگفت    ــد ش ـتي نباش ــن فرسـ ــر م  ب

  

ــز  ــار  اوك ــد روزگ ــك و ب ــد ني  ...دي
 ...مگر بخشش و گردش هـور و مـاه  

ــي    ـيمان كن ــران پشـ ــگ اي  دل از جن
 همــان يــاره و تــاج بــا گوشــوار    

ــد  ــز ورزي ــان ني ــويش  ةهم ــج خ  رن
ــازم درنـــگ  ــه روز شـــتابت نسـ  بـ

ـيده ــن ز پوشــ ــد مـ ــان و پيونـ  رويـ
... را كـــين نبايـــدگرفت جهـــانجوي
                 )5 /550 -1 /266 -277(  

او را آگاه كند كـه بـه او، خـانواده،     تانوشت ي دارا را پذيرفت و به دارا نامه هااسكندر خواسته - 2- 9
- چنان كه در شهر همدان بودند به حال خود مـي رساند؛ آنان را همويشانش آسيبي نميو خ فرزندان، زنان

اسكندر به دارا فرمان داد به نزدش برود تا او را بر سـرزمينش  . كنددرازي نميگذارد و هرگز به آنان دست
    ).  16- 14/ 120(پادشاهي دهد 

ــاد جفــت   سكندر چو آن نامـه برخوانـد گفـت ــا جــان دارا خــرد ب ــه ب  ك
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ــ ــداكســي ك ــه پيون ــد ب  اويو گراي
 گــور تخــت  ةنبينــد مگــر تختــ  

 اصــفهانند بــي درد و رنــجه همــه بــ
 تو گر سوي ايـران خرامـي رواسـت   

  

 رويـــان و فرزنـــد اويبـــه پوشـــيده
ــت   ـاخ درخ ــر ز شـ ــه س ــر آويخت  گ

ـنج  ا از ــواهيم گـ ــه خ ـادا ك ـان مبـ  يشـ
همــه پادشـــاهي سراســـر تراســـت  

                     )5 /551 /280 -284( 
غـرور و خشـم در او   . فرمانبرداري خودداري كرددارا اين فرمان را دون شأن خود دانست و از  - 3- 9

  ).17/ 120(راه يافت و تصميم به نيرنگ گرفت
 ايــن ز كشــتن بتــرســرانجام گفــت

ـتودان مــرا بهتــر آيــد ز ننــگ      سـ
ــد رســيد  ـا بخواه ــر آب دريـ ــه گ  ك

  

ــر    ــدم كم ــي ببن ــن پــيش روم ــه م  ك
ـتان زد بـر   ـنگ   ا يكي داس  يـن مـرد س

ــد   ا در ــد پديـ ــاران نيايـ ــره بـ و قطـ
                     )5 /552 /288 -290( 

  نامة دارا به فور هندي - 10

ام را رسـد كـه پادشـاهي   هنگـامي بـه تـو مـي    اما بعد، نامة من : اه هند نوشتدارا به فور پادش - 1- 10
پـس مـرا نجـات    . اندشدهدرانم چيره كه بر ميراث پيابي درحاليخورده ميرا شكستنابودشده و سلطنتم 

ـتاب كـه مـن در     . نيكويي پشتيباني و ياري دهبخش و به با سربازانت ياورم باش و با آنان به سوي مـن بش
دستي نسبت به  سربازان تو و تقسيم بهرة گرانبها براي آنان كوتاهي نخواهم من در گشاده. انتظار ياري توام

هايي كه از لشكرگاه او به دست آيد به ا بر دشمنم پيروز گرداند، غنيمتمر - جلّ جالله –اگر خداوند. كرد
    ). 22- 18/ 120(والسالم. تو خواهم داد

چــو يــاور نبــودش ز نزديــك و دور
ــدوان     ــر هن ــاي مهت ــت ك ــر گف دگ
 ســــكندر بيــــاورد لشــــكر ز روم
 نه پيونـد و فرزنـد و تخـت و كـاله    
ــد    ــرا يارمن ــي م ــدونك باش ــر اي  گ

ــور    ــك ف ــه بنبشــت نزدي  ...يكــي نام
ــن  ــا و روشـ ــد و دانـ  ...روانخردمنـ

 نـــه بـــر مانـــد مـــا را نـــه آبـــادبوم
ــه گــنج و ســپاه  ــه ديهــيم شــاهي ن  ن

 كـــه از خويشـــتن بـــازدارم گزنـــد 
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ــ ـنجفرس ــا ز گـ ــدان گهره  تمت چن
  

ــجپــس نبينــيكــزآن ــو ازگــنج رن  ...ت
                )5 /552 -3 /293 - 301(  

  كندر   جنگ چهارم دارا با اس - 11

او با سربازانش روان شد . نبرد، به اسكندر رسيدخبر تصميم دارا براي نيرنگ و بازگشت او به  - 1- 11
      ).24- 23/ 120(و هنگامي كه دارا در سرزمين كرمان بود، به او رسيد

 يـن سـخنااه شـد زچو اسكندر آگ
ـپاه     بيــاورد از اســطخر چنــدان سـ

  

 ...كـــه داراي دارا چـــه افكنـــد بـــن 
ـيد بـر چـرخ گـم كـرد راه      كه خو رش

                     )5 /553 /303 -305( 
آنان در جنگ با اسكندر شكسـت  . تنها گذاشتندسربازان دارا پراكنده شدند و مرزبانانش او را  - 2- 11
    ).25- 24/ 120(خوردند

ــه راه ــكر بـ ــاورد لشـ ــو دارا بيـ  چـ
 دل و گشـــته از رزم ســـيرشكســـته

نياويختنــــد ايــــچ بــــا روميــــان 
رانمايگــــان زينهــــاري شــــدند گ
  

ــواه    ــر آرزو رزمخـ ــه بـ ـپاهي نـ  ســ
ـته زيــر      ســر بخــت ايرانيــان گشـ
ـير ژيـان       چو روبـه شـد آن دشـت ش
ــدند    ــواري ش ــه خ ــي ب ز ارج بزرگ

                     )5 /553 /309 -312( 
      ). 25/ 120(مانداش باقي دارا همراه با چند تن از افراد خانواده - 3- 11
   :ماندباقي ميبا سيصد سوار  داراشاهنامه در 

  از ايران هر آنكس كه بد نامدار  برفتند با شاه سيصد سوار
)5/554 /314(  

  شدن دارا به دست وزيرانشزخمي - 12
  ).1/ 121؛ 25/ 120(لشكرش گريختگونه ديد، شبانگاه با دو وزير خود از دارا كه اين - 1- 12

  هويت با هويــرفگريزان همي            چو دارا چنان ديد برگاشت روي        
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)5/553 /313(  
  - كه دستور بودند و گنجور اوي -          ور اويـهمي رفت با او دو دست        

)5 /544 /321(  
آنان ردپاي . ماهر از سربازان دليرش روان شداسكندر از اين خبر آگاه شد و با حدود صدسوار  - 2- 12

  ).2- 1/ 121(نددارا را دنبال كردند تا به او رسيد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :شاهنامه
، ديدند كه دارا متوجه آنان نيست، او را بـا نيـزه   هنگامي كه وزيران دارا كه پشت سر او بودند - 3- 12

    ).3- 2/ 121(هوش بر زمين افتادزدند و دارا بي
ـتور اوي  ـهمـي رفـت بـا او دو دس

ـيار    ـنه بگرفــت جانوشـ  يكــي دشـ
ــاه   ــر نامبردارشـ ــد سـ ــون شـ  نگـ

   

 ... كــه دســتور بودنــد و گنجــور اوي 
ـينة   ــر و ســ ــر بـ ــزد بـ ــهريار بـ  شـ

ـپاه  ا وز ــر ســـ ـتند يكســ و بازگشـــ
                     )5 /544 /321 -324( 

از اسب فرود آمد و سر دارا را در دامان . داشت جانياسكندر درحالي به او رسيد كه هنوز نيمه - 4- 12
    ). 4- 3/ 121(خود قرار داد

ـاد  سكندر ز اسـپ انـدر آمـد چـو ب
ـته گوينـده هسـت       نگه كـرد تـا خس

  

ـاد      ـته بــه ران برنهـ  ســر مــرد خسـ
ــت    ــر دو دس ــر او ه ــر چه ــد ب بمالي

                            )5 /555 /342(  

    ).4/ 121(مردم آميختندوزيران به سوي لشكر اسكندر روي كردند و با  - 5- 12
- اسكندر از آنان مـي . كنندرا از كشتن دارا آگاه مي روند و اوارا به نزد اسكندر ميوزيران دشاهنامه در 

  :شدن دارا را به او نشان دهندخواهد كه محل كشته
ــر   ــكندرآمد وزيــ ــك اســ ــه نزديــ  بــ
ـان   ـتيم دشـــــمنت را ناگهــــ  بكشــــ
ـيار   ـار جانوشـــ ـنيد گفتـــ ــو بشـــ  چــ
 كه دشـمن كـه افگنـدي اكنـون كجاسـت     

ــش    ــروز دانـ ـاه پيـ ــه اي شــ ــذير كـ  پـ
ـان     ـاج و تخــت مهـ  ســرآمد بــر او تـ
 ســـكندر چنـــين گفـــت بـــا ماهيـــار 
ــت   ـا راه راسـ ــه مــ ــودن بـ ــد نمـ  ببايـ
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ــدرون   ـيش انـ ــه پــ ــر دو بـ ــد هـ  برفتنـ
  

 دل و جان رومـي پـر از خشـم و خـون    
                       )5 /555 /325 -330( 

 
  

  ).  5/ 121(گريستسختي براي او اندوهگين شد و بهاي كه براي دارا روي داد، اسكندر از حادثه - 6- 12
  تن خسته را دور ديد از بزشك    ز ديده بباريد چندي سرشك

)5 /555 /335(  
كسي را نكشيد و براي گـرفتن امـوال و   : دهدان داد كه در ميان سربازانش ندا او به منادي فرم - 7- 12

  ). 6/ 121(درازي نكنيدچيزهاي ديگر به كسي دست
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :شاهنامه
تو را از اين سوءقصد  - جلّ ثناؤه - اگر خداوند! برادرم: گريست، گفتدارا مي كه براو درحالي - 8- 12

  ). 8- 6/ 121(نجات دهد، قطعا سلطنتت را به تو واگذار خواهم كرد و همة سرزمينت را به تو خواهم داد
ــك ــدي سرش ــد چن ــده بباري ز دي
 ز هنـــد و ز رومـــت بزشـــك آورم

تـــرا پادشـــاهي و تخـــت ســـپارم 
ـيخ و پيـراهنيم     ـاخ و يـك ب  ز يك ش

  

 
 

 ...تــن خســته را دور ديــد از بزشــك
ــونين سرشـــك آورم  ز درد تـــو خـ
... چو بهتـر شـوي مـا ببنـديم رخـت     

ــركنيم     ــه را ب ــرا تخم ــي چ ــه بيش ب
                 )5 /555 -6 /335 -342(  

نان تـو را  سـخ : با صدايي ضعيف گفت نهاد واش ندر را گرفت؛ آن را بر سينهدارا دست اسك - 9- 12
  ).9- 8/ 121(شدن از رنجي كه به من رسيد، پاداش خير يابياميدوارم به سبب اندوهگين .فهميدم

چـــو بشـــنيد دارا بـــه آواز گفـــت
ــه از پــاك  ــم ك ــر آن ــويشب  دادار خ

  
  

ـاد جفـت         كه همـواره بـا تـو خـرد ب
ــويش     ــار خ ــاداش گفت ــو پ ــابي ت بي

                      )5/556 /343 -344( 

نگـرم  چون به خود مي! پذير نيستهرگز امكان. به من سخن گفتي يدن پادشاهياما از بخش - 10- 12
    ).10- 9/ 121(استبينم كه ميان من و آن فاصله افتادهمي

ــران تراســت   كه گفتي كـه ايـران تراسـتيكي آن  ســر تــاج و تخــت دلي
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تر زآنـك تخـتبه من مرگ نزديك
  

 گشـت بخـت  نگونبپردخت تخت و
                      )5/556 /345 -346( 

 - بيني بازدار و نسبت به پروردگارتخودبزرگنفست را از ! هدخداوند تو را ياري د! برادرم - 11- 12
    ).11- 10/ 121(فروتن باش و در سرانجام كار خود انديشه كن - و االكرامالجالل ذي

به مـردي، نگـر تـا نگـويي كـه مـن
ـناس    بد و نيـك   هـر دو ز يـزدان ش

  

ــدارانجمن   ــي از نامــ ــر بيشــ  وگــ
ـپاس    ا وز و دار تــا زنــده باشــي سـ

                 )5 /556 -7 /348 -349(  

شـمارند و نيازمنـد را بـه دليـل     بزرگ نمي اشها پادشاه را براي پادشاهيبدان كه سرنوشت - 12- 12
    ).12/ 121(كنندفقرش تحقير نمي
  خرامش سوي رنج و سودش گزند    رخ بلندـــجام چست فرا ينا بر         

       )5/556 /347(  
ام؛ بـدكار، رانـده و خوارشـده    و امـروز چگونـه  ام پند بگير و ببين چگونه بودهاز پادشاهي من  - 13- 12
ـاهان در نـزد مـن   . اندام را از من گرفتههمة داراييكه درحالي  آيا من نبودم كه بر زمين چيره گشتم؛ همة پادش

ـيار  خوار و حقير بودند؛ از من فرمانبرداري  كردند و برتري مرا بر خود پذيرفتند، اما اكنون با داشتن سربازان بس
    ). 16- 12/ 121(امكس ماندهخورده، رانده، تنها و بيبيني زمينگونه كه ميناپذير، آنو سلطنت شكست

مـــن بســـمنمـــودار گفتـــار مـــن
ـنج     كه چندان بزرگـي و شـاهي و گ
ـپاه   ــليح و سـ ــدان س ــز چن ــان ني  هم
 همـــان نيـــز فرزنـــد و پيوســـتگان

يــن نشــان ا ام زز نيكــي جــدا مانــده
ــد   ــده ناامي ــان ش ــد و خويش  ز فرزن
 ز خويشان كسـي نيسـت فريـادرس   

ـاك انـدرون  ا بر  ين گونه خسته به خ
  

ــم   ــدين داســـتان عبـــرت هركسـ  بـ
 نبــد در زمانــه كــس از مــن بــه رنــج
ــاله    ــت و ك ـپان و تخ ــه اسـ  گرانماي

 دل خســـتگانداغ پيوســـتگانچـــه  
ــردم  ــت مـ ــار در دسـ ــانگرفتـ  كشـ

ــد   ـيه ش ــانسـ ـپيد  جه ــدگانم سـ  دي
ــار  ــه پروردگ ــدم ب ــسا امي  ســت و ب

 ز گيتـــي بـــه دام هـــالك انـــدرون 
                     )5 /557 /350 -358( 
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  اندرز دارا به اسكندر     - 13

    ). 16/ 121(شدت بر او گريستبهحال او سوخت و دلش به  ،كندر سخن دارا را شنيدهنگامي كه اس - 1- 13
  بر آن شاه خسته به خاك اندرون    سكندر ز ديده بباريد خون   

)5 /556 /361(  
بـه مـن روي   . گرداند و سود و زياني برايم ندارد گريه زندگي را به من بازنمي: دارا به او گفت - 2- 13

    ).18- 16/ 121(كن تا برايت وصيت كنم
 سـتين سود نيابدو گفت مگري كز

ـنده   ــود بخشــش ز بخشـ ـين ب  امچنـ
سـر گـوش دار   ه به اندرز مـن سـرب  

  

 از آتــش مــرا بهــره جــز دود نيســت  
ـنده  ــار درخشـــ ــم از روزگــ  امهــ

ــوش دار  ــه دل ه ــده بــاش و ب  پذيرن
                     )5 /556 /363 -365( 

    ).18/ 121(سخنانش گوش دادو به  برگردانداش را به سوي او اسكندر چهره - 3- 13 
  بگوي آنچه خواهي و فرمان تراست  كندر بدو گفت فرمان تراستس

)5 /556 /366(  
بــاش و از او  كــار مــن درنظــر داشــتهرا در  - تبــارك و تعــالي - خداونــد: دارا بــه او گفــت - 4- 13 
    ).19- 18/ 121(بترس

  داور كردگاررس از جهانــــبت   نخستين چنين گفت كاي نامدار
)5 /558/368(  

  ).  19/ 121(باقي گذاشتم، نگهداري كن ام كه پس از خودو فرزندان و خانوادهاز زنان  - 5- 13
  يدگان خردمند منـــبه پوش     نگه كن به فرزند و پيوند من

)5 /558/370(  
    ). 20/ 121(و ميوة دل من استبا دخترم روشنك ازدواج كن كه او روشني چشم  - 6- 13

  شگاهــام در پيدارش به آرـــب   تن دختر من بخواهز من پاك
 هان را بدو شاد و پدرام كردـج  كجا مادرش روشنك نام كرد 
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)5 /558/371 -372(  
  ). 20/ 121(شجاع و نيرومندندها  سفارش مرا دربارة پارسيان بپذير كه آنان در جنگ - 7- 13
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :شاهنامه
  ).  22- 21/ 121(فرزندانت به شمار آور فرزندانم را همانند برادرانم را همانند برادرانت و - 8- 13

  دكنشــنه پيغاره از مردم ب  نياري به فرزند من سرزنش
)5 /558 /373(  

  ).22/ 121(نفسي انجام خواهم دادنيكهاي تو را با عشق و  سفارش: اسكندر پاسخ داد - 9- 13
ــدوي ــخ ب ـين داد پاس ــكندر چنـ  س
 پــذيرفتم ايــن پنــد و انــدرز تــو    

هــا بــه جــاي آورم ه ايــن نيكــويكــ
  

 گـوي دل خسـرو راسـت  كه اي نيـك 
 يــن نباشــم بــدين مــرز تــوا فــزون ز

ــاي آورم  ــدين رهنمــ ــرد را بــ خــ
                     )5 /559 /381 -383( 

دارا ديگـر  . تو را چنين نمود تا از او انتقام بگيرمچه كسي به تو نيزه زد و  مرا آگاه كن! برادرم - 10- 13
    ).24- 22/ 121(نداد؛ زبانش بند آمد و دستانش را دراز كرد و درگذشت پاسخي 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :شاهنامه
  ). 2- 1/ 122(و با ديباي بافته از زر سرخ كفن كردنداسكندر فرمان داد او را با مشك و عنبر شستند  - 11- 13

 يكــي دخمــه كــردش بــر آيــين اوي
 گـالب ن به روشنبشستش از آن خو

ــاي روم  ــه ديبــ ـتندش بــ  بياراســـ
ـنش زيــر كــافور شــد ناپديــد      تـ

  

ــن اوي    ــرّه و دي ــد ف ــه ب ــان ك  بدانس
 ن آمــدش هنگــام جاويــدخوابوچــ

 همـــه پيكـــرش گـــوهر و زر بـــوم
آن پــس كســي روي دارا نديــد    زو

                     )5 /560 /389 -392( 
هزار او فرمان داد دوازده! د و گرد آييدرگيريسالح ب! ماي مرد: به منادي فرمان داد كه ندا دهد - 12- 13

آن بود، بروند و همان تعداد در چـپ و  خته پيشاپيش تختي كه دارا بر روي از آنان پياده و با شمشيرهاي آ
  ). 4- 2/ 122(راست و پس آن حركت كنند

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :شاهنامه
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فرماندهان و سرداران و مرزبانـان دارا و بزرگـان   . اده پيشاپيش تخت به راه افتاداسكندر نيز پي - 13- 13
  ).5- 4/ 122(خاندانش روان شدند تا به دخمة دارا رسيدند و او را در آن جا گذاشتند

ــدرون ـيش ان ــه پـ ــاده ب ــكندر پي س
ــت   ـتودان دارا برفـ ــا ســ چنـــين تـ
ــابوت شــاه  ــر تخــت بنهــاد ت  چــو ب

  

 خــون هــا پــر زبزرگــان همــه ديــده 
 بـر بكفـت   وا همي پوست گفتـي بـر  

 بـــر آيـــين شـــاهان بـــرآورد گـــاه 
                     )5 /560 /396 -398( 

  ). 6- 5/ 122(مصيبت او گريان بود، بازگشتكه از مرگ دارا اندوهناك و در اسكندر درحالي - 14- 13
       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :شاهنامه

  ر به كارداران ايراننامة اسكند - 14

... «: نويسدكارگزاران، مرزبانان و بزرگان ايران مياي به مردم، پس از مرگ دارا، اسكندر در نامه - 1- 14
گونـه كـه بـر شـما     اگر گوش فرادهيد و فرمان بريد و حقّ مرا آن. من براي شما همانند دارا و برتر از اويم

هركه دوست دارد، بپذيرد و هركـه بـر   . كنمتان مجبور نميبه جاي آوريد، شما را به ترك دين واجب است
خـانواده،  . گيـريم كنيم و برخالف خواست او تصميم نمـي دين خود پايدار بماند، او را به راه خود رها مي

هـا و  هـا، بخشـش  ها، هديـه ايد، خوردنيدست آوردهاموال، فرزندان، آب و زمينتان، آنچه داريد و آنچه به
كنم و آب من شما را از سرزمينتان بيرون نمي. در روزگار پادشاهتان دارا داشتيد، از آن خودتانمراتبي را كه 

    ).20- 9/ 122(»هايتان آسوده شود ترستان از بين برود و قلب  گيرم تاو زمينتان را به زور نمي
نبشـــتند نامـــه بـــه هـــر كشـــوري
ــزرگ   ــوس بــ ــكندر فيلقــ از اســ
ــان   ــاه كيــ ــه از پادشــ ــر نامــ ســ

 س كــه آيــد بــدين بارگــاهكــ هــر آن
 چو خواهد كه باشد به ايوان خـويش 
ــه خواهــد ز گــنج  ــزي ك ــد چي  بيابن
ــد    ــكندر زنيـ ــام سـ ــه نـ درم را بـ

  

ــري   ــر مهت ــداري و ه ــر نام ــه ه  ب
 ...جويان سـترگ جهانگير و با كينه

 ...ســــوي كــــارداران ايرانيــــان
 درم يابــد و ارج و تخــت و كــاله
 نگــردد گريــزان ز پيمــان خــويش

 كسـي درد و رنـج   وزآن پس نبيند
ــا مشــكنيد   ...بكوشــيد و پيمــان م
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              )5/562 -5 /415 -456(  

  به دارآويختن كشندگان دارا - 15

دارا مرزبانان بزرگ، سرداران، همة وزيـران،  در روايت ابن مقفع، اسكندر براي شناختن قاتالن  - 1- 15
پادشاهتان دارا به دست كسـي جـز   ... «: گويدمنصبان و كارگزاران او را فراخوانده و ميفرماندهان، صاحب

ـتن خـونش رهـا و از نبـرد بـا او آسـوده        كردقاتل او بر من نيكويي . من كشته شد و مرا از رنج او و ريخ
. »دادمدادم و آنچه را كه سزاوار اوست، انجام مـي شناختم او را بر شما برتري مياگر قاتلش را مي. ساخت

ـتيم  ! اي پادشاه«: گوينداسكندر مي وزيران دارا با شنيدن سخنان زيـرا   ،ما همان كساني هستيم كـه او را كش
ـا كـرده، از شـر او آسـوده         . دوست داشتيم با كشتن او بـه تـو نزديـك شـويم     مـا تـو را از نبـرد بـا او ره

  ).4- 1/ 123؛ 24- 21/ 122(»ساختيم
كشتن  يامده، اما هدف وزيران دارا ازدارا سخني به ميان ن از نيرنگ اسكندر براي شناختن قاتالن شاهنامهدر 

  :استاو از زبان خود آنان بيان شده
ين شـوربختايكي با دگر گفـت كـ  
ـنه ــد زدن دشــ ــرشا ببايـ ــر بـ  ي بـ

ــوري    ــا كش ــه م ـپارد ب ــكندر سـ  س
   

ـاج و تخـت    ااز   ين پس نبينـد دگـر ت
ــر ســرش   وگــر تيــغ هنــدي يكــي ب
بـــدين پادشـــاهي شـــويم افســـري 

                   )5 /554 /318 -320( 
سپس به مردم فرمان داد كه آن دو را ... . بياويزنداسكندر فرمان داد كه آن دو را بر سر قبر دارا  - 2- 15

        ). 10، 5/ 123(آنقدر با سنگ زدند تا هالك شدند
 ارجمنـدةچـو پردخـت از آن دخمـ   

دو بــدخواه را زنــده بــر دار كــرد    
 ز لشـــكر برفتنـــد مـــردان جنـــگ 

ــان   ــر دارش ـتند ب ــوار بكشـ  زار و خ
  

ــد    ــاي بلنـ ــزد دارهـ ــرون بـ  ...ز بيـ
 مــرد بيــدار كــرد  كــشســر شــاه 

 گرفته يكي سنگ هر يـك بـه چنـگ   
ــادا كســي كــ   و كشــد شــهريار  امب

                )5 /560 -1 /399 -403(  
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بـود، آنـان را   با آنچه دربارة كشتن دارا گفتهكه اسكندر  - هنگامي كه مرزبانان دارا و سربازانش - 3- 15
ـبت   - بوددهرنجان دانستند كه آن سخنان نيرنگي بوده تا قاتل او را به دام اندازد، عالقه و خيرخواهي آنان نس

 ).12- 10/ 123(به اسكندر افزون شد

 و چــه كــرداچــو ديدنــد ايرانيــان كــ
ــر ب  ــد يكس ـــگرفتن ـــر او آفـ رين ـ

  

ــرد    ــاه آزادمـ ــر آن شـ ــه رادي بـ  بـ
ـين  ــهريار زمـــ ــد شــ  ورا خواندنــ

                     )5 /561 /404 -405( 
  نامة اسكندر به همسر دارا - 16

اطراف آن به سوي فارس بازگشت تا به شهر هاي پس از آن اسكندر از شهر كرمان و سرزمين - 1- 16
  ).14- 13/ 123(طخر رسيدسا

  اج فخرــتبه سر برنهاد آن كيي     ز كرمان بيامد به شهر سطخر
)5 /565 /458(  

  ). 14/ 123(اي نوشتفرزندان و همسرش كه در شهر همدان اقامت داشتند، نامه را واو به مادر دا - 2- 16
  :خانوادة دارا در اصفهان هستند در شاهنامه

  يشان مبادا كه خواهيم گنجا از     اصفهانند بي درد و رنجه همه ب
 )5 /551/283(  

ما را بر او  - جلّ جالله - مرتبهكه خداوند بلندآنگاه . اما بعد، ما دارا را كه دشمنمان بود، جستيم - 3- 16
ـين  مانـد، بـه  اگـر زنـده مـي   . پيروزي بخشيد، مرگش را ناگوار دانستيم و مصيبت او برايمان سخت بود يق

وزيران دارا، فالن و فالن، او را كشتند تـا بـه مـن نزديـك     . كرديمپادشاهي و سلطنتش را به او واگذار مي
قاتالنش را يافتم و آنان را بر روي گورش آويختم و فرمـان  . . ..شدت براي او اندوهگين شدممن به. شوند

    ). 20- 19؛ 17- 15/ 123(سنگسار آنان را دادم تا هالك شدند
ـنده از كلــك چـون خامــه كــرد  نبيس
ــرا روز برگشــته شــد   چــو جفــت ت
ــاختم     ــن س ــاهان كف ـين ش ــر آيـ  ب

ــرد    ــه ك ـادر روشــنك نام ــوي مـ  ...س
ـته شـد    به دسـت يكـي ب    نـده بـر كش

ــرداختم   ــده پـ ــه درد دل از ديـ  ...كـ
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ــمنش ــم دش ــد ه ــونش بپيچي ز خ
  

ــاناد يـــزدان تـــنش   بـــه مينـــو رسـ
                         )6 /4 -5 /14 -20( 

  ). 18/ 123(دخترش روشنك ازدواج كنماو دربارة شما به من سفارش كرد و فرمان داد با  - 4- 16
  واستــگ راوانـــدرز دارا فــــبر ان      جهان يكسر اكنون به پيش شماست

  ايد ترا در نهفتــون او ببـــه چـــك      فتــكه او روشنك را به من داد و گ
)6 /4 -5 /23 -24(  

و مردانبـه،   هرا در شـهرهايتان سـكونت داد  شما . و به نيكويي عزاداري كنيد پس شكيبا باشيد - 5- 16
  ). 21- 20/ 123(امسرزمينتان گماشتهبرادر دارا، را بر 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :شاهنامه
اي نيكو برايش فراهم سازيد و او را همـراه  جهيزيهام؛ من روشنك را به ازدواج خود درآورده - 6- 16
    ). 22- 21/ 123(ها و خدمتكاران و افراد مورد اطمينانش به نزد من بفرستيدبا دايه

ــان ـتنده و دايگـ ــا پرســ ــون بـ كنـ
ــك مــن     ــه نزدي ـتيد زودش ب فرسـ

  

ــان   ــان و پرمايگــ ــران بزرگــ  از ايــ
 زدايـــد مگـــر جـــان تاريـــك مـــن

                         )6 /4 -5 /25 -26( 
شهر همدان بازگرديد و در پايتختتان فـرود آييـد و   با خدمتكاران و سربازانتان كه همراه شمايند از  - 7- 16

يقين من در نيكـي بـه   به. آسوده شودهايتان  چون گذشته در آن اقامت گزينيد تا ترستان از بين برود و جان
      ). 24- 22/ 123(كنم و فرمان شما در سرتاسر سرزمينتان رواستشما كوتاهي نمي

ـپهان ــود اسـ ــون پــيش ب ــد چ  بداري
همـــان كـــارداران بـــا  شـــرم و داد 
ــان رواســت  ــد فرم  ور آنجــا نخواهي

  

ــان    ــده كارآگهـ ــو پراگنـ ــه هرسـ  بـ
ــار داد   ــان كــ ــه داراي دارابشــ  كــ

ـيش شماسـت    همه شـهر ايـران    بـه پ
                         )6 /4 -5 /27 -29( 
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  نامة اسكندر به روشنك - 17

دربارة تو تصميم گرفتم كه تو را براي خويش اما بعد، من بنا بر سفارش پدرت دارا و فرمان او  - 1- 17
    ). 3- 1/ 124(بانوي بانوان خود سازم  برگزينم و

ــه ــوي روشــنك همچنــين نام ياس
ــرا  ــر ت ــدر م ـيش پ ـپرد   پـ ــا را سـ م

ـتان و مشـكوي مـن     چون آيي شبس
 ســــر بــــانواني و زيبــــاي تــــاج

  

ــه   ــدار خودكامـ ــاه جهانـ  ...يا ز شـ
 آن پــس شــد و نــام نيكــو ببــرد زو

ــن   ــانجوي م ــو باشــي جه ــي ت  ببين
ــد ــاج   ةفروزنـ ــاره و تخـــت عـ يـ

                        )6 /5 /29-37(  
اي را كـه درخـور فـردي چـون     و جهيزيهبه نزد تو بيايد المقدس از بيتام كه به مادرم نوشته - 2- 17

جان و شاد پس آسوده. ها و خدمتكارانت به نزد من بفرستدبياورد و تو را همراه با دايهتوست، همراه خود 
    ). 5- 3/ 124(باش

ــادرت ــر مــ ــه بــ ـتيم نامــ نبشـــ
ــهان     ــد شاهنشـ ـين فرزنـ ــر آيــ بـ
ــد    ـيالن و مه ــاج و پـ ـتنده و ت  پرسـ

 روانروشــنبــه مشــكوي مــا بــاش 
  

ــورت    ــرا درخ ــتد ت ــدر فرس ــه اي  ك
ــپهان   ــد اس ــدرون موب ــيش ان ــه پ  ب

 و شير و شهدا را كه خوردي از  هم آن
ـتان ســـر بـــانوان     تـــوي در شبســ

                              )6 /5 /38 -41(  
  همسر دارا به اسكندر/ نامة مادر - 18

ارا نهـاد و پادشـاهي و سـلطنتش را از او    دكه تاج بـر سـر    - جلّ و عزّ - اما بعد، از خداوندي - 1- 18
خواهم قدرت و چيرگي را كه بر تو ارزاني داشت، پايدار بدارد و پيروزي بر دشمنانت را بازپس گرفت، مي

    ). 9- 7/ 124(به تو عطا كند 
ــت ــخ نبش ــه را زود پاس ــر آن نام  م
ـتم   ــي خواســ ــرّ دارا همـ ــه فـ همـ
 كنون چون زمـان وي انـدر گذشـت   

ــدر ج  ــواهم ان ــرا خ ــويت ــان نيك ه

ــرخ نبشــت ســخن  ــز ف ــا مغ ــاي ب  ...ه
ــام وي آراســــتم  ــه نــ ــان را بــ  زبــ
ــت    ــابوت گش ــوب ت ــاه او چ ــر گ  س
 بزرگــــي و پيــــروزي و خســــروي
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 به كام تـو خـواهم كـه باشـد جهـان
  

ــر ــان   ابـ ــدارم نهـ ــكارا نـ ــن آشـ يـ
                             )5 /6 /47 -53(  

  ). 9/ 124(اميدواريم كه برايمان جانشين دارا باشي - 2- 18
ـاي شهنشــاه  مــا را تــويبــه جـ

ــو     ــام ت ــز از ك ــي ج ــه گيت ــادا ب مب
  

 چــو خورشــيد شــد، مــاه مــا را تــوي  
ــوان  ــر ايـ ــه بـ ــو  هميشـ ــام تـ ــا نـ هـ
                             )6 /7 /59 -60(  

را  - جـلّ  و عـزّ  –او خداونـد  . كنـد آرزو مـي فرستد و براي تو نيكي درود مي روشنك بر تو - 3- 18
كه به او چنين توفيق داد تا تو با تدبيري شايسته او را برگزيني و با ازخودگذشتگي بر همة ويد گسپاس مي

    ).11- 9/ 124(بانوانت برتري دهي
ــرد ــاد ك دگــر آنكــت از روشــنك ي

ـتند ــده   ةپرسـ ــا بن ــت و م ــم توس اي
ـتاد و پاســخ نوشــت    درودت فرسـ

  

ــرد    ــاد كـ ـادزد شـ ــدان يــ ــا بـ  دل مـ
ــده  ــر افكن ــت س ــان و راي ــه فرم ــمب  اي

ــت     ـتان بهش ــون بوسـ ــه چ ــي نام  يك
                           )6 /7 /61 -63(  

خواهيم نوشت تا در خيرخواهي نسبت بـه  ما به سرداران و مرزبانان بزرگمان در همة شهرها  - 4- 18
    ). 13- 11/ 124(آنان فرمان ما را خواهند پذيرفت. تو يكرنگ باشند و از تو فرمانبرداري كنند

ـتيم نامـــه ســـ    وي مهتـــراننبشــ
ــو    ــان ت ــت فرم ــان داراس ــه فرم  ك

  

ــداوران   ــونژادان و گنـــ ــه پهلـــ  بـــ
ــان تـــو   ــر ز پيمـ نپيچـــد كســـي سـ

                             )6 /7 /65 -66(  

  نامة اسكندر به مادرش - 19

سوي عراق روان شد مادرش به. نامه نوشتالمقدس بود، سپس اسكندر به مادرش كه در بيت - 1- 19
ـنك رفـت و او را آمـاده     . اي برد كه كسي قادر به توصيف آن نبودهيزيهو براي روشنك ج او به نـزد روش

  ).16- 14/ 124(ساخت و به سوي اسكندر فرستاد
  :عموريه اقامت داردمادر اسكندر در شاهنامه بنا بر روايت فردوسي در 
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ــد ــادرش را بخوانـ ــه مـ  ز عموريـ
ــو   ــزد دالراي شـ ــت نـ ــدو گفـ  بـ

  

 نـــدهـــاي دارا براچـــو آمـــد ســـخن 
ــو     ــار نـ ــد گفتـ ــي بپيونـ ــه چربـ  بـ

                             )6 /8 /71 -72(  

- او به خواست اسكندر با خود طوق و ياره و گوشوار، تاج، صد شتر گستردني، ده شتر ديباي زرين،  سي

 و همراه با خادمان، ترجمان و ده فيلسوف به سوي اصفهان دارد هزار دينار براي نثار، سيصد كنيزك رومي
 فرستداي بسيار او را به نزد اسكندر ميمادر روشنك نيز با جهيزيه. رودافتد و به نزد روشنك ميبه راه مي

)6 /8 -10 /71 -95(.  

  پيوند اسكندر با روشنك - 20

زيبايي و خرد . داشت تا روشنك به نزد او رسيداسكندر در شهري معروف به اصطخر اقامت  - 1- 20
  ).17- 16/ 124(دساخت و احترام به او را افزون كر زدهروشنك، اسكندر را شگفت

چو ماه اندر آمـد بـه مشـكوي شـاه
چهــر بــدان بــرز و بــاال و آن خــوب

ـتگي   ــي و آهســ ــز بزرگـ ــد جـ نبـ
 نگـــه كـــرد بيـــداد چيـــزي نديـــد

  

ــاه    ــدي نگ ــرد چن ــدو ك ــكندر ب  س
 ...تو گفتي خرد پروريدش بـه مهـر  

 خردمنــدي و شــرم و شايســتگي  
گزيــد دلــش مهــر و پيونــد او بر  

                   )6 /10 /96-101(  

  دريافت

نشانگر آن است كه اين دو روايـت در   شاهنامهو  االربيةنهابررسي ساختار داستان دارا و اسكندر در 
هاي داستاني يك روايت هستند، اما ابن مقفّع با رويكـردي تـاريخي بـه جزئيـاتي     مايهساختار اصلي و بن

ـاد  اعت - 1:  از آن جملـه : اسـت نيامـده  شاهنامهيات در ئثر تاريخي است و اين جزاست كه الزمة اپرداخته ق
شـاهي پـدرش،   آوردن پاددستهدف اسكندر پس از مرگ فيليفوس؛ به - 2 ؛روميان دربارة نسب اسكندر

ـتن اسـكندر در م   - 4 ؛داستان اسكندر و ارسطاطاليس - 3 ؛پسر بهمن ،دارا يـان مـردم بـه فرمـان     سخن گف
ـتش خـداي يگانـه    ها و دنامة اسكندر به پادشاهان سرزمين - 5 ؛سارسطاطالي نامـة   - 6 ؛عوت آنان بـه پرس
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فرستادن صندوقي از طال، مرواريد، گوي و چوگان  - 7 ؛دعوت او به پرستش خداي يگانه اسكندر به دارا و
 - 9 ؛ارادل ازسـوي اسـكندر در پاسـخ د   اي خرفرستادن كيسه - 8 ؛كنجد ازسوي دارا براي اسكندر و كيسة

ـتن مهـادر، وزيـر     - 10 ؛هايشساختن شهر همدان توسط دارا براي حفاظت از خانواده و گنجينه سخن گف
داستان رفتن اسكندر به شهرهاي جويبـه   - 11 ؛دارا، و ساسان، پسرعموي او، با مردم براي بازگشت به نبرد

ر از دارا دربـارة قـاتالن او و   پرسـش اسـكند   - 13 ؛ن سپاه دارا به فرمان اسـكندر دفن كشتگا - 12 ؛و اهواز
  .فرمان اسكندر براي چگونگي حركت مردم در برابر تابوت دارا - 14 ؛يرنگ اسكندر براي يافتن آنانن

رود و نمونـة آن در  فردوسي نيز با رويكرد ادبي به جزئياتي پرداخته كه در يك اثر ادبـي بـه كـار مـي    
- شرح جهيزيه - 2 ؛عنوان فرستاده به نزد داراناشناس و بهطور رفتن اسكندر به - 1: وجود ندارد االرب نهاية

  .شرح جهيزيه، همراهان و نحوة رفتن روشنك به نزد اسكندر - 3 ؛دبراي كه مادر اسكندر براي روشنك مي
   :در اين دو روايت اختالفات ناچيزي نيز وجود دارد

  االرب نهاية  شاهنامه                                                       
  توسط سرپرست زنان          دهان دختر قيصر توسط پزشكدرمان بوي بد  - 
  )ولي خدا(به عنوان مردي زاهد و عابد             طاطاليس به عنوان حكيممعرّفي ارس - 
 - ارسطاطاليساسكندر و اصالح او با هشدار  ستم          ه به ارسطاطاليسدادگري اسكندر و توج  
    در همدان            انوادة دارا در اصفهاناقامت خ - 
  توسط وزيران داراكان اسكندر از م شدنرفتن به بالين او               آگاه تعقيب دارا توسط اسكندر و - 
  در بيت المقدس                       اقامت مادر اسكندر در عموريه - 

تـوان  است، مي نامهخداياي از مقفّع كه ترجمه هاي بسيار روايت فردوسي با ابنبا توجه به همساني 
  :گونة زير بازسازي كردطور خالصه بهساساني را به نامةخدايدر » دارا و اسكندر«صورت احتمالي داستان 

پس از ازدواج، بوي بد دهان . كندبا دختر فيليفوس، پادشاه روم، ازدواج مي ،پسر بهمن) داراب(دارا     
كـه  فيليفوس  دختر. گرداندكنند، اما دارا او را به نزد پدرش بازميبه نام اسكندر درمان ميدختر را با گياهي 

عنـوان پسـر فيليفـوس    اسـكندر بـه  . نامـد آورد و او را اسـكندر مـي  در روم پسري به دنيا مي ،باردار است
ارسـطاطاليس   او بـه راهنمـايي  . رسـد شود و پس از مرگ او به پادشاهي مـي در روم بزرگ مي) فيلقوس(
نويسد و آنان را به هاي دور و نزديك نامه ميگيرد؛ به پادشاهان سرزمينراه دادگري پيش مي) ارسطاليس(
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خـودداري اسـكندر از   . كنددهد و درخواست باژ ميتندي پاسخ ميدارا نامه را به. خوانديكتاپرستي فرامي
  . ودشوجود آمدن نبردي ميان او و دارا ميدادن باژ سبب به

نويسد و اظهـار  اي به اسكندر ميشود و دارا بنا بر راهنمايي بزرگان نامهاسكندر در سه نبرد پيروز مي  
دارا كـه  . كنـد پذيرد و پادشاهي ايران را به او واگذار مياسكندر درخواست دارا را مي. كندفرمانبرداري مي

- نويسد و براي نبرد با اسكندر از او ياري ميميداند، به فور هندي نامه پاسخ اسكندر را دون شأن خود مي

ـپاهيان و  . شـود شكني و نيرنگ دارا آگاه و بار ديگر براي نبرد با او رويـارو مـي  اسكندر از پيمان. خواهد س
وزيـران دارا  . گريزددارا نيز شبانه با وزيران خود مي. گذارندشوند و او را تنها ميفرماندهان دارا پراكنده مي

رود و اسكندر به بالين دارا مـي . كشندشدن به اسكندر او را ميبينند، براي نزديكا تنها و درمانده ميكه او ر
ـارة خـانواده و اهـل پـارس بـه او       دارا به اسكندر پند مي. گريدگيرد و ميسر او را در دامان مي دهـد؛ درب

ز مـرگ دارا، اسـكندر او را بـا    پـس ا . خواهد با دخترش، روشنك، ازدواج كندكند و از او ميسفارش مي
پس از آن به كـارداران  . كندآويزد و سنگسار ميسپارد و قاتالنش را به دار مياحترام و شكوه به دخمه مي

- اسكندر به مادر و همسر و دختر دارا نامـه مـي  . خواندنويسد و آنان را به فرمانبرداري فراميايران نامه مي

كنـد و  سرانجام روشنك به نزد اسكندر آمده، با او ازدواج مـي . كندآگاه مي نويسد و آنان را از خواستة دارا
  .شودمورد توجه و احترام او واقع مي

- نامـه توان دريافت كه روايت فردوسي از داستان اسكندر نيز برگرفته از خدايبا ذكر اين داستان مي    

اين نكتـه را روايـت   . استت وي رسيدهبه دس شاهنامة ابومنصوريواسطة هاي دورة ساساني است كه به
  .كنداست، تأييد مي نامهخدايكه برگرفته از  االربيةنهاابن مقفّع در 

هايادداشت  

  : در رويكرد نخست اسكندر همسان ضحاك و افراسياب است: شودمينيز ديده شاهنامهاين دو رويكرد در  - 1
 نگــــه كــــن كــــه ضــــحاك بيــــدادگر

ــ   ردهــــم افراســــياب آن بدانــــديش مــ
 ســـكندر كـــه آمـــد بـــدين روزگـــار    

  

 چــه آورد از آن تخــت شــاهي بــه ســر  
ــز ــه درد ا كـ ــهرياران بـ ــد دل شـ  و بـ

 بكشــت آن كــه بــد در جهــان شــهريار
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 يشـــان جـــز از نـــام زشـــتا برفتنـــد و ز
  

 نمانــــد و نيابنــــد خــــرم بهشــــت
                       )6 /180 /666 -669( 

  

: 1384صـفا،  : نـك . شـود عنوان شخصيتي ايراني معرفي ميبهدر رويكرد دوم در بخش پادشاهي اسكندر، وي 
 .22- 19: 1388؛ خالقي مطلق، 200- 198

اي ترين منابع در تاريخ باستاني و افسانهترين و كهنكه از مهم في اخبار الفرس و العرب نهاية االربكتاب  - 2
شده و نه زمان تأليف آن بر طور قطعي شناختهدة آن بهنه نام نويسن. اي از ابهام قرار داردرود، در هالهايران به شمار مي
اهميت اين كتاب در تاريخ باستاني ايران سبب شده تا خاورشناسان و محققاني چون نولدكه، براون، . ما روشن است
بررسي  ن ابراز كنند، اما با ات متفاوتي دربارة آينظر... سن، روزنتال، گابريلي، مشكور، خالقي مطلق وكليما، كريستن

زند و انتساب آن را به خوريم كه هرگونه ترديد در اصالت و ديرينگي اين كتاب را كنار مياين كتاب به نكاتي برمي
و راوياني كه نامشان در اين كتاب  نهاية االرببا توجه به متن . كندقرن يكم هجري و در روزگار عبدالملك تأييد مي

سط عامر شعبي و ايوب نگارش تاريخ اعراب تو ـ،ه75سال  - 1: درنظر گرفتورة تأليف براي آن توان سه دآمده، مي
 - 3؛ مقفعبه كتاب توسط ابن سيرالملوكو الحاق آن تحت عنوان نامه خدايترجمة . ه142پيش از سال  - 2بن قريه؛ 

عي و نگارش داستان آفرينش آدم تا سام بن نوح و الحاق آن به كتاب توسط اصم. ه193- 170هاي حدود سال
  . الرشيدابوالبختري به دستور هارون

ـابراين خطـوط اصـلي و    است شدهناميده سيرالملوكبارها در صفحات آغازين كتاب، بخش اصلي، آشكارا  ، بن
اين كتاب براي اولين بار . بازجست نهاية االربتوان در صفحات متعددي از كتاب بخش اعظم كتاب ابن مقفع را مي

به  آن را صفحه 473انجمن آثار و مفاخر فرهنگي در  1375و در سال  شد ژوه تصحيحپبه كوشش محمدتقي دانش
  ).مقدمة ناشر: 1375، نهايةاالرب؛ 177- 163: 1379؛ خطيبي، 149- 140: 1375خطيبي، : نك( رساندچاپ 
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